
Spil 1. April 2019 Tanker i modspil. 

 

Ruder tourné respekt i forhånden i syd, hvor der er mange 

interessante tanker i modspillet. Hvis du ikke er vildt vild med vilde 

teorier, så STOP NU! 

Nord  

Vest   

  

 Har afleveret sine kort til øst 

  

  
 Øst  

 Konge og 2 

 Konge 7 og 2 

  

 7, es, 2 og 3 
 

 Odense 5. marts 2019 

 Dame og 7 

 Dame 

 Konge, es, 4 og 6 

 4 og 6 
 

 

 Knægt 

 4 

 2 

 Spar es, klør es, ruder konge, 

dame, knægt og 5 
 

 

 Syd (Forhånd)  

 

Respekten har købt 4, øst køber 2 og vest køber 4. Så der er gået 3 kort ud.   

1. Udspil: Spar es, ruder 6 og ruder 3. 

2. Udspil: Klør es, ruder 4 og ruder 7. 

3. Udspil: Spar konge, spar knægt og spar 7. Der var ikke nr. på spar 7, altså har øst mindst 1 spar mere. 

4. Udspil: Nu har vest et problem. Vest har solgt 2 klør, så sandsynligheden for at syd har klør dame eller 

knægt anden er ikke ret stor, men det er muligt. Umiddelbart er det mest sandsynligt, at syd har hjerter 

dame anden. Særlig da han topspiller kortene. Vest ved at syd ikke har hjerter konge, for så er syds kort 

vundne. Syd ”skal have de 4 sidste” trumfer, når han topspiller kortene. Der skal være gået 1 trumf ud. 

Ellers er syds kort oplagte). Dvs. at vest ved, at syd har 2 dårlige fuser. Hvis syd har 2 hjertere, så er det 

svært for vest at få et stik mere. For at vest kan få et stik mere, hvis syd har 2 hjertere, så må vest håbe, 

at syd har 2 små hjertere og smider en af til spar 2, samt at øst tænker: Som spillet er forløbet, så har 

min makker kun 1 trumf mere, som syd kan trække. Jeg håber, at min makker er renonce i hjerter, og 

derfor kan få for den sidste trumf, når jeg spiller masket hjerter tilbage. Men det blev spar 2, ruder 5 

og spar dame. 
5. Udspil: Ruder konge, hjerter 4 og ruder es. 

6. Udspil: Så har vest igen et problem, skal han spille klør konge eller måske ruder 2? Har syd nu enten 2 

hjertere, 2 klør eller 1 af hver? Syd har sandsynligvis trumferne ruder dame og knægt, og kan dermed 

trække vests ruder 2. Har syd 2 hjertere, så vil han vinde, hvis øst ikke har klør, for så kan vest ikke få 

flere stik. Har syd 2 klør, f.eks. knægten eller damen anden, så skal vest spille ruder 2 ud, og lægge sig 

bag i med klør konge og 7. Har han en af hver, så skal han tage klør konge hjem, og makkeren får så 

hjerter stik. Hvis han ikke tager klør konge hjem, så er risikoen, hvis der er en hjerter og en klør, at 

respekten senere spiller hjerter, og at makkeren ikke kan spille klør tilbage. Jeg sad i vest og vurderede, 

at når syd topspiller disse kort, så må han have en dame anden, og er det i hjerter, som jo absolut er 

mest sandsynligt, så kan jeg kun vælte hans kort, hvis øst har en klør, så må jeg ikke spille klør konge, 

og spiller derfor ruder 2. Det taler også for, at han har 2 hjertere, at jeg har solgt klør 5 og 6. Men har 

han det, så vil han altid vinde, hvis øst ikke har en klør.  Udspillet blev: Ruder 2, ruder knægt og 



hvad skal øst smide af? Er klør dame farlig at have, hvis ja, så skal den væk. Hvis ikke, så skal den 

holdes oppe, hvis makkeren i vest ikke har hjertere, men har klør konge. Da vest i 4 udspil spiller spar 

2 tyder meget på, at vest ikke har hjertere, så var der umiddelbart spillet hjerter ud. Klør dame blev 

smidt af. ØV TÆNKTE JEG! Men det er også fristende at lægge klør dame. Jeg var nu klar over, at det 

ville gå galt, hvis syd havde 2 hjertere eller en hjerter og en klør.  

7. Udspil: Ruder dame, hjerter 6 og klør 2.   

8. Udspil: Hjerter 2, hjerter es og klør 2 (Da øst havde lagt klør dame, var syd næsten sikker på, at klør 

konge sad anden i vest, og spillede derfor hjerter 2), og så var den respekt vundet fordi nord ikke tog sin 

klør konge hjem. Jeg tror at respekten gik bete ved de fleste borde, med følgende forløb: Spar knægt, spar 7 

og spar konge. Klør konge, klør 4 og hjerter 4, og så var respekten gået ned. 

 

Havde jeg haft disse kort i syd, så ville jeg nok ikke have topspillet dem, men efter at have gransket dem 

meget, har jeg nok ændret mening. Jeg kan jo ikke komme i baghånd 4 gange med disse fuser, og bliver 

derfor oftest nød til at spille trumf senere, og kan derfor lige så godt begynde med trumf, og håbe at jeg 

måske trækker ruder es, eller at ovenstående situation opstår, selv om det nok er en uhyre sjælden situation, 

og at det måske skyldes dårligt spil af mig. Man må heller ikke glemme, at hvis jeg senere kommer ind, og 

skal spille trumf, så har jeg brugt en trumf for at komme ind, og har dermed sværere ved at trække alle 

trumferne. 

 

Hvis I syntes, at I har brugt meget tid på det. Så kan jeg fortælle, at jeg flere gange er vågnet kl. 4 om 

morgenen pga. af dette spil! 

 

 

Spil 2. Odense den 26. marts 2019. Jeg har følgende kort i forhånden i nord. 
 

 

Es 

 

Es, knægt, 7, 6 og 5 

 

 

 

Knægt, 6 og 7. 

1. Problem: Hvad skal jeg melde. Jeg valgte solo i klør, hvad de fleste også mente var den rigtige 

melding, selv om soloen i ruder også er rigtig god. 

2. Problem: Hvad skal jeg spille ud. Uanset at jeg havde ovenstående spil 1 meget i tankerne, så var der 

den forskel, at jeg havde samlede fuser, og så for mig, at jeg kunne komme i baghånd nok gange og 

dermed vide soloen, selv om trumferne sad hårdt. Jeg spillede ruder 7, men kan nu se, at det var 

meget dårligt spil. Disse kort skal topspilles, og var dermed oplagte. Mit ruder syv udspil gjorde, at 

jeg gik bete, selv om ruder konge og dame var gået ud. Ja, det lyder utroligt, at jeg kunne spille disse 

kort ned, når ruder konge og dame var gået ud. 

 

Bellinge, den 31. marts 2019   Leif  inger@vesterlund.dk 

 


