
November 2019.   
 

Spil 1. Held og uheld. 
 
Vi spillede mod H. P. Lærkegaard i Fyns Turneringen den 3. oktober. H.P. havde 2 turneer og 2 spil, 
som jeg ikke havde, og vandt alle 4 spil. Han havde dog et par nedgange også, men scorede mere 
end mig. 
Der var 2 svære spil at melde: 

A. Mellemhånd i syd: Spar es, klør 2, klør es og klør konge. Spar konge og 4. Hjerter 2 og 5. 
Ruder 2. 

Skal der meldes klør solo eller tourné respekt? For mange år siden meldte jeg altid tourné respekt 
på disse kort, men er gået over til at melde solo. Frede havde dem i syd, meldte solo og fik spar 
konge hjem og vandt. Respekten kunne ikke vinde. Det blev + 6 point, men kunne nemt være 
blevet – 6 point. Det er en af de situationer, hvor heldet spiller en stor rolle. Med udspil, så er det i 
hver fald altid solo, som der skal meldes! 
 

B. Baghånd i nord = MIG: Klør 2, es, konge, dame og knægt. Ruder dame og es. Hjerter knægt 
og 5. 

Jeg var en kylling og meldte spil, som jeg vandt. H. P. meldte soloen og vandt let, idet han fik stik 
på ruder dame. 
Lidt nostalgi: For mange år siden havde jeg 5 formatadorer i spar, klør dame og knægt, samt en 
lille hjerter og ruder i forhånden. Der var jeg endnu mere kylling, idet jeg meldte spil. 
Efterfølgende analyserede jeg spillet, og fandt ud af, at man altid skal melde solo på disse kort i 
UDSPIL. Jeg købte den gang 4 elendige fuser i alle 3 gader, men vandt let, da spar es gik ud. Jeg 
scorede endda 2 point, idet vor modstander smed kortene for en bete. Men jeg smider nu ALDRIG 
4 oplagte stik. Det, som mange siger, at hvis man køber dårligere kort end dem man sælger, så skal 
man smide kortene. Det holder slet ikke. Foranstående er nok ikke gode eksempler på det. Men 
havde du i ovenstående spil B havde haft ruder es og 2 og hjerter 4 og 5 i fuser, så mener jeg 
absolut ikke, at der er solo. Men ligegyldigt hvad du køber, så må du ALDRIG smide 4 oplagte stik! 
 

Spil 2 og 3 kan i jo, inden I ser mine bemærkninger, tænke over, hvad I skal melde, 
og spil 4: Hvad skal I spille ud.  

 
Spil 2. Forhånd i øst i Odense 29-1-2019. Hvad skal man melde? Solo eller tourné respekt? 
  

 

Es, 4 og 3 

 

Es 

 

7, konge og knægt 

 

Dame og 6 

 

Spil 3.  Mellemhånd i nord i Odense 29-1-2019. Hvad skal man melde? Solo eller tourné respekt? 
 

 

Es og 6 

 

Es, 5 og 4 

 

Knægt 

 

7, es og 2 

 



Spil 4. Syd har nedenstående kort i forhånden i en spar tourné respekt i syd i Odense den 29-1-

2019. Du har købt 4 kort, og spilleren til højre for dig køber ikke. Baghånden køber kun 4 kort, og 
der går 5 kort ud. Hvad skal du spille ud? 

 

Es, klør es, 7, 6, 5 og 3 

 

Konge 

 

3 

 

4 

 
Spil 2. Måske lidt svære kort at vurdere. Du har en både en god tourné respekt og en god solo. Jeg 
er nu ikke i tvivl om, at jeg vil melde solo, når jeg har ruder dame anden. Men jeg er måske MEGET 
påvirket af: Soloen vandt, og respekten havde ikke en chance for at vinde. 
Gad vide hvad jeg tror jeg ville have meldt, hvis det var gået modsat. Det finder jeg ALDRIG ud af. 
 
Spil 3. Ja dem skulle jeg selv melde. Jeg var MEGET længe om, at melde solo. Det afgørende var, at 
både hjerteren og sparen ikke var helt små, havde de været det, så var det tourné respekt eller 
købe spil. 
Spillet fik et pudsigt forløb. Der bliver købt 8 og 5. 

1. Udspil: Hjerter konge, knægt og spar konge. ØV. 
2. Udspil: Hjerter 2. Efter nogen overlevelse valgte jeg at smide klør 4 af baghånden lagde 

spar dame.  
3. Udspil: Ruder knægt, ruder es og ruder 5. 
4. Udspil: Spar es, spar knægt og ruder 6. 
5. Udspil: Spar 6, spar 7 og klør 7. 
6. Udspil: Klør 2, ruder 3 og klør 5. Så var soloen bete. 

Først i bilen på vej hjem opdagede jeg, at hvis jeg havde stukket 2. udspil med ruder 2, så havde 
jeg vundet, da baghånden ikke kunne stikke ruder 2. Men jeg er nu ret sikker på, at jeg smider af 
næste gang, at jeg får kortene. 
Spilleren foran mig havde: Ruder konge, dame, knægt, 3, 4 og 6. Hjerter konge og 2, samt klør 7. 
Det var et meget hårdt modspil. 
 
Spil 4. Det er kort, som jeg generelt HADER med udspillet. Det er uhyggelig svært, hvad man skal 
spille ud. Lille trumf, klør konge eller lille fuse??? Det er Frede og jeg ofte ikke enige om. Frede vil 
gerne spille en lille trumf for at trække den enlige trumf, som der ofte vil sidde til højre for ham. 
Minusset ved den lille trumf ud er jo, at så vil man ofte komme et par stik bag ud. Men som der er 
købt her, er man rimelig sikker på, at spilleren til højre for dig, har 1 trumf og er renonce i en farve, 
når han ikke køber. Det taler meget for et at spille en lille trumf ud. Det viste sig, at der var gået en 
trumf ud, og når begge spillere så bekendte den lille trumf i 1. udspil, så var kortene oplagte. 
Spilleren til højre var renonce i klør, og hvis klør konge blev spillet ud i 1. udspil, blev den stukket, 
og respekten kunne ikke vinde. 
Er der f.eks. købt 7 og 2 kort, så frister det meget med at spille spar es og klør es ud, og håbe at 
trumferne sidder 2 og 3, så er kortene jo 100% vundet. TÆLLE. TÆLLE. TÆLLE. Det med 2 gange es 
var vi for øvrigt mange år om at finde ud af. 
 
 
Bellinge, den 30. oktober 2019   Leif     E-mail: inger@vesterlund.dk 
 

NB: Mail endelig til mig, hvis I har bemærkninger!  
 

mailto:inger@vesterlund.dk

