
November 2012. 
 

Nu begynder jeg at blive MEGET teoretisk. 

 

Eksempel på hvor vigtigt det ofte er ved modspil at vurdere:  ”Hvordan ser soloen ud”!! 

 

Jeg havde i Nord (mellemhånd) følgende modspil, til en spar solo i vest (baghånd). 

 

Spar:     2, 5, 3 

 

Klør:     Konge 

 

Hjerter: Konge, knægt, 3, 6 

 

Ruder:   Konge 

 

1. Min makker i syd spiller ruder ud, og jeg får stukket ruder konge over. 

2. Solomanden spiller spar syv, min makker lægger spar 4, og jeg stikker med manillen. 

3. Her skal jeg kunne sige til mig selv, at soloen er spar es 6., og en dame anden, og en skidt 

fuse, evt. 3 ens fuser. 

      Det gjorde jeg ikke, jeg spillede langfarven i hjerter, og tænkte på 3 bete. Jeg er meget   

      forelsket i at spille langfarve, ofte for forelsket.  

   .  Hvis jeg spiller klør konge, og får den hjem, og derefter spiller spar 3, så får min makker  

      stik på det klør es, som jeg bør vide, at han har. 

      Når min makker så spiller klør tilbage. Han bør også kunne se soloen, og vide at jeg ikke har 

flere faste trumfstik, og kan tåle evt. at blive ”overtrumfet”. Samt at han ikke må ødelægge mine 

hjertere.    

      Dvs. har solomanden efter 3. udspil 1 klør og 1 hjerter tilbage, så er soloen bete. Har 

han 2 hjertere, er soloen også bete. Så soloen burde være spillet ned, da solomanden havde 

hjerter dame og es. 

 

Sparsoloen var: Spar es, konge, dame, knægt, 7 og 6, hjerter dame og es, samt klør dame. Det er 

en pæn solo, pga. hjerter dame og es (Det er jo næsten en konge), og det er typisk med en sådan 

solo, at det gode modspil vælter, og det dårlige modspil lader vinde.     

 

Jeg tror ikke soloen blev væltet ved nogle borde, men som vist ovenstående, burde den være 

spillet ned. De fleste i nord spillede først klør konge, og derefter hjerter, så vinder soloen, da 

hjerter dame jo rejses.  

 

Det er i hvert fald, sådan et spil der gør l`hombren meget interessant, og hvor mine evner 

desværre ikke var tilstrækkelige til at vælte soloen, men jeg lærte da noget igen. 

 

  

Leif Vesterlund   E-mail:  inger@privat.dk      

 

NB. Det var en fejl, at jeg skrev at Erling Busse Rasmussen kun havde 9 rigtige i september 2012 

opgaven. Han havde 11 rigtige, og kun nr. 6 forkert. Undskyld.                               
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