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Ruder solo i syd i Odense tirsdag den 19. marts 2013. Hvor mit fejlspil måske giver os et klubmesterskab? 

 

Nord 

Vest 

   

   

  

  
 Øst  har fået kort af nord 

  3  

 Konge, knægt, 6 og 5 

  

 Spar es, dame, 5 og 6  
 

 Odense 19. marts 

2013   

 Dame, 7 og 2 

   

 Konge, knægt og es 

 Klør es, 3 og 4 
 

 

 Konge og 5 

 Dame og 3 

  

 7, es, konge, knægt og 2 
 

 

 Syd (Forhånd)  

 

1. Udspil: Syd ruder 7, øst ruder 4 og vest stikker med spar es. 

2. Udspil: Vest klør konge, syd klør 3 og øst hjerter es. 

3. Udspil: Vest klør knægt, syd klør dame. Jeg sad i øst, og var meget i tvivl om, hvad jeg skulle. Jeg 

kunne vælge og stikke med klør es, og spille spar dame, og håbe, at min makker kunne få 4. stik. Det 

anså jeg som meget usandsynligt. Jeg valgte at stikke med ruder 3, og spille spar dame. Jeg så 

hermed 2 muligheder for at vælte soloen. A. Min makker var renonce i spar, og syd havde spar 

konge anden. Så ville der komme klør igen fra vest, og mit overstik med klør es, og spar igen fra 

mig, så var soloen kruk. B. Jeg kunne også håbe på, at syd havde hjerter dame 2., så ville jeg få 4 stik 

og soloen ville gå bete. Inden i læser videre så funder lidt over, hvor dårlig min tankegang var 

med hensyn til at få stik på hjerter konge og knægt. Som I sikkert kan se, så vandt soloen let med 

mit spar udspil. 

Min fatale fejl, som jeg meget ofte laver, (men noget som Bent (Assens) fra mit hold er ekspert 

i):VURDER SOLOEN. Hvis syd skulle have hjerter dame anden, så var soloen 5 ruder uden sorte 

esser og 2 damer anden. Selv om ”bagerkonen” Inge fra Vissenbjerg, som sad i syd, melder små 

soloer, så melder hun ikke solo, når det 4. stik er en dame anden. (Tror jeg ikke). 

Jeg burde kunne have set, at syd ikke har 2 hjertere, og derfor skal jeg spille hjerter konge, så smider 

min makker spar 3 af. Syd skal bruge trumf, spiller ruder es, som jeg stikker med klør es. Hjerter 

igen, så har syd pludselig kun 1 trumf og min makker 2 trumfer, og soloen er dermed kruk. 

Når jeg indledningsvis skriver, at mit fejlspil måske giver os et klubmesterskab, er det fordi jeg var 

substitut på Dans hold, som vi kæmper om mesterskabet med, og kampen endte uafgjort med + 6 til 

Dan.  

Et par af spillerne på Dans hold fejlene ”heldigvis” også. Uden deres fejl var det også blevet vundet 

kamp for Dan. Det er en lille trøst for mig. 

Det er jo ikke særlig spændende, at have spillet dårligt, når det er som substitut på et hold, som vi 

kæmper imod, men sådan er det, når man stirrer sig blind på 2 muligheder for at vælte soloen, og 

totalt glemmer at vurdere soloen. ØV Leif. 

 

Soloen er efter min mening for lille. Det skal være klør konge i stedet for klør dame, så vil jeg melde solo. 

Hvis jeg, efter nogle snapser til julefrokosten, skulle finde på at melde soloen, så ville jeg i hvert fald spille 

spar konge og derefter spar 5, så vil soloen vinde, hvis vest ikke tager det 2. stik med trumf, og spiller trumf 

tilbage. Som udgangspunkt, skal man næsten aldrig spille trumf på en lille solo, hvor man kun har 5 trumfer, 

og det (næsten) er hver anden trumf man har. Man skal forsøge at komme foran. Hvis man ikke kan få 

kongen hjem, så vil soloen sandsynligvis tabe alligevel. 

 


