Maj 2019
Spil 1. Ruder solo i syd
Nord

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

Klubturnering i
Odense 16. april 2019

Øst (forhånd)
Konge, dame og knægt
4
Spar es, ruder konge, 2,
5 og 6

6
Dame og es
7, klør es, ruder es, knægt, 3 og
4
Syd
1. Udspil: Spar konge, 4 og 6
2. Udspil: Klør 4, konge og ruder 4
3. Udspil: Ruder es, ruder 6 og ruder dame
4. Udspil: Klør es, spar es og klør 7 ØV ØST
5. Udspil: Spar dame, spar 7 og ruder 3
6. Udspil: Hjerter dame, spar knægt og hjerter konge
7. Udspil: Hjerter 2, hjerter es, og ruder 5, og soloen får nu sit 4. og 5. stik.
Ved 6. Udspil: Hjerter dame. Ved 1 bord stak øst med trumf. Det er en fejl: Øst burde kunne regne ud, at syd
ikke har hjerter konge, der var ikke gået kort ud. Havde syd haft hjerter konge, så var kortene jo oplagte!
Men nu taber soloen:
4. Udspil; Klør es, ruder 5 og hjerter 2
5. Udspil: Hjerter dame, spar knægt og hjerter konge
6. Udspil: Hjerter 2, hjerter es og ruder 2
7. Udspil: Spar knægt, hjerter 5 og ruder 3 GODNAT SOLO øst får nu sit 3. og 4. stik
Problem for øst: Hvis soloen nu er 3 under 5., og makkeren er renonce i klør, og soloen har klør konge,
så skal han stikke 1. gang, så hans makker får stik på sin 2. ruder. Men hvis det nu kun er 3 under 5., tør syd
så trække igen? Hvis han ikke tør det, så gør det jo ikke noget, at øst smider af.
Jeg mener, at det i LANGT de fleste tilfælde vil være mest rigtigt at smide af 2 gange, så sidder du meget
ofte med 3 trumfstik, hvis din makker kan tage 1 fusestik. Ved ovenstående bord smed øst af 1 gang og stak
derefter klør es næste gang. Det mener jeg ALTID er forkert.
Hvis det er modspil i sort, at jeg har spar es, dame, 7, 6 og 3, så er jeg aldrig i tvivl om, at det i langt de
fleste tilfælde er rigtigst at smide af 2 gange, og lade spilfører vise en fuse.
Stort tillykke til Holder Pedersen, ”junior” Frank, Børge Jørgensen og Kim Villumsen med det andet
Odense Klubmesterskab i træk.
”Junior” Frank på Holgers hold ”ødelagede finalen” inden den 23. april 2019, da han på ovenstående kort
smed af 2 gange i øst, og dermed væltede soloen, hvis han ikke havde gjort det, så havde 3 hold haft chansen
for at blive klubmestre på sidste spilledag den 23. april 2019. ØV eller godt gået Frank!

Solo eller ej:
Jeg havde følgende kort i baghånden i nord, der var 2 passer foran mig.
Efter købet sad kortene således:
Nord

Vest
Spar 2, klør es, spar
dame og 5
Dame, knægt og 3
Konge
Konge

Øst (forhånd)

Klubturnering i
Odense 23. april 2019

7 og 3
7, 5 og 4
Dame, 5 og 6
Knægt

Es, konge, knægt, 6 og 4
Konge
Es, 2 og 6
Efter megen overvejelse meldte jeg solo.
1. Udspil: Ruder knægt, konge og 6
2. Udspil Hjerter konge, spar 6 og hjerter dame. Nu blev den nok for lille solo pludselig stor!
3. Udspil: Spar 4, 3 og dame
4. Udspil: Klør dame, konge og 4
5. Udspil: Spar es, 7 og dame, og så kunne vest bruge de 2 sidste trumfer på mine rudere og soloen
vandt let.
Efterfølgende mener jeg, at soloen er for lille. Jeg var umådelig heldig med, at der ikke var 2 rudere i vest,
så han kunne svare igen i ruder, men omvendt sad modspillet også meget hårdt, med 3 trumfstik og ruder
konge i vest.

Så meldte jeg ikke solo påfølgende kort i forhånden:

2, konge, dame, 5, 4 og 3
Knægt og es
3

Efterfølgende mener jeg nok, at denne solo er større end sparsoloen øverst. Man skal tælle:
Bekendes klør 2 i 1. udspil, og klør konge i 3. udspil, og hjerter dame er solgt, vinder soloen altid, hvis man
kommer ind på lille klør, uden at få overstik eller stukket hjerter med trumf.
Jeg kan se, hvor mange der ser sjove spil, og er rimeligt tilfreds. Men det må ikke falde, så gør lidt reklame
for sjove spil i klubberne, således at jeg føler, at jeg får noget ud af mit arbejde.
Tak for sæsonen, som nu er forbi. Vi ”ses” 1. september 2019.
God sommer.
Bellinge, den 30. april 2019 Leif inger@vesterlund.dk

