
April 2017. Spil 1. Hjerter solo. 
 

 

Nord 

Vest (forhånd): 

 7 

 Dame, 7 og 3 

 Hjerter 7 og klør es 

 Konge, dame og 4 
 Øst  

 6 

  

 Spar es, hjerter es, 

konge, knægt, 3, 4 og 6 

 3 
 

 Odense  den 7. marts 

2017 

 Har afleveret sine kort 

til syd. 

  

  

    
 

 

 Konge 

 Konge og 6 

 Dame, 2 og 5 

 Es, 2 og 6 
 

 

 Syd  

 

Soloen blev slet ikke interessant, da den altid ville vinde, som kortene sad. Der er dog et par ting, som jeg 

lige vil skrive om. 

Forløbet på vort bord: 

1. Udspil. Hjerter es, hjerter 2 og klør es. 

2. Udspil. Ruder konge, 3 og 2. 

3. Udspil. Ruder dame, hjerter 4 og ruder es. 

4. Udspil. Hjerter konge???, hjerter 5 og klør es. Her levede vest livet MEGET farligt, men kan på 

trods af der ikke blev spillet spar es, ikke gå ned, da jeg skal bekende den 3. ruder, og måske heller 

ikke kan komme af med spar konge. 

5. Udspil. Ruder 4, hjerter 3 og ruder 6, 

6. Udspil. Spar es og soloen vinder. 

Det havde været interessant, hvis jeg ikke have haft 3 rudere, og kunne have givet overstik med 

hjerter dame i 5 udspil. Spille klør 6 ud, som vest stikker. Hvis vest så spiller spar es i 7. udspil, så 

smider jeg spar konge af, og soloen går ned. 

 

Da kampen er færdig kommer Holgers søn Frank og fortæller, at hans far sagde, at han altid skal spille spar 

es. Jeg var af den klare opfattelse, at det oftest ville være forkert, men efter nogle dages overvejelse er jeg 

overhovedet ikke i tvivl om, at 1. udspil es spar es og så hjerter es. Med det spil vil den tabe færrest 

gange. Det er næsten altid en fordel, at kunne spille stort 2 gange, når man har lidt blok i kortene. I 

princippet har man ikke ret tit brug for at trække en af de 2 formatadorer i 2. udspil, Bare man får trukket 

hjerter dame i 2. udspil, så er kortene jo oplagte. 

 

Spil 2. Lidt fra DM i Vissenbjerg den 13. og 14. marts 2017. 
 

STORT tillykke med DANMARKSMESTERSKABET til Niels, Morten, Birgit og Susanne, samt til Dan 

Thuesen og Leif Knudsen med 2. og 3. pladsen. Vi holdt os beskedne tilbage på 6. pladsen. 

 

1. Øst har i forhånden 5 ouvere spar, ruder 7 og hjerter 6, 5 og 3, og melder ren nolo. HVAD SKAL DER 

SPILLES UD? 

Nord har ingen hjertere og syd har hjerter syv, spiller du hjerter ud, så vil du altid gå ned. Enkelte spillede 

ruder 7 og vandt, fordi nord efter et par udspil ikke kunne spille syd ind. 



Min makker spillede hjerter 6. Den blev for øvrigt stukket med hjerter knægt i syg??????????? Så tænkte 

Bent, så er den hjemme, men så kom hjerter syv fra syd. Bent ærgrede sig selvfølgelig over, at han ikke 

havde hjerter 6 blank, således at syd store fejl ville være blevet straffet. 

Jeg vil spille hjerter 5, og forsøge at få nord til at lægge hjerter syv, hvis han har den, og så håbe at syd har 

en hjerter. 

 

2. Syd har følgende solo i baghånden: Spar es, hjerter syv, es, dame og 2. Klør konge. Ruder knægt, 2 og 5. 

Udspil spar konge, som syd stikker med hjerter 2. Skal han nu spille klør konge eller ruder 2. Det er lotteri. 

Spiller han ruder 2, så vinder han. Spiller han spar konge, stikker vest den med en lille trumf, tager ruder 

dame hjem, spiller makkeren ind på ruder konge, og har nu klør es, hjerter konge og 2 små hjertere, og får 2 

stik mere. Jeg var godt klar over, at denne solo kunne koste os 6 point. Da vest så fortæller, at han holdt 

ruder dame blank oppe og kun købte kort 5 til 3 små hjertere og ruder dame, var jeg ikke i tvivl om, at den 

vandt på det andet bord. Havde han solgt ruder dame, ville han have fået en lille klør, og klør konge var gået 

hjem. Lige straks syntes jeg, at det var helt forrykt at holde ruder dame oppe. Men ved nærmere overvejelse 

kan jeg godt se, og det ind imellem (måske ofte) kan gøre at soloen spilles ned. Jeg vil dog alligevel 

ALDRIG holde en blank dame oppe. Hov: Lige en undtagelse: Hvis der er solo, og jeg har 4 dårlige fuser i 

2 farver, samt en blank fusedame, så holder jeg den oppe. Ellers køber jeg ni kort. Hvad der jo er mange der 

aldrig gør. 

 

3. Vi spillede en kamp, hvor modspillerne 1 gang købte 5, 2 gange 4 og 3 gange 3 til nolo. De havde dog 

ikke succes med det, heller ikke fiasko, det gik næsten lige op, men personligt syntes jeg ikke, at man kan 

etisk kan tillade sig og købe mere end 2 til nolo, i hvert aldrig mere end 3.. Det er i mine øjne alt for 

vildt. Men man kan jo ikke forbyde, at der meldes noget i kortene, som ikke er der. 

 

Bellinge, den 30. marts 2017 

 

Leif .  Mail: inger@vesterlund.dk 

 


