
Maj 2016 Spil 1. Modspil i hjerter tourné respekt i øst 
 

Da sæsonen nu er slut, syntes jeg, at I skulle have lidt rigeligt, mere eller mindre interessant. Jeg håber, at I 

hygger Jer med nogle af spillene. 

  

Nord (Forhånd) 

Vest 

 Dame, 7 og 3 

 Konge, dame, 5 og 3 

 2 

 es 
 Øst 

  

  

  

    
 

Klubturnering Odense 

4. april 2017 

 Konge, 6 og 5 

 7 

 Spar es, klør es, hjerter 

konge, knægt og 3 

  
 

 

 2 

  

 7, es, dame, 4, 5 og 6 

 Konge og 6 
 

 

 Syd  

 

Problemet er alene, hvad skal nord spille ud. Jeg syntes, at det var meget svært. Der er 2 muligheder: 

1. Ruder es, og håbe at makkeren i syd har ruder konge og en ruder mere, og at øst har en ruder. Når 

syd derefter spiller ruder igen, er der en god mulighed for at give overstik, med den eneste trumf 

nord har. Det har desuden den fordel, at vi er kommet 2 stik foran i modspillet, og det er vigtigt at 

komme foran, særlig når modspillet sidder til venstre for spilfører. 

2. Klør konge, og håbe at syd (som vi ved sandsynligvis har mange trumfer) er renonce i klør, og får 

smidt sin enlige spar af. Som I kan se, så var klør konge det rigtige udspil denne gang. Jeg var heldig 

og valgte løsning 2, og vi væltede turneen, men det kunne næsten lige så godt være gået modsat, så 

ruder es havde været det rigtige.   

 

Spil 2. Modspil i spar tourné respekt i vest 
 

Nord (Forhånd) 

Vest 

 Konge, dame, 7, 6 og 5 

 Konge, 6 og 5 

 Konge 

   
 Øst 

 Spar es, 2, klør es, spar 

knægt og 3 

  

 3 

 Konge, dame og 5  
 

Klubturnering Odense 

4. april 2017 

 Har afleveret sine kort 

til nord 

  

  

  
 

 

 4 

    

 Knægt, es, 2, 4, 5 og 6 

 Knægt og 6 
 

 

                 Syd 



1. Udspil = Langfarven:  Klør dame, spar 3? (= ved vort bord) og spar 4.  Her burde være stukket med 

spar knægt og trukket 2 gange, og selv om trumferne sad hårdt 5 og 1, så kunne kortene ikke spilles 

ned, når der ikke var 3 rudere i syd. 

2. Udspil: Hjerter knægt, hjerter konge og hjerter 3. 

3. Udspil: Klør 6, klør es og hjerter 6. 

4. Udspil ruder dame, ruder 5 og spar 5. 

5. Klør 5 (Det er ikke hyggeligt for vest med alle disse klør) spar 2 og hjerter 2. 

6. Spar es, og nord har let ved at krukke tournéen. 

 

Spil 3. En snak for mange år siden 
Jeg kom ud til min bror Henry i Bogense for mange år siden. Han fortalte om en der til præmiel´hombre 

dagen før, havde spillet sig ned på 4 dor 6. i spar, Pudsigt nok havde jeg lige oplevet det samme. 

Men det interessante er, at de 100% oplagte kort var spillet ned på 2 forskellige måder. 

Du har følgende kort i mellemhånden: Spar es, 2, klør es, spar konge, 7 og 5. Ruder knægt og es, samt klør 

dame. 

Måde 1 at spille sig ned på: Hjerter syv bliver spillet ud, og du stikker den (Det må du ALDRIG gøre). Du 

får overstik, og spilleren bag dig tager de 2 rudere hjem, spiller makkeren ind på klør konge. Der kommer 

hjerter igen, og da spillere bag dig har de sidste 4 spar, kan du ikke undgå, at han får sit 4. stik. 

Måde 2 at spille sig ned på: Forhånden spiller klør konge, ruder konge og dame og i 4 udspil ruder igen. 

Du vil ikke have overstik, og stikker med spar konge. (Det må du ALDRIG gøre). Da forhånden har de 

sidste 5 trumfer går du kruk. Du kan ikke gå ned, selv om du får overstik. Så er der 4 trumfer tilbage, som du 

kan trække, (Du er jo i baghånd), og dermed få dine 5 stik. 

I kan godt sige, at det er lidt teoretisk, men vi havde begge oplevet det med få dages mellemrum. 

 

Spil 4. Store kort, som ikke kan vinde. 
Du har følgende kort i mellemhånden: Spar es og 2, klør es, spar konge og spar knægt. Hjerter konge, klør 

konge og ruder knægt og es. De må da være oplagte. Det er de ikke. 

1. udspil: Hjerter 5, hjerter konge, som stikkes med spar 3. 

2. udspil: Ruder konge, ruder 6 og ruder es. 

3. udspil: Ruder dame, ruder 7 og ruder knægt. 

4. udspil: Klør 6, spar 3 og klør konge. 

5. udspil: Hjerter 4. Da spilleren som sidder efter dig har spar dame 4., vil han altid få et stik mere, og 

du taber. 
 

Spil 5. Små kort, som ikke kan spilles ned. 
Spar er trumf. Du har spar 3, hjerter konge, dame og 3. Ruder konge og 4. Samt klør konge, 3 og 2. 

Begge modspillere har 2 hjertere, 1 ruder og 1 klør. Trumferne sidder 2 dor og spar 6, 5 og 4 = 2 stik. Den 

anden modspiller har de 5 midterste trumfer = 3 stik, og du får 4 stik. 

Nå det var nu alt for teoretisk. HELT ENIG. Det er ren teori, men sjovt alligevel 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ja der er lidt ekstra på denne gang, så I har lidt at hygge Jer med i sommer. Jeg vender tilbage 1. oktober 

2017. GOD SOMMER. 

 

Bellinge, den 29. april 2017   Leif    mail: inger@vesterlund.dk 

 


