
April 2016. 
 
Spil 1. Fra semifinalen 28. februar 2016 i Verninge 
 

Et spil i forhånden med mange minder og varianter. 
  

 Es, konge og dame 

  

 7, 4 og 6 

 Dame, knægt og 3 

 
Det er kort, som jeg er en del fristet til at melde pas på (PIVSKI), men da der er en afmeldingssolo, valgte jeg 
at blive inde. Jeg fik spillet og købte hjerter knægt, 2 og 5, så de blev oplagte. Køber jeg en lille trumf og en 
spar, så vinder spiller 9 ud af 10 gange! Husk TÆLLE: Trække 2 gange, og begge bekender, hvis der nu ikke 
er 3 spar på en hånd, vinder spillet ALTID = TÆLLE, TÆLLE og atter TÆLLE. 
Min svoger Jens meldte solo i hjerter, og vandt den let. 
Ind til for omkring 20 år siden meldte jeg ALTID, solo i rødt på 2 dor småt 4. og 2 konger, og 3 små fuser til 
kongerne. Så gav jeg mig til at regne: Der kan gå 6 trumfstik fra, og der er 3 dårlige fuser, dvs. 9 stik fra, så 
jeg meldte spil, og det kostede os et danmarksmesterskab, men jeg melder dem nu stadig ikke. Det skal 
være i sort. Der skal en dame til en af kongerne, men det er jo marginaler. Hvad skal man spille ud i soloen: 
Jeg ville, ligesom Jens, spille spar konge, den bekendes med spar 4 og 5, men HVAD SÅ? Jens var ikke i tvivl 
om at spille ruder dame. Jeg vil sandsynligvis spille spar dame. Jeg vil ikke løbe risikoen for, at en modspiller 
med mange trumfer får smidt sin evt. 2. spar af, hvis han er renonce i ruder. Risikoen ved spar dame er, at 
der er større risiko for, at modstanderne får 2 stik efter hinanden. Men det gør nok ikke noget på de kort.  
 

Spil 2. Fra finalen i Verninge 12./13. marts 2016 
  

Nord   

Vest (Forhånd) 

 

2, 3, 4 og 5 
 1, 3, 5, 6 og 7 
  

 
 

 Øst 

   
   
 7, 5 og dame 

 

7, 6, 4, 2, knægt og konge  
 

 DM Finalen i 
Verninge 2016  

 7, knægt og dame 
 4 og konge 
 2 og knægt 

 
5 og dame 

 

 

  
  
  

 

 
 

 

 Syd  

 
 

  



 
1. Melding: Vest: Ren nolo, øst pas, skal nord melde ouvert eller pas???? 

Det videre meldeforløb havde 3 forskellige forløb: 
A. Nord: Pas, og vest vandt sin rene nolo 
B. Nord: Ouvert, vest pas, og nord vinder sin ouvert 
C. Nord: Ouvert, vest selv ouvert, som han vinder 

Jeg melder pas, og vi taber 4 point. MEN: Hvis jeg havde meldt ouvert, så var H. P. Lærkegaard ikke i tvivl 
om, at han selv ville melde ouvert, så vi derved havde tabt 6 point i stedet for 4. 
Vi spillede kampen uafgjort med – 5 point, og hvis jeg havde meldt ouvert, ja, så havde vi tabt kampen med 
-7. Hvis I går ind på stillingen fra DM, kan I se, at så havde vi ikke fået 3 pladsen, som gav en flot buket og en 
vase til min kone.  Der skal ikke meget til at afgøre de enkelte placeringer. 
 
 

Spil 3. Fra finalen i Verninge 12./13. marts 2016 
 

 

2 

 

2, 4 og 5 

 

 

 

7, 6, 4, es og knægt 

 
Vi har 2 gange i Fyns serien, og 2 gange her ved DM mistet point pga. vi ikke meldte ren nolo på 3 uden 
bund. Jeg havde kortene i nord de 3 af gangene. Sidste kamp i går havde jeg 5 rene hjertere, spar 2, 4 og 
dame, samt ruder 5. Jeg meldte den ikke. Det gjorde vor modstander. Da den ikke kunne spilles ned, 
kostede det 1 kamppoint. 
 
Så får jeg ovenstående kort i mellemhånden. Frede melder pas i forhånden. HVAD skal jeg gøre. 
1. Melde pas, og håbe, at der ikke er en oplagt solo i baghånden 
2. Melde spil, for at ”blive inde” og melde en solo af med en ren nolo. Hvis jeg får spillet, så skal jeg vel 
sælge klør 5. ØV 
3. Melde ren nolo straks 
 
Jeg valgte det sidste. 
1. Udspil: Ruder 5, jeg lægger ruder 7, klør knægt. ØV 
2. Udspil: Ruder dame, ruder es og spar 7.  ØV  ØV.  Har øst nu klør es?  SPÆNDENDE. 
3. Udspil: Klør es.  Tænke sig. Den rene nolo var bedre end de 3, som jeg tidligere ikke have meldt, og de 
vandt, og blev alle 3 meldt af vor modstander. Denne gik ned, og blev IKKE meldt af vor modstander. 

HVAD SKAL JEG GØRE NÆSTE GANG.  HJÆLP. 
 
 
 
Bellinge, den 30. marts 2016  Leif Vesterlund       E-mail: inger@vesterlund.dk 
  


