
Spil 6.  Marts 2012.   Modspil solo i vest 

  

Nord (forhånd) 

Vest 

 7 

 5 

 Konge og dame 

 Konge, dame, 2, 4 og 5 
 

Øst 

 2  

 Spar es, klør 2, es, konge 

og 6 

 Knægt og 2 

 Knægt  
 

 Odense 3. januar 2012  

  Har afleveret sine kort til 

nord 

  

  

  
 

 

 Konge   

 Dame, knægt, 7, 4 og 3 

 3, 4 og 7 

   
 

 

 Syd  

 

1. Udspil. Jeg spillede nord, og startede med ruder dame, da jeg har solgt 3 rudere, mangler jeg kun 2, og håber at både 

vest og syd er renonce, så syd kan overstikke vest. Jeg får den hjem 

 

2. Udspil spiller jeg ruder konge. Der er købt 7 og 6, så spilfører har ingen ide om, hvem der er stærk. Vest smider 

spar 2, og syd smider spar konge (Han kan allerede nu se, at han ikke kan få 4 stik, og sandsynligvis heller ikke 3 

stik). Godt set Frede. Jeg får stikket. ØV tænkte jeg, der stjal jeg min makkers fusestik.  

 

3. Udspil er igen ruder. Hvis spilfører ikke har 2 hjertere, er der en mulighed for en 3 bete. Jeg ved jo, at min makker 

har mange trumfer. Vest stikker med klør konge, min makker fornemmer nu, at soloen er 4 matadorer 5., og ved at han 

kun skal have 1 stik, og smider derfor trumf af. Det er også godt set. 

 

4. Udspil fra vest: Hjerter knægt, som jeg stikker med hjerter dame. Jeg har nu 3 stik. 

 

5. Udspil er jeg lidt i tvivl om, hvad jeg skal. Jeg ved nu, at både vest og syd har 3 trumfer og enten en hjerter eller en 

spar. Hvis vest har lille spar og syd har hjerter, må jeg ikke spille hjerter konge, så vil soloen altid vinde. Stikkes der 

med klør 6 kan syd ikke give overstik, og stikkes der med klør 2 kan syd ikke smide trumf af, da han skal bekende 

hjerteren. Jeg vælger derfor ruder igen. Vest stikker med klør es, syd smider selvfølgelig trumf af igen.  

 

6. Udspil er hjerter fra vest, som jeg stikker med hjerter konge, og får dermed mit 4. stik, og syd får stik på klør dame 

anden, og soloen er bete. 

 

En af de garvede sydspillere smed ikke spar konge af til 2. udspil, og ikke trumf af til 3. udspil, og det er åbenbart 

fejlspil. At han så bebrejder nord for ikke at tage de 2 hjertere hjem i 3. og 4. udspil, er også en dårlig vurdering. Når 

nord har spar 7, er han rimelig sikker på, at det ikke kan gå galt med at spille ruder hele tiden, det er åbenbart, at syd 

kan se, at han skal smide trumf af. Den eneste situation hvor det kan gå galt (udover dårligt spil fra syd) er, hvis vest 

stikker med klør 6 og syd har spar knægt eller dame, og ingen hjertere, så vil syd få den sidste fuse, og soloen er 

vundet. Jeg mener, at der er betydelig større risiko for, at vest ikke har hjerter, og syd har hjerter, og dermed ikke 

kommer af med en trumf, og soloen derfor vinder jf. ovenfor.  Vest´s spar 2 af smid til 2. udspil tyder dog på, at han 

har 2 hjertere og spar 2, men han kan godt have haft hjerter knægt blank og spar 2 og 3, og vælge at smide hjerteren 

af. 

 

Jeg var ikke i tvivl om, at jeg skulle spille ruder både i 1. og 2. udspil. Havde jeg haft en lille hjerter til konge og 

dame, kunne jeg være i tvivl. Mange spillede spar 7, og så var soloen vundet, da syd så får stik på spar konge. Et 

meget interessant og lærerigt modspil, hvor heldet var med os, og vi scorede 6 point. 

 

Bellinge, den 19. februar 2012    Leif Vesterlund        inger@vesterlund.dk 

 


