Spil 1. Spar solo i syd i baghånd.
Nord

Vest
2, 5 og 3
Konge, 7, 3 og 2
Konge og 4

Øst (forhånd)

Spar solo i Odense
den 4. december 2018

Knægt og 6
Knægt og 6
Konge, knægt, 5 og 7
5

Spar es, klør es, spar konge,
dame, 7 og 4
4
Dame
3
Syd
Det er en solo, som nok er mindre end den ser ud til, men den skal selvfølgelig altid meldes. Jeg frygter
altid: Singleton ud i 1. udspil, og der svares igen i samme farve: HVAD SKAL MAN STIKKE MED,
måske smide af????
Ved et bord forløb det således.
Begge spillere køber 6 kort, hvilket jo er positivt for soloen.
1. Udspil: Ruder 5, ruder konge, og ruder 3.
2. Udspil: Klør konge, klør 4 og klør 6.
3. Udspil: Ruder 4, spar 7 og spar knægt. Du har fået en meget værdifuld oplysning, og begår en stor
fejl ved at stikke med spar 7: Øst har sandsynligvis mindst 2 trumfer. Han køber 6 kort, og har
sandsynligvis 3 gode kort inden købet, og det er nok 2 trumfer og 1 konge, det kan dog være
konge/dame i hjerter og en trumf, at han har købt til, men da øst går efter stik, har øst nok 3 trumfer
og vest 2. Med denne oplysning in mente, skal du ALTID stikke med spar dame. Hvis din værdifulde
oplysning holder, så er dine kort næsten 100% oplagte, når du trækker med spar es og spar konge.
Der er dog risikoen, at øst har spar knægt 3. og kan få stik på den, hvis vest spiller en farve, som øst
ikke har, når han komme ind på manillen. Jeg mener for øvrigt, at vest i 2. udspil skal spille ruder
igen, gør han det, og der stikkes småt med spar 7, og overstik, så vil vest sandsynligvis spille klør
knægt ud, og ikke masket hjerter, og soloen vinder. Masket hjerter var det eneste udspil, som kunne
vælte soloen. Foranstående vandt fordi øst i 4. udspil valgte at spille klør knægt i stedet for masket
hjerter. Jeg ville også spille klør knægt, da jeg ville tro, at min makker havde klør konge blank, og
skulle have stik på en lille klør i 4. udspil.
Ved et andet bord er 2. udspil ruder 4, og der bliver stukket med spar dame, og trukket 2 gange, og soloen
vinder let.

Spil 2. Fyns Turneringen den 6. december 2018
En pæn ren nolo i nord, som vinder nogle steder og taber andre steder.

Nord
Spar es, 3, 5, 7 og dame
2
7 og 4
6

Vest (forhånd)
Es, 3, 6, knægt, dame og
konge
Knægt
3 og es

Ørbæk 6. december
2018

Øst
2, 6 og knægt
5
5 og dame
7, 2 og konge

Syd
1. Udspil hurtigt: Hjerter knægt, dame og 4
2. Udspil hurtigt: Klør 5, 2 og HVAD SÅ VEST, skal man stikke klør 5, og håbe at noloen har klør 7,
eller lade makkeren blive inde. Jeg tror, at jeg ville gøre det samme, som nogle gjorde: Lade
makkeren beholde klør 5 stikket, og så kommer der spar og FARVEL NOLO. Jeg var heldig, at min
modspiller stak klør 5 og spillede klør es, og så havde jeg vundet. Jeg havde ikke set hans kort, da
jeg sagde til ham: ”Selvfølgelig stikker du, og spiller klør es”. Men når han ved, at noloen ikke har
klør 4, men skal have klør 7 eller en større klør, for at han kan vælte den, så er det mest sandsynligt,
at han har klør 2 blank. Det havde min makker Bent fra Assens anset som mest sandsynligt, og smed
af, så vi scorede 8 point på det spil. DAJLIT.

Spil 3. L´hombre i gamle dage
En mindre ”sød” lille oplevelse som min far havde for rigtig mange år siden.
Der er gået et kort ud! Kortgiver har solo og spiller manillen ud som sidste kort. Han har 4 stik,
modstanderne har henholdsvis 1 og 3 stik. Den der købte sidst af talonen har 3 stik, og han stikker manillen
med spar es og soloen går ned.
Så siger kortgiver: ”Hvor har du det spar es fra”, og svaret er: ”Det købte jeg i talonen”, hvorefter kortgiver
svarer: ”Det kunne du ikke købe, for spar es var bundbidder”. (Sidste kort i talonen). Dvs. både kortgiver, og
den der købte sidst havde set bundkortet, og den der købte sidst fik så fikset sit køb. ØV ØV
Det var i gamle dage, at man ofte oplevede denne form for snyderi. I dag oplever vi heldigvis næsten ingen
der kikker bundkort eller anden form for snydere.
Der snakkes nu ALT FOR MEGET om snyderi. Jeg er så naiv at tro, at der er meget få spillere som snyder.
I de godt 70 år, som jeg har spillet l´hombre, har jeg kun opdaget 3, som har snydt. OG HUSK: Det er
”næsten” værre, at beskylde en for at snyde, hvis man ikke er sikker i sin sag, end det er at snyde.
GODT nytår med tak for året som gik.
Bellinge, den 1. januar 2019 Leif

E-mail: inger@vesterlund.dk

