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Spil semifinalen i Brædstrup 9. februar 2014 

 

Øst har solo i spar. Nord køber 5 kort og syd køber 8 kort. 

 

Nord 

Vest 

 Klør es, spar konge, dame, 6 og 5 

 7 

  

 Konge, 5 og 6 
 Øst  

   

 Har afleveret til Syd 

   

   
 

 Brædstrup 9. februar 

2014  

 Es, 2, 7, 4 og 3 

 Konge, 6 og 5 

  

 Knægt 
 

 

 knægt  

 5 

 Konge, dame, knægt, 1, 2, 3 og 4   

   
 

 

 Syd(forhånd)  

 

Jeg syntes, at det kan være vanskeligt at vurdere om der er solo på kortene, når man ikke har udspil. Hvis der er 

udspil er det en MEGET stor solo, da den vil være oplagt, hvis der er mindst 2 trumfer på hver hånd, og der 

ikke er 3 klør sammen med 4 trumfer. (Husk at tælle: 2 dor 5. i sort og 2 konger er ALTID oplagte, når der er 

bekendt 2 gange.) Såfremt trumferne sidder 5 og 1, så vil soloen ofte gå ned. Uden udspil ”har soloen det 

problem”, at skal man bruge en trumf for at komme ind, så har modspillerne 2 trumfer tilbage, og soloen har 2, 

når vi har trukket 2 gange. Så vil soloen ofte gå ned, og det vil ikke være en usædvanlig fordeling.  

På vort bord blev den ikke meldt. På et bord den blev meldt, spillede syd klør 5 ud, øst stak med klør konge, 

trak 2 gange, selv om trumferne sad 5 og 1 vandt soloen, da der kun var 1 klør på hver hånd. Hvis syd havde 

haft klør knægt sammen med klør 5, så ville soloen være gået ned, da øst ville stikke hjerter 4 med trumf, og så 

ville nord få de næste 5 stik. Ved et andet bord blev der også spillet klør ud i 1. udspil, men her blev ruder 

knægt spillet ud, efter at der var trukket 2 gange, og nord kunne stikke med ruder konge, og tage de sidste 5 

stik på de 2 store trumfer og ruder konge, 5 og 6. Jeg er ikke i tvivl om, at øst burde have spillet klør 6 i stedet 

for ruder knægt. Ved at spille ruder knægt, så forspilder man chansen for at der kun er 1 klør på hver hånd, og 

dermed være sikker på at vinde. Når trumferne sidder 5 og 1 vil soloen meget ofte gå ned, men det er heller 

ikke en sædvanlig fordeling. 

Men det er helt vildt, at syd ikke kan se, at han i 1. udspil altid skal spille hjerter 4. Der er så godt som ingen 

risiko for, at han stjæler makkerens fusestik ved at spille hjerter 4. Såfremt øst bekender med en lille hjerter og 

nord ikke har hjerter, så er problemet, om syd tør spille hjerter igen, med risikoen for at øst gir syd det fusestik 

hans makker skulle have haft. Men med renonce i ruder, er jeg ikke i tvivl om, at jeg ville løbe risikoen og 

spille hjerter igen. 

Med hjerter ud fra syd i 1. udspil og overstik af nord, og 2 gange ruder fra nord, så kan soloen aldrig vinde. 

Op på bordet med kortene. Det er en god gang l´hombrehjernegymnastik, men noget svært syntes jeg. Det er de 

små soloer der er spændende både som spiller og i modspil. At soloen klart er meldbar med udspil, er jeg ikke i 

tvivl om, men efter ovenstående analyse, er jeg blevet i tvivl om, hvad jeg skal melde uden udspil. 

 

Bellinge, den 26. februar 2014   Leif 


