JUNI 2020. LØSNING. 13 RIGTIGE Maj 2020!
Der er udspil i de første 6 spil. HUSK: TÆLLE, TÆLLE og atter TÆLLE.
1. Spar er trumf. Spar es, 7, 6, 5, 4 og 3. Hjerter konge, dame og knægt. JA.
Der er 5 trumfer imod dig. Du trækker den ene med spar es, og der går 4 trumfstik og ingen
fusestik fra dig, og du får 5 stik.
2. Hjerter er trumf. Spar es, hjerter 2, 3, 4, 5 og 6. Spar konge, dame og knægt. NEJ.
Her mangler du 6 formatadorer. Du kan kun trække den ene, og der kan gå 5 stik fra dig.
3. Hjerter er trumf. Spar es, hjerter 2, 3, 4, 5 og 6. Spar konge, dame og knægt. Begge
modspillere bekendte spar es i 1. udspil! JA.
Der er 6 trumfer imod dig. I første udspil trak du 2, og der går 4 trumfstik og ingen fusestik fra
dig, og du får 5 stik.
4. Spar er trumf. Spar es, 2, klør es, spar 7, 6 og 5. Hjerter dame og knægt. Ruder knægt. JA.
Der er 5 trumfer imod dig. Du kan trække de 3. Der går 2 trumfstik og 2 fusestik fra dig, og du
får 5 stik.
5. Hjerter er trumf. Spar es. Hjerter 7. Klør es. Hjerter 2, 3 og 4. Klør knægt, 7 og 6. NEJ.
Der er 6 trumfer imod dig. Du kan trække de 3, og der kan gå 3 trumfstik og 2 fusestik fra dig.
6. Spar er trumf. Spar es, 2. Klør es. Spar 5, 4 og 3. Hjerter es, 2 og 3. NEJ.
Der er 5 trumfer imod dig. Du trækker de 3, og der går 2 trumfstik og 3 fusestik fra dig.
Så kommer de svære.
7. I mellemhånd. Hjerter er trumf. Spar es. Klør es. Hjerter es, konge, dame og 2. Klør knægt og
7. Ruder dame. NEJ.
Manillen sidder 5. bag dig. 1. udspil er trumf. Ligegyldigt hvad du stikker med, så vil
baghånden få 2 trumfstik, når han tager 2 fuser hjem og spiller medspilleren ind på den 3.
fuse. For øvrigt oplyste ”13 rigtig vinderen” Dan Thuesen mig om, at disse kort er oplagte i
forhånd og baghånd. Meget interessant! Godt set Dan.
Spar er trumf. Spar es, 2, klør es, spar konge og knægt, ruder konge, hjerter konge, klør knægt
og 7:
8. I forhånd? JA. Det er nemt at se. Håber jeg.
9. I mellemhånd? NEJ. Se sidste side. Her kan den stærke modspiller komme 3 stik foran!
10. I baghånd? JA. Da baghånden, som er den stærke modspiller, ikke kan komme 3 stik
foran, og spille sin modspiller ind, så er kortene oplagte.
11. Spar er trumf. Spar es, 2, klør es, spar konge og 5. Hjerter konge og dame. Ruder 3 og 4.
NEJ. Se sidste side.
12. Spar er trumf. Spar 2. Klør es. Spar konge, 5, 4 og 3. Hjerter dame og knægt. Ruder 5. Begge
modspillere har bekendt 1. udspil, som var spar konge. NEJ. Se sidste side.
13. Spar er trumf. Spar es, 6, 5, 4 og 3. Ruder konge, dame og knægt. Hjerter 4. Begge spillere
har bekendt spar 3 i 1. udspil. Der kommer klør ud i 2. udspil, som du får på spar 4.
3. udspil spiller du spar es, som begge modspillere bekender. Er kortene nu oplagte. JA.
Der er 6 trumfer imod. Du ”trækker” de 3, og der går 3 trumfstik og 1 fusestik fra dig, og
du får 5 stik.

Spil 9, 11 og 12 fra tip 13. maj 2020.
Jeg har valgt at skrive om 3 spil, som gav meget store kvaler, og det gjorde, at kun 2 spillere havde alle 13
rigtige.

Spil 9. Mellemhånd. Spar es, spar 2, klør es, spar konge og knægt, ruder konge, hjerter konge, klør knægt
og 7.
1. Udspil: Ruder 5, konge og spar 3.
2. Udspil: Klør konge, 4 og 7.
3. Udspil: Klør dame, 5 og knægt.
4. Udspil: Hjerter 5, spar 4 og hjerter konge.
5. Udspil: Ruder, nu sidder spilfører med 4 matadorer og knægten i mellemhånden, og modspilleren i
baghånden har spar dame 4., som altid vil give modspilleren sit 4. stik, og spillet går bete. Det lyder godt nok
utroligt, at disse kort ikke er oplagte.

Spil 11. Spar er trumf i forhånd. Spar es, 2, klør es, spar konge og 5. Hjerter konge og dame. Ruder 3 og 4.
Når jeg ser ovenstående spil 11, fatter jeg ikke, at det ikke er 100% oplagt med udspil, men det er det ikke.
Forklaring:
Vest (til højre for dig) har 6 trumfer, ruder konge og 7, samt en ruder mere eller en klør, og spilfører ved

ikke om vestes sidste kort er en ruder eller en klør!
1.
2.
3.
4.
5.

Udspil: Spar konge, 3 og hjerter 5.
Udspil: Hjerter konge, spar 4 og hjerter 3.
Udspil: Ruder konge, 2 og 4.
Udspil: Ruder 7, dame og 3.
Udspil: Klør 2. Nu ved spilfører, at vest har 5 trumfer og 1 fuse, men hvilken fuse!!!! Det ved
spilfører ikke. Hvis spilfører stikker med trumf, så konkluderer jeg, at vest har en ruder mere, og
stikker over, og spiller klør konge. Hvis spilfører smider af, så har vest klør konge, og får for denne,
samt 1 trumfstik mere. Altså spillet kan gå bete. Nok mindre end 1 gang ud af 1.000 måske 10.000.

Spil 12. Spar er trumf. Spar 2. Klør es. Spar konge, 5, 4 og 3. Hjerter dame og knægt. Ruder 5. Begge
modspillere har bekendt 1. udspil, som var spar konge.
1. Udspil: Spar konge, spar es, spar 6.
2. Udspil: Hjerter konge, klør 4 og hjerter knægt.
3. Udspil: Ruder konge, ruder 2 og ruder 5.
4. Udspil: Hjerter 5, spar 7 og hjerter knægt.
5. Udspil: Ruder dame.
Da spilfører nu er kommet i mellemhånd med de 2 største trumfer, og spilleren bag ham også har 2
trumfer, så er spilleren bag spilfører nu sikker på, at få sit 4. stik, og spillet er tabt.
Hvis trumferne i spil 12 sidder 4 – 1 vil kortene altid være oplagte. (Mener jeg). Ja, der er mange
sjove varianter. Ovenstående 3 spil er helt vilde, men tænke sig, hvor mange varianter der i løbet af
en sæson er, som man sikkert aldrig opdager. Foruden alle dem vi kunne se bagefter. Det er jo det,
som gør l´hombren så interessant.
Der kom 35 løsninger, 20 fra Odense og 15 andre.
Der var 2, som havde 13 rigtige:
Dan Thuesen, Odense og Casper Engelbrecht, Silkeborg. Godt gået. Stort tillykke.

Jeg syntes, at de begge 2 fortjener hver 2 flasker rødvin, så må jeg se, hvad kassereren siger.
Der var 22, som havde de første 6 rigtige. Min hustru udtrak:
Henning Jørgensen, Odense. Tillykke.
Blandt alle indsendte udtrak hun:
Hans Otto Lunde, Odder. Tillykke.
Vi ses jo nok en gang til efteråret, så I kan få overakt rødvinen!
Tak til alle for deltagelsen. Jeg håber, at det har givet en god gang l`hombrehjernegymnastik.
I ønskes alle en rigtig god coronafri sommer.
Bellinge, den 28. maj 2020 Leif Vesterlund

E-mail: inger@vesterlund.dk

