
Maj 2014   Hvad skal man melde?   
 

Det har været en tradition, at jeg slutter sæsonen 1. weekend i maj med lidt undervisning. De sidste 2 år syntes 

jeg, at jeg har holdt mig lidt nede på jorden. Det kniber meget denne gang, men nu har I hele sommeren til at 

fundere over disse 4 spil, så I må tilgive mig, hvis I syntes, at det bliver for teoretisk, men l´hombren går jo 

meget på mere eller mindre vilde teorier. 
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Spil 1. Jeg sad med disse kort i baghånden, og var meget i tvivl om, hvad jeg skulle melde. Der var 5 

muligheder. A. Ren nolo. B. Solo i ruder. C. Købe til nolo. D. Spil i ruder. E. Tourné respekt.   

Mine tanker inden jeg meldte ren nolo var vedr. de enkelte muligheder: 

E. Både den rene nolo og soloen er for gode til, at jeg vil tournére. 

D. Soloen er for stor til, at jeg vil købe til et spil. 

C. Der er ikke rigtig noget at sælge. 

B. Jeg hader de små fuser i baghånden. Kommer der en singleton ud, og der svares igen, så er jeg på den. 

A. Jeg valgte den rene nolo. I 2. udspil kom ruder 3 ”single” gennem mig, og da vest havde ruder konge, 2 og 

5, så var jeg bete. Andre meldte ruder solo, som ikke kunne spilles ned. ØV. 

 

Spil 2. Det var heldigvis min makker i vest, som sad med disse kort i forhånden. Jeg hader dem. Efter lange 

overvejelser meldte han tourné respekt, fik spar op, og havde ingen vinderchancer, men gik kruk. På vort bord 

var vest MEGET længe om at melde solo. Den kunne ikke spilles ned. Min tanke den gang var, havde det dog 

bare været ruder 6 i stedet for ruder 7, så var jeg ikke i tvivl om, at Bent ville melde solo, men med ruder 7 er 

det en god tourné respekt, så min vurdering med, at han ville melde tourné respekt, var desværre rigtig. ØV. 

 

Spil 3. Forhånd i syd. Det er meget svært at vurdere, om man skal melde solo eller købe til et spil. Efter lange 

overvejelser besluttede Frede at melde spil. Spillet tabte og soloen vandt. Det kostede 4 point. Min første 

holdning var, at jeg ville melde solo, da det ligner 3 trumfstik og 2 konger. Men efter nærmere overvejelse vil 

jeg nok melde spil. Det skal være hjerter knægt i stedet for hjerter 4, så man er sikker på 3 trumfstik. Kommer 

der ruder igennem mig, og ruder igen, så hænger det 3. trumfstik og dingler. Men det er en meget svær 

melding. 

 

Spil 4. Forhånd. LOTTO SPIL. Skal man melde ouvert og måske risikere at tabe 10 point eller melde ”det 

mere sikre” ren nolo og måske kun tabe 2 point. Det er meget svært. Ved ouvert skal klør 3 altid spilles ud. 

Hvis man tager den ”mere sikre” melding ren nolo. Hvad skal man så spille ud?  

Enten klør 3 eller ruder 7? 

Hvis klør 2 og klør es sidder til høje for dig sammen med klør konge + et par klør mere, skal man så stikke 

klør 3 eller ej. DET LÆRER MAN ALDRIG! Som hovedregel stikker jeg, idet jeg håber der er et par klør 



mere i noloen, og min makker kun har 1 klør. Kurt Heilbo, som jeg spillede sammen med i mange år, han stak 

aldrig. 

Hvis du nu spiller ruder syv ud, og spilleren til høje for dig ikke har rudere men klør konge og 4, så smider han 

klør konge af, og så kommer der en ruder mere, og den sidste klør bliver smidt af, så går du ned, fordi du ikke 

spillede klør 3.  

Hvis du spiller ruder ud, og spar 2 er single til venstre for dig, og spar 4, 6, 7 og konge til højre for dig, så vil 

han, når spar 2 kommer ud igennem dig, jagte den spar dame/knægt du ikke har, så vinder du selv om dine 

modspillere har hver en lille klør. Der er rigtig mange aspekter i disse kort. 

Jeg vil slutte sæsonen med at sige tak til mine læsere og ikke mindst til alle dem vi har kæmpet med i denne 

sæson. Det har, som sædvanlig, været meget hyggeligt og spændende. 

God sommer til alle. Vi mødes igen 1. søndag i september 2014 under ”Sjove spil”. 

 

Bellinge, den 22. april 2014    Leif      inger@vesterlund.dk 


