
December 2019. 
Spil 1. Spar solo i baghånd i nord. 
Der er købt 5 og 8 kort. 

Et bord meldte ren nolo, og da spar es var i katten, og der ikke var 3 hjertere på 1 hånd, så var den oplagt. 

Spar soloen i baghånd var meget interessant. 

Et af Bent fra Assens specialer er at forsøge at vurdere, hvilke kort soloen har. Det er et speciale, som han 

har scoret meget på. For øvrigt et område, som jeg dyrker for lidt. 

Bent som sidder med forhånd i vest vurderer, at soloen måske er 4 under 5. og klør konge. Hvis det er de 

kort der er i soloen, så skal der spilles hjerter ud, og så vil soloen ofte kunne spilles ned med hjerter i udspil. 

Den anden mulighed er at soloen er 2 under 6. og en konge eller måske 1 dame 2. eller 3. Hvis det er 

tilfældet, så skal ruder 5 spilles ud. SE DOG TIL ALLERSIDST!!! 

   
Nord   

Vest (Forhånd) 

 2, klør es, spar dame, 7, 5 og 3 

  

 Dame, 6 og 7 

  
 Øst 

 Es, knægt, 6 og 4 

  

 Konge, knægt og 5 

 2 og 5 
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 Konge 

 Konge, dame, 7, 6 og 3 

  

 Konge, 3 og 7. 
 

 

   

  

  

  
 

 

 Syd    

  

Ved 2 borde ved jeg, at spillet forløb således: 

1. Udspil: Hjerter konge, klør 6 og hjerter syv. 

2. Udspil: Hjerter knægt, spar konge og hjerter 6. Når der i 1. udspil spilles hjerter konge, så vil 

soloen altid vinde. Det er jo også et drømmeudspil for nord. Ved begge borde blev hjerter knægt 

stukket med spar konge. Jeg mener aldrig, at øst må stikke hjerter knægt. Han må tænke, at når min 

makker spiller hjerter konge og derefter hjerter knægt, så har han umiddelbart solgt hjerter dame eller 

tænke ”Jeg skal i hvert fald have stik på den for at vælte soloen”. Det er alt fald ikke vests tanke, at 

hjerter knægt skal stikkes. Hvis jeg sad i øst, så ville jeg ikke stikke hjerter knægt, selv hvis det var 

en noget mindre hjerter, så ville jeg tænke: Stikker jeg med spar konge, så er det ofte min makkeres 

stik, som jeg tager. Hvis nord ikke har hjertere, så vil han smide en skidt fuse af til spar konge. 

En anden andet spilforløb var: 

      1.   Udspil: Ruder 5, konge, og spar 3. 

2. Udspil: Klør es HOV: Nu skal vest i tænkeboks og tænke. Det er ikke 4 under 5. så ville nord spille 

spar dame, altså er det 2 under 6, og min makker har spar konge blank. Altså jeg lægger spar 4. og 

øst lægger spar konge. 

3. Udspil: Spar dame, spar 6 (Lad bare nord spille ud til mig!), klør 7. 

4. Udspil: Hjerter 7, hjerter knægt og klør 6. 

5. Udspil: Ruder 2, ruder 3 og spar 5. 

6. Udspil: Hjerter dame, hjerter konge, og klør 3. 

7. Udspil: Hjerter 5, ruder 7 og hjerter 6.. 

8. HOVSA: Soloen kan IKKE spilles ned, selv om 1. udspil er ruder 5!!!!!! 

Både ved bordet og efterfølgende ved kaffebordet var alle enige om, at når vest spillede ruder ud 2 

gange, og dermed fik 3 hjerter stik, så ville soloen tabe. Spillet illustrerer, at når ens makker ikke kan 

få et stik, og dermed et udspil gennem soloen, så er det svært at vælte soloer. 

Det gør ingen forskel, selv om du stikker klør es i 2. udspil. 



 

Solo spar i syd. 

 
Kort inden køb:  

Nord 

Vest   

  Har afleveret sine kort til øst 

   

   

    
 Øst  

 2 og 4 

 Dame knægt, 7 og 3 

 3  

 Konge og 5  
 

 Ørbæk     
  

   

 Knægt, 2 og 4   

 Knægt, es, 2, 3 4 og 5  
 

 

 Es. klør es, spar 7, 6 og 3 

   

 Konge, dame og es   

 2   
 

 

 Syd (forhånd)  

 Problem for øst: Hvor mange kort skal han købe? Mange spillere har det princip, at de aldrig køber 9 kort 

og dermed kun levner 4 til makkeren. På ovenstående kort, er jeg overhovedet ikke i tvivl: Jeg køber 9. Men 

det viser nedenstående, at det var dumt. Ved vort bord beholdt øst hjerter knægt og 4 oppe. 

 Kort efter køb:  

Nord 

Vest   

  Har afleveret sine kort til øst 

   

   

    
 Øst  

 2, dame. knægt og 4 

 Konge og 3 

  

 Konge, 5 og 7 
 

 Ørbæk     

  Konge og 5 

  6, 5 og 4 

 Knægt, 4 og 6 

 Dame  
 

 

 Es. klør es, spar 7, 6 og 3 

   

 Konge, dame og es   

 2   
 

 

 Syd (forhånd)  

   

Det er klassiske kort: TÆLLE, TÆLLE og atter TÆLLE. Du spiller spar es, og klør es. Hvis begge 

spillere bekender begge gange, så har dine modspillere 2 trumfer tilbage efter andet udspil. Hvis hjerter 

knægt ikke sidder 3. så går der kun 1 fusestik fra og de 3 trumfstik, og du vil altid vinde. 

Jeg behøver ikke, at gå i detaljer med 3. udspil mm. Vest får yderligere 2 trumfstik og ruder konge, og 

dermed 4 stik, og da øst holdt hjerter knægt 2. oppe, får han et hjerter stik og soloen er bete.  

Det er en meget stor solo, som dem der ikke har lært at tælle, ikke kan se. Den viser også, at købet ofte er 

afgørende for et spils resultat. 

 

Bellinge, den 28.november 2019   Leif   inger@vesterlund.dk 


