
Februar 2012 
 
Løsning opgave 5. Januar 2012 
 

Når vest ikke har spar til 4. udspil er kortene altid oplagte. Hvis vest stikker, så vil du altid få stik på 
de 3 store trumfer eller få fordelt 2 og 3. Hvis vest ikke stikker, SKAL du lægge ruder 5 til uanset 
hvad der spilles ud (hvis spar ud, skal du selvfølgelig bekende), så vil spillet ALTID vinde. Du må 
ikke stikke øst´s 5. udspil med ruder konge. Det gjorde vor modspiller i Ørbæk, og da vest havde 
ruder 7, es, knægt, 2 og 3, så stak han over, og spillede ruder 7, og så havde vi scoret 6 ret lette 
point på dette spil. 
 

 
Opgave 6.    Februar 2012    TÆL og TÆNK 
 

Er følgende kort oplagte i udspil. Send ind og vind rødvin: 
 

Klør er trumf. 
 
1. Spar es, klør 2, es, konge, 4 og 3, samt 3 dårlige fuser?    
 
2. Spar es, klør knægt, 7, 6, 5, 4 og 3, samt 2 dårlige fuser?    
 
3. Spar es, klør 2, es, 5, 4 og 3, samt 3 dårlige fuser?    
 
4. Spar es, klør 2, 6, 5, 4 og 3, samt hjerter konge og dame og 1 dårlig fus?    
 
5. Spar es, klør 7, 6, 5, 4 og 3, hjerter konge og dame og es?    
 

 Hjerter er trumf: 
 

6. Spar es, hjerter 7, klør es, hjerter 4, 5 og 6. Klør konge, dame og 7.   
 
7. Spar es, hjerter 7, klør es, hjerter es, 5 og 6, samt 3 dårlige fuser?    
 
8. Spar es, hjerter 2, 3, 4, 5 og 6, samt spar konge, dame og knægt?   
 
9. Spar es, hjerter 7, 3, 4, 5 og 6. Klør konge, dame og 7?   
 
Så er der en lidt sværere til slut: 
 

10. Spar es, hjerter 7, klør es, hjerter es og 6, samt spar konge, dame, 7 og klør dame? 
 

Prøv at lægge de enkelte spil frem og tæl og tænk. Så er det spændende om en måned om du har 
10 rigtige, og måske har vundet rødvin. 
 
Bellinge, den 12. januar 2012  Leif              inger@vesterlund.dk 


