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En meget interessant spar tourné respekt i nord fra 1. division i Ørbæk. 

 

Nord   

Vest 

 Es, 2, klør es, spar 7 og 4 

   

   

 Dame, 3, 6 og 7 
 Øst (forhånd)   

 Konge, 6, 5 og 3 

 Konge og 5 

 Konge, 2 og 3 

   
 

 Ørbæk 10. januar 

2013  

 Dame og knægt 

 7 

 Dame og knægt 

 Konge, knægt, 2 og 4 
 

 

  

 Har afleveret til øst 

  

  
 

 

 Syd  

 

 Jeg sidder i nord og har købt 4 kort, vest køber 6 og øst 3. 

1. Udspil spar knægt, som jeg stikker med klør es. 

2. Jeg spiller ruder 3, som øst stikker med ruder 2. 

3. Spar dame, som jeg stikker med spar es. 

4. Ruder 6 som øst stikker med ruder knægt. (En spillede ruder dame. Det er åbenbart forkert, men 

måske uden betydning.) 

5. Ruder konge. Så var jeg næsten sikker på, at respekten var vundet. Hvad den jo også var. 

Hvis 5. udspil fra øst havde været hjerter dame, så var jeg gået ned. Så havde øst taget de næste 2 

ruder stik, og vest havde fået sit stik på spar konge. 

Det interessante er også, at spilfører ikke kunne gøre noget, men blot håbe på ruder konge ville blive 

spillet ud i 5 udspil. 

Dette er nu ikke helt rigtigt. Hvis nord spiller ruder dame ud i 4 udspil, så vil spillet tabe, selv om der 

spilles ruder i 5 udspil, idet øst så får 5. og 6. stik på ruderne, og vest får sit stik på spar konge. 

Spillet vandt ved næsten alle borde, idet de flestes 1. udspil var ruder konge, og så vinder respekten 

let.  

Da jeg er meget forelsket i langfarve gennem spilfører, er jeg sikker på, at jeg, hvis jeg spillede øst 

kort, også ville spille ruder konge, og gå lidt efter en 3 bet. 

Det er vigtigt, at man i modspil forsøger, at spille så spilfører får overstik, og det er min 

begrundelse for ruder konge. 

 

Bellinge, den 20. januar 2013  Leif    inger@vesterlund.dk 


