
Spil 2. Det oplevede jeg for omkring 20 år siden. 
I klubturneringen for omkring 20 år siden. 

Jeg har følgende kort i solo baghånden (Nord). Hjerter er trumf, der er købt 7 og 6: 

Spar es, klør es, hjerter konge, knægt, 2, 3 og 4. Ruder konge og klør 7. 

Vest har: Hjerter 7, es, dame, 5 og 6. Spar konge, dame, 7 og klør 3. 

Øst har: Klør konge, knægt og 2. Spar 5, 3 og 2. Ruder 2, 3 og 6. 

1. udspil: Spar konge, spar 2 og hjerter 4. 

2. udspil: Ja her er problemet. Jeg spillede klør es og håbede, at begge have en trumf, for så var 

kortene 100% oplagte. Klør es, hjerter 7 og ruder 3. 

3. udspil: Klør 3, klør konge og klør 7.  

4. udspil: Klør knægt, hjerter 3 og hjerter dame. (AV. Nu fik mine modspillere 3 stik i træk.) 

5. udspil: Spar dame, spar 5 og hjerter 2. (Det er altid dejligt, at spille ud med 5 kort = ulige 

antal.) 

6. udspil: Hjerter konge, hjerter es og spar 3. 

7. udspil: Spar 7, klør 2 og hjerter knægt. 

8. udspil: Spar es, hjerter 6, og ruder 6. 

9. udspil: Ruder konge, hjerter 5 og ruder 2. Så var de kort bete. 

 

Jeg laver en KÆMPEFEJL undervejs. Hvad er det? Den var dog helt uden betydning. Løsning efter 

spil 7. 

 

Vi spillede mod min broder Henry. Jeg viste ham kortene, og han sagde: ”Når du får 1. stik, så vil 

kortene ikke kunne gå ned.” Men han måtte tage ordene i sig igen. Jeg syntes ikke, at jeg spillede 

dårligt, men jeg spillede forkert. 

 

Spil 3. Samme kort til privat l´hombre ude ved Richardt Heilbo på 

Østerbæksvej.  
Richardts hustru Doris lavede altid kokusmakroner til mig med chokolade bund. Det var bare 

lækkert. 

Det lyder helt utroligt, men ugen efter sider jeg med næsten samme kort, der er købt 7 og 6.   Jeg 

har i baghånden: 

Spar es, klør es, hjerter konge, knægt, 2, 3 og 4. Spar konge og klør 3. 

Vest har: Hjerter 7, es, dame, og 6. Klør dame og klør 5. Spar dame og knægt. Ruder konge. 

Øst har: Hjerter 5. Klør konge, 6 og 2. Ruder es, 2, 3, 4 og 6. 
 

1. udspil: Ruder konge, ruder 3 og hjerter 3. 

2. udspil: Ja her er problemet igen. Hjælp siger jeg til Bent, som sidder til venstre for mig, men 

han smiler kun. I sidste uge spillede jeg klør es og gik ned. Jeg valgte derfor den anden 

mulighed klør 3, som stikkes med klør dame og øst lægger klør 6. 

3. udspil: Spar dame, hjerter 5 og spar konge. 

4. udspil: Ruder es, hjerter 2 og hjerter dame. 

5. udspil: Så spiller vest igen ud af et ulige antal kort. FARVEL LEIF for 2. gang på 1 uge på 

KÆMPE kort. 

 

Jeg er nok ikke i tvivl om, at jeg næste gang spiller klør es. Det er meget sjældent, at trumferne 

sidder 5 – 0, som de skal sidde for at gå ned med klør es ud. Jeg var nok påvirket af sidste gang, og 

derfor spillede jeg klør 3. 



Det er ikke ret tit, jeg spekulerer på det med lige og ulige antal kort, men i en del situationer, er det 

vigtigt, at være opmærksom på det.  

 

Løsning spil 6. 

1. udspil: Her skal jeg selvfølgelig spille ruder konge i stedet for hjerter konge. Men da vest er 

renonce i ruder, ville jeg også være gået ned, hvis jeg havde spillet ruder konge. 

 

 

De første 2 spil er lidt elementær undervisning. TÆLLE, TÆLLE og TÆLLE. 
 

Spil 1. Du har udspil med 3 dor 5. og en konge i sort. 
 

Du trækker 2 gange og begge modspillere bekender. Nu er kortene 100% oplagte, hvis du trækker 

en gang mere. Så har dine modspillere kun 1 trumf tilbage, og du vil altid vinde. 

Når jeg skriver om det, så er det fordi, at jeg nu 2 gange har set lidt erfarne spillere, som ikke 

trækker 3. gang. Du løber den risiko, at dine modspillere får stik på begge deres trumfer. Den ene 

stikker din konge, og den anden giver dig overstik. 

Det vil godt nok ikke ske ret tit, men det er bittert at tabe oplagte kort. 

 

Spil 2. Du har udspil med 2 under 5. i sort, og ruder konge, dame og knægt, 

samt hjerter 5. 
 

Du skal altid spille klør es ud. Når du kommer ind, så spiller du manillen, og dine kort er 100% 

oplagte, hvis begge modspillere bekender 2. gang. De kan bruge deres sidste 3 trumfer på dine 

rudere, og du vil altid få 5 stik. 

Det er en kæmpe solo med udspil, men en lille solo uden udspil, idet du ofte skal bruge en trumf for 

at komme ind, og så har dine modspillere 3 trumfer tilbage, og du har kun 2, hvis du spiller 

manillen. 

Jeg melder kun solo, hvis jeg har udspil på dem. 

 


