Marts 2019
Spil 1. Spar solo eller hvad med forhånd i øst, og hvad skal du spille ud?
Nord
Konge, knægt, 6, 5, 4
Dame, es, 3 og 5
Vest (forhånd):
Har afleveret sine kort
til nord

Odense den 12.
februar 2019

Øst (forhånd)
2, klør es, spar dame og
7
Konge
Konge
Konge, knægt og 6

Spar es og 3
Dame, 5 og 4
Knægt
Dame, es og 4
Syd
En meldte pas på kortene. Jeg er nu slet ikke i tvivl om, at jeg vil melde solo, der er jo 2-3 trumfstik og 3
konger. Mange tænker negativt: Der er jo 7 trumfer imod. Jeg tænker positivt: Mine modspillere har 11
”dårlige” fuser. Det vil slet ikke være urealistisk, at få 2 måske 3 konger hjem. Men hvad skal jeg spille ud?
Som kortene sidder taber soloen, ved korrekt modspil, når du spille trumf ud. Syd vil få for spar es, og nord
kan ikke undgå at få 4 stik, så soloen er bete med spar 2 ud.
Men jeg har den holdning, at een gang trumf skal man næsten aldrig spille, når man kun har 4 trumfer med
”hul” i. Man opnår jo, at komme bag ud. Hvis man vil spille trumf, skal man have råd til at spille trumf igen,
når man kommer ind, og det har man ikke på disse kort. Hvad nu hvis man ikke spiller trumf, men den
blanke hjerter konge:
1. Udspil: Hjerter konge, hjerter 5 og hjerter knægt.
2. Udspil: Klør konge, spar 4 og klør 5.
3. Udspil: Hjerter dame, ruder 4 og spar 7.
4. Udspil: Ruder konge, spar 5 og ruder es.
5. Udspil: Hjerter es, ruder es og spar dame. Hvis spar es sættes på, så vil soloen vinde. Idet han kan
smide af i næste udspil, og være i baghånd med 2 under og damen.
6. Udspil: Ruder knægt, spar 6 og ruder dame. Hvis nord smider af, så vil syd altid komme galt afsted
med spar es og soloen vil vinde.
7. Udspil: Hjerter 3 og hvad nu syd. Som hovedregel må du ALDRIG bruge spar es, hvis du ved, at
din makker endnu har 2 trumfer, og det er du næsten sikker på, at han har. Derfor: Klør knægt og
soloen vil gå ned. Mange vil måske stikke med spar es, men det må man aldrig, når ens makker har 2
trumfer.

Spil 2. Sjove kort i forhånden i vest i Odense den 12. februar 2019:

Es, 2 og 7

7, konge, dame, 2, 4, 6

Efter nogen overvejelse, var jeg ikke i tvivl: Solo. Jeg vurderede, at soloen ville vinde oftere end den rene
nolo. Forskellen på 1 point ignorerer jeg i almindelighed.
Efter megen overvejelse afmeldte nord med en ren nolo, så havde jeg ikke noget problem: Selv ren nolo.

Ruder 7 ud, og begge mine modspillere var renonce i ruder. Da soloen ikke blev meldt af ved det andet bord.
Ja så var der 7 point på tabskontoen. ØV.

Spil 3. Klør solo i syd.
Vi havde meget snak om denne solo, som gik ned på 2 forskellige måder. Særlig gik snakken på, at mange
mente, at soloen blev spillet meget dårligt, men deri er jeg nu ikke enig. Måske var den spillet lidt dårligt.
Nord
Har afleveret sine kort til vest
Vest (forhånd):
Konge og dame
Dame, 4 og 3
Konge, es, 2 og 6

Øst

Odense den 12.
februar 2019

Es og 7
Knægt og 5
Konge, knægt, 2, 5 og 7

Spar es, klør 2, konge, knægt, 6
og 5
3
4 og 6
Syd
Jeg husker ikke købet, men vi regner med 8 og 5, så vi aner ikke noget om, hvordan modspillet sidder.
1. Udspil: Spar dame, klør 6 og klør 7. Her var der bred enighed om, at der skulle være stukket
med klør knægt. Bagefter er man jo altid klogere, sjældent rigere. Jeg kunne nu godt finde på, at
stikke med klør 6, og gemme klør knægt til næste gang der kom spar ud. Det lærer man ALDRIG.
2. Udspil: Hjerter knægt, hjerter es og hjerter 3.
3. Udspil: Ruder konge, hjerter 2 og ruder 6.
4. Udspil: Ruder knægt, klør dame og ruder 4.
5. Udspil: Spar konge, klør konge og klør es og soloen var bete. Her var der bred enighed om, at der
selvfølgelig skulle være stukket med klør 2, og så topspilles. Der var nu ingen, som der var inde på,
at sad klør es, dame og 3 i vest, så ville soloen være 3 betel, når man stak med klør 2. Jeg mener nu
alligevel, at vinderchancen var størst ved at stikke med klør 2, men det kunne nemt havde været
forkert.
Ved det andet bord var forløbet:
1. Udspil: Spar dame, klør 6 og klør 7.
2. Udspil: Hjerter knægt, hjerter konge og hjerter 3.
3. Udspil: Spar konge, klør konge og klør es. Her var der bred enighed om, at der skulle smides ruder 6
af, men havde vest nu haft klør es, dame og 3, og kunne få den sidste ruder, så var soloen gået bete,
når der blev smidt af, men jeg tror nu, at det oftest ville have været rigtigst at smide ruder 6 af.
Særlig hvis øst har købt 5 eller 6 kort.
4. Udspil: Ruder konge, hjerter 2 og ruder 6.
5. Udspil: Ruder knægt, hjerter es og ruder 4, så var soloen bete.
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