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Spil 1. Spar solo i vest.  
  

Nord  (Forhånd) 

Vest 

 Es, konge, dame og 3 

 7 og 4 

 Konge og 2 

 5 
 Øst 

 2, klør es, knægt, 7, 6 og 

5 

 Konge og 6 

 Knægt  

   
 

Fyns Turneringen    

10. januar 2019    

  

 Har afleveret sine kort 

til nord 

  

  
 

 

 4 

 5 

 Dame og es 

 Konge, dame, es, 4 og 6 
 

 

 Syd    

  

1. Udspil: Hjerter konge, knægt og es 

2. Udspil: Ruder 5, spar 5 og ruder konge 

3. Udspil: Klør es, ruder dame og spar 3 

4. Udspil: Spar 2, ruder es og spar es 

5. Udspil: Klør 4, klør konge og klør 5 

6. Udspil: Klør 6, ruder 4 og klør 7. Så var soloen kruk 

Jeg havde kortene i nord, og var meget i tvivl om, hvad jeg skulle spille ud i 5. udspil. Jeg var næsten 100% 

sikker på, at soloen havde klør konge 2. Jeg havde solgt 3 klør, og min makker kunne nemt sidde med klør 

dame blank. Hvis jeg trak 2 af hans trumfer og spillede hjerter, og soloen havde klør konge og knægt og min 

makker klør dame blank, så var det ikke godt. Jeg spillede klør 4, for jeg var overbevist om, at havde han 

klør konge og knægt, så ville han slibe med knægten, og min makker kunne få stik på klør dame blank. 

Omvendt var jeg også overbevist om, at havde han klør konge og 6, så ville han ikke slibe klør 4. 

Han var meget længe om at lægge til, så kunne jeg pludselig se for mig, at det var klør konge og 6 han 

havde, når han var i tvivl. Men min vurdering var heldigvis rigtig, han turde ikke slibe med klør 6, hvad jeg 

udmærket forstår. 

På det andet bor vandt Bent fra Assens let soloen, da spar es var gået ud. Se efterfølgende. 

Meget interessant: 

Syd havde et problem. Da han skulle købe, han havde ingen trumfer og ruder konge. Skulle han holde en 

lille ruder til kongen. Det gjorde min makker Frede ikke, han købte 8, og da jeg kun kunne købe 5, fik jeg 

spar es med som lå nederst i katten. Det fik nord ikke på det andet bord, hvor syd holdt en lille ruder oppe til 

kongen. 

I 1. kamp tabte vi 6 point på en solo, som jeg havde i nord, og det var fordi min modspiller holdt en lille fuse 

oppe til kongen og kun købte 7, men min makker på det andet bord købte 8. Altså her var det rigtigt at holde 

en lille fuse til kongen. 

Lidt fra gamle dage: Indtil for 30 – 40 år siden holdt jeg altid en lille fuse oppe til 1 konge, når der var solo, 

og jeg ingen trumfer havde, men det er jeg holdt op med, men her er der tale om lotto. Men jeg må jo 

dengang jeg ændrede måden at købe på, havde haft nogle erfaringer med det. 

 

 

 

 



 

Spil 2. Spar solo i øst. 
 

  

Nord   

Vest 

 
Knægt, 7 og 4 

  
 Es, 2 og 6 

 

Es, 4 og 6 
 Øst 

 
  

 Har afleveret sine kort 

til syd 
   

 

  
 

DM i Brædstrup 

13. januar 2019    

 
Es, 2 konge og 3 

 Konge 
  

 

Konge, dame, es og 3 
 

 

 
Klør es, spar dame, 6 og 5 

 2  
 Konge, dame, 3 og 4 

 

 
 

 

 Syd Forhånd  

  

1. Udspil: Hjerter dame, spar 3 og hjerter es 

2. Udspil: Ruder konge, ruder 4 og spar 5 

3. Udspil: Hjerter konge, spar konge og hjerter 2 

4. Udspil: Klør konge, hjerter 6???? og klør 2. Så var soloen vundet 

 

Hvilke tanker gjorde jeg mig i nord, da jeg ikke stak klør konge???: Øst var meget længe om at stikke 

op med spar konge i 3 udspil. Jeg vurderede at han havde en spar mere og dermed 2 dor og en lille spar 

tilbage. For at soloen kunne vælte, så skulle jeg stikke hans lille trumf over, og min makker skulle stikke 

klør konge. Jeg var meget meget længe om at smide af på klør konge. Tanken med at han kun havde 2 dor 4 

”overså” jeg helt. Jeg mener, at det var dårligt af mig, at jeg ikke havde haft den tanke, 

Jeg hørte om 3 som havde meldt soloen og tabt. Men modspillet for dem var også noget nemmere, da klør 

konge blev spillet ud i 2. udspil og selvfølgelig blev stukket af nord. Jeg ville nu heller ikke have været i 

tvivl om, at jeg ville spille den blanke klør konge ud i 2. udspil. 

En meldte solo i ruder, som jo også var en flot solo. Den vandt nemt. 

 

Som jeg skriver, så var det en dum vild tanke jeg havde! 

 

Mail endelig, hvis I har bemærkninger til mine spil! 

 

Bellinge, den 30. januar 2019   Leif    E-mail: inger@vesterlund.dk 

 


