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Spil 1. Hvad skal du spille ud i modspil.
Du har følgende kort, og skal spille igennem spilfører, hjerter er trumf:
Konge
Konge, dame, 6 og 5.
5
Konge, 7 og 5
Jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at jeg spiller klør dame. Jeg vurderer, at vi skal gå efter en 3 bete, og
håber at begge spillere er renonce i klør, og spilfører derfor overstik, og der er en god mulighed for at jeg
får 2. stik, og med klør igen atter overstik. Det er ALTID vigtigt at forsøge at spille efter, at spilfører får
overstik. I ved selv, at det ofte er mindre godt, når vi får stukket et par trumfer over.
Nogle vil måske spille hjerter 5, som vil være rigtigt, hvis din makkers fuser er større end din modspillers, og
han derfor kan få 1 eller 2 fusestik.
Hvis det er en solo, som spilfører har, skal du selvfølgelig have i tankerne, hvad du har solgt. Hvis du har
solgt klør knægt og 7, så er det selvfølgelig den ”dybe konge” klør 5, som du skal spille ud.
Hvis du spiller ud igennem din makker, så er det den blanke konge du skal spille ud.
Hovedregel: Spil blank konge ud igennem din makker, spil langfarve gennem spilfører.

Spil 2. Husk det nu. TÆLLE, TÆLLE og atter TÆLLE.
I Verninge ved DM den 18. november 2018 var der følgende kort i forhånden i syd:
Es
Dame, 6, 5 og 3
Konge, dame, knægt og es

Jeg hørte om 3 forskellige meldinger, og 2 forskellige måder, at spille klør soloen på.
1. En meldte solo i hjerter og gik ned.
2. En meldte spil i hjerter og vandt.
3. En meldte klør solo og spillede klør 3 ud, men vandt alligevel.
4. Så var der min gode makker i syd bror Frede, som har lært at tælle. Han meldte klør solo, og
spillede spar es ud, begge spillere bekendte spar es, og så kunne modspillerne bruge deres sidste 4
trumfer på hjerterne. Klør solo vinder ALTID med spar es, såfremt trumferne ikke sidder 6 – 0. Dvs.
sandsynligvis i 99% af alle tilfælde.
Jeg har taget den med under sjove spil, selv om det er MEGET sørgeligt, at der er så få, som læser sjove spil.
Dem der læser sjove spil vil utallige gange have læst mit TÆLLE, TÆLLE og atter TÆLLE, og ville derfor
overhovedet ikke have været i tvivl: Solo og spil spar es ud!

Spil 3. Hvad mener i?
I Verninge ved DM den 18. november 2018 var der følgende kort i baghånden i nord:
Es
2 og konge
Konge, dame og 2
Ruder konge, 2 og 4

Det er OK, hvis du mener, at soloen er for lille, men jeg meldte den altså.
1. Udspil: Spar konge, 2 og klør konge. Jeg var selvfølgelig meget ked af spar udspillet.
Jeg var i tvivl om, hvorvidt jeg nu skulle trække 2 gange, inden jeg spillede hjerter konge. Jeg så
gerne, hvis nogle kunne komme med nogle fornuftige argumenter for enten at trække 2 gange
eller for at spille hjerter konge.
I ønskes en rigtig god jul og et godt L´HOMBRENYTÅR
Bellinge, den 29. november 2018 Leif inger@vesterlund.dk

