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Nord  

Vest (Forhånd) 

 Es, 2 og 6 

 3 og 4 

 7, 6 og 4 

 7  
 Øst: 

 4 

 6 og knægt 

 3, 2, knægt og dame  

 5 og dame 
 

 Odense 

7. oktober 2014  

 5 og knægt 

 es, 5, 7, dame og konge 

 Konge og dame 

  
 

 

  

 Oversidder 

  

  
 

 

 Syd  

   

Jeg sad i nord med disse kort, og der var meldt 2 passer foran mig. Jeg kan nu ikke lide klør 3 og 4 til ren 

nolo, men valgte alligevel at melde den. 

1. Udspil. Selvfølgelig spar 4, øst spar 5, og jeg lagde spar 2. 

2. Udspil. Selvfølgelig spar knægt. Jeg lagde spar 6 og vest klør knægt. 

3. Udspil: Nu kan jeg godt droppe selvfølgelig. Øst skal tage stilling til om han vil spille hjerter konge 

og dame før han spiller klør. Jeg mener, at han bør spille hjerter konge, og når nord bekender med 

hjerter 4, så også hjerter dame. Men det er MEGET svært, om øst så skal spille klør es, eller stor 

klør. Han kan ikke vide om vest har flere klør. Min makker sagde til sig selv: Jeg mangler kun 4 klør. 

For at det er rigtigt at spille klør 7, så skal der være 2 klør i nord og 1 mere i vest. Han troede ikke at 

der var 2 klør i nord, og spillede klør es, og den rene nolo vandt. Min modspiller Alfred ”Post”, 

tænkte modsat og spillede klør 7 inden klør es, og jeg tabte. 

Vi tabte så 8 point på dette spil, og tabte kampen med 7. Såfremt både nord og vest havde kun havde haft 

hver 1 klør, så havde vi vundet kampen med 9. Det giver jo en forskel på 8 + 8. Jeg syntes, at det er meget 

interessant, at 5. udspil i en ren nolo afgør, om en kamp tabes eller vindes. 

 

Der er lidt ekstra plads, som jeg vil bruge til at lære afsmidningsreglen i ren nolo for alle dem der ikke 

kender den. Jeg har tidligere klart sagt, at det er meget forkert, at man har sådan en regel i l’hombre, men 

den kan man ikke afskaffe. Min holdning til aftaler er, at der ikke må være nogen form for aftaler mellem 

spillerne. Man kan ikke sammenligne med bridge, som jo går ud på, at man har en masse aftaler, som man 

for øvrigt skal oplyse til sine modspillere inden kampen begynder. 

I hvilken rækkefølge skal man smide af, når man har flere kort i samme farve: 

Hjerter konge, dame og knægt. Først hjerter dame, så kongen og så knægten. Når man har lagt en der er 

mindre end den sidste man smed af, så har man ikke flere. 

Hjerter konge, dame. Først hjerter konge, så hjerter dame. 

Spar konge, dame, knægt og 7. Først spar knægt, så spar dame, så spar konge, og til sidst spar 7. 

Der er et problem hvis man har spar konge, 4 og 3. Afsmidningsreglen siger spar 4, spar konge og så spar 3. 

Men den er dum, hvis vor makker kun kan rense 1 gang, og han har spar 2 og 5, og sidder bag ved den rene 

nolo, og den rene nolo har spar es og 6. Ja. Så vinder den rene nolo pga. afsmidningsreglen. 

 

Bellinge, den 25. oktober 2014  Leif          inger@vesterlund.dk 

 


