Marts 2020. Første 3 spil er fra Fyns Turneringen 30. januar 2020.
Spil 1. Ren nolo i mellemhånd i nord.
3
Es og 3
7, 6, es og konge
7 og 5
Den er for øvrigt ret uinteressant. Den kunne ikke vinde, da alle de små hjertere var inde. Jeg var en lille
smule i tvivl om, hvorvidt jeg skulle melde den. Det gjorde jeg desværre. Ham vi spillede imod var mere snu:
Vandt sit hjerter spil, og da vi tabte kampen med 8 kostede det så 1 kamppoint og Fyns Mesterskabet.

Spil 2. Ren nolo i forhånd i syd.
2
2
7, 4, 2, knægt og konge.
7 og 5
Vi opdagede slet ikke, at den var interessant. Frede spillede klør 2, den blev kravlet med klør es, men da
makkeren havde klør og spar es sov og hjerterne var oplagte, så var det spil umiddelbart uinteressant.
Først efter kampen får vi at vide, at spillet kunne have fået følgende forløb:
Udspil spar 2 spar i stedet for klør 2, øst stor spar og vest lille spar. Øst har nu 3 hjertere. Spiller han dem, så
bliver vest renset for klør og den rene nolo går ned. Det er for mig en meget uhyggelig situation. Spiller du
klør 2 vinder du, og spiller du spar 2, så taber du. Det burde nok forbydes ved lov. Men det er jo ikke helt
usædvanligt.
Vi var nu ret uenige om, hvilken at de 2 rene noloer der var den bedste. Umiddelbart mener jeg nr. 2 er den
bedste. Flere mente at nr. 1 var den bedste, men det er begge rene noloer, som er meldbare, mener jeg.

Spil 3. En sjov tout i nord.
Jeg har følgende kort inden jeg melder respekt:
Es
Es, 2 og 7
Es, dame og 2
Konge og 2
En rimelig hjerter solo og en pæn respekt. Jeg valgte respekten. Hjerter konge var nr. 1 i katten. Jeg købte
desuden hjerter knægt og spar konge. Ikke så ringe. Vest købte ikke, og der gik 2 kort ud. Hvordan slår man
så tout?
At spille spar es ud går ikke (Manillen kan næsten ikke sidde blank nogle steder). Spiller du spar es, og selv
om klør es ikke stikkes i 2. – 5. udspil, kan du absolut ikke være sikker på, at manillen er gået ud.
Derfor. 1. udspil: Hjerter es, fuse, og hjerter 6. 2. udspil: Hjerter konge, fuse og hjerter 5. 3 udspil: Hjerter
dame, fuse og hjerter 4. 4. udspil: Hjerter knægt, fuse og hjerter 3. 5. udspil: Spar es, og øst bekender ikke.
Ergo er manillen gået ud. En sjov tout, som jeg nok aldrig har prøvet før. Såfremt vest havde købt 8, så
vidste man, at han havde manillen, så kunne man håbe, at han max. havde købt 1 trumf, og spille hjerter 2 i
1. udspil, som han sandsynligvis ville smide af på. Så 2. udspil spar es og tout. Den har alle vist prøvet.

Spil 4 Ruder solo med mange varianter. Odense den 11. februar 2020.
Jeg har i nord følgende forhånd:
Spar es, klør es, ruder es, dame, 2 og 3. Klør knægt og 6, samt hjerter 2.
Jeg var ikke i tvivl om, at jeg ville melde solo.
1. Udspil: Spar es, ruder 6 og 4
2. Udspil: Ruder es, ruder 7 og ruder 5
3. Udspil: Spar konge, 7 og ruder 3
4. Udspil: Klør es, ruder knægt og klør 4 ØV
5. Udspil: Klør knægt, klør konge og klør 5. Det blev det ikke bedre af.
6. Udspil: Hjerter knægt-----øst sad meget længe, og jeg tænkte: Stik nu med kongen, og det gjorde
øst, og da vest ikke kunne stikke klør 6 vandt jeg. Øst havde klør dame, så havde øst ikke stukket
hjerter knægt, så var soloen gået ned.
Jeg spurgte Dan Thuesen, om han vandt soloen: Ja de bekendte jo 3 gange, så der var købt anderledes
ved Dan.
På et bord meldes der tourné respekt, og spar konge vippes op. Respekten får et spændende forløb,
som jeg syntes skal give lidt tænkeri til Jer den næste måned.
1. Udspil: Ruder konge, 5 og 4
2. Udspil: Klør konge, spar 3 og klør 4
3. Udspil: Hjerter 4, hjerter konge og 5
Øst sidder nu med følgende kort tilbage: Spar 2 og 7, hjerter 7, ruder 7, 3 og 2, og kan se, at der ikke kan
være 4 stik i disse kort, og da nord mindst har de 2 sorte esser og spar konge har nord altid 4 stik. Når øst så
har manillen. er det så muligt, at spille disse kort ned?

Spil 5. Klør solo i nord i Odense den 18. februar 2020.
Jeg har følgende kort i mellemhånden i nord:
Spar es, klør 2, es og konge. Spar konge. Ruder es, 2 og 6, samt hjerter dame.
En pæn klør solo og en rimelig respekt. Modsat spil 3 (MÅSKE). Noget tyder på, at jeg ikke har hold på pæn
og rimelig. Jeg mener at pæn er bedre end rimelig, men spil 3 og 5 tyder på, at jeg er galt på den. Respekten
vinder let.
SOLOEN gik således:
Der købes 4 og 8. ØV.
1. Udspil: Hjerter konge, dame og spar 2. ØV og 3 gange ØV.
2. Udspil: Hjerter knægt, ruder 6, og klør 3. Vest havde i alt 6 trumfer og ruder konge dame, samt spar
2, så han fik let 4 stik.
Ved kaffen bagefter sagde Holger til mig: Kunne du ikke en gang vinde den solo Leif. Han vandt let. Hjerter
konge blev ikke spillet ud i 1. udspil, så Holger fik spar konge hjem.
Der skal for øvrigt meget mod til at spille hjerter knægt i 2. udspil af øst, men det gik jo alligevel.
Mine spil er jo betydeligt mildere i denne måned endt de var sidst. Februar spillene var nok i manges øjne
for VILDE.
Bellinge, den 27. februar 2020 Leif
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