
September  2018. 

 
Da der er mange som ikke læser Fyens Stiftstidende, har jeg valgt, at begynde sæsonen med nogle spil, som 

i sommer har været i Fyens Stiftstidende. 

 

Spil 1. 
  

2 måder at spille 100% oplagte kort ned på. 

 
Du har i mellemhånden 4 matadorer og spar 7 og 5. i spar, og 3 fuser. 

 

Sådan spilles de oplagte kort ned på en måde: 

Udspil hjerter 6. Du er renonce, og stikker med spar 7, får overstik med spar knægt, spilleren bag dig tager 

herefter 2 af dine fuser hjem og spiller makkeren ind på den 3. fuse. Når der kommer hjerter igen, kan du 

ikke undgå, at spilleren bag dig får 1 trumfstik mere, når han har de sidste 4 trumfer. ØV. Dårligt spil! 

Den anden måde, at spille oplagte kort ned på: 

 

Spilleren foran dig tager dine 3 fuser hjem og spiller ud i en farve, hvor du ved, at spilleren bag dig er 

renonce. Du stikker op med spar konge, og da forhånden har de sidste 5 trumfer er du bete. ØV. Dårligt spil! 

Selv om det er noget der sjældent sker, så oplevede jeg, med få dages mellemrum, for en del år siden, at 4 

matadorer 6. i sort blev spillet ned på de 2 forskellige måder. 

Næste gang skriver jeg om, hvad spilfører gjorde forkert, så har I lidt at tænke. 

 

 

  

Spil 2. 
  

En af mine kæpheste: Tælle, tælle og TÆLLE. 
Da jeg var til præmiel`hombre i Roerslev, kom en hen og spurgte mig, hvad jeg ville melde på følgende 

kort: 

Spar es, ruder knægt, 2, 3, 5 og 6, spar og klør konge og hjerter 4. Jeg var slet ikke i tvivl: ALTID SOLO. 

Men man skal have tælleapparatet i orden, se efterfølgende: 

Når du kommer ind, så spiller du en lille trumf, og hvis begge modspillere bekender, så er der hermed 1 

trumf, de ikke får stik på. Når du kommer ind igen, så spiller du spar es, og du vil næsten altid trække 

yderligere 2 af dine modspilleres trumfer, hermed er der 3 trumfer, de ikke får stik på. Dine modspillere har 

fra starten 6 trumfer, når der er 3, som de ikke får stik på, så får de kun 3 trumfstik, og et fusestik, og din 

solo vil altid vinde. 

Hvis du ikke har udspil, så skal du jo ind 2 gange og spille ud, og der er derfor risiko for, at du får overstik, 

eller dine konger bliver stukket af, inden du får ”trukket” de 2 gange. Selv om det sker, vil soloen tit vinde 

alligevel. 

Tænk på, at du har 8 gode kort. Da der i alt er 15 gode kort, har dine modspillere i alt 7 gode og 11 dårlige 

kort.  

 

Har i spørgsmål eller kommentarer er i ALTID velkomne til at maile til mig. 
 

 

Bellinge, den 28. august 2018    Leif     inger@vesterlund.dk 

 

 


