Spil 1. Februar 2020. Som også var spil 1 i januar 2020!!!!!!!!!
Der er ikke gået kort ud. Kortfordeling efter køb:
Nord
Har afleveret sine kort til
vest

Vest (Forhånd)
Dame, 6 og 4
Konge, dame og 4
6
Konge og 7

Øst

Solo spar i Odense
26-11-2019

Es og konge
5
Konge og 2
Dame, es, 4 og 5

2, klør es, spar knægt, 7, 5
og 3
6
Dame og 4
Syd
Meldeforløbet var: Nord pas, syd spil, øst tourné, syd solo og øst pas. Nu ved øst, at det er en lille
solo. Efter købet kan han se, at det måske er 2 under 6. og en dame 2.
Der er købt 7 og 6. Øst har bl.a. solgt hjerter knægt og es.
1. Udspil: Klør konge, 6 og 5
2. Udspil: Klør dame, spar 7 og konge
3. Udspil: Ruder dame, 7 og *spar 3. *Hov tænker øst, det er 2 under 6. og hjerter dame 2.
FARVEL SOLO. Jeg har jo solgt hjerter knægt og es
4. Udspil: Spar 2, ruder 4 og spar 4. Øst vil ikke stikke og risikere, at vest SKAL stikke ruder
es, og syd smider en hjerter af.
5. Udspil: Klør es, ruder 5 og spar 6
6. Udspil: Spar knægt, *hjerter 2, og spar dame. *Nu ved øst at soloen i syd spar 5 og 2
hjertere tilbage. Når øst så lægger hjerter 2, så er soloen mindst altid kruk ved korrekt
modspil. Hvis det går lidt for stærkt, så er man så glad ved hjerter 2, at man lægger ruder
dame, men hvis vest så i 7. udspil spiller klør 4, så vinder soloen.
7. Udspil: Klør 4, spar 5 og spar es
8. Udspil: Hjerter konge, 6 og 4
9. Udspil: Ruder es, ruder konge og hjerter dame, og soloen er 3 bete.
Vi var inde på om vest i 7. udspil skulle spille hjerter 6, da han så kunne ”ødelægge” hjerter dame 2.
i syd. Jeg har spekuleret VILDT MEGET på om vest i 7. udspil skal spille klør 4 eller hjerter 6.
Hovedreglen er klar: Har du et frikort, og du har fået 2 stik, og skal spille gennem spilfører, så er
det altid frikortet, som der skal spilles ud. Det kan I jo tygge på en måneds tid, så kommer mit svar
1. februar 2020.
Vest ved, at har syd hjerter konge, så vil soloen altid vinde. Også selv om øst har spar es og 2
rudere, da vest skal stikke 8. udspil ruder, og spille hjerter ud. Vest ved også, at har syd spar es, så
vil soloen vinde.

Nu kommer løsningen på: Skal øst spille hjerter 6 eller klør 4 ud i 7. udspil?
Hvis du ikke er l´hombre tosset, så stop nu! Men jeg kan fortælle, at spillet har kørt meget rundt i
mit hoved, mest om natten. ØV.
Altså: Hvis syd har hjerter konge eller spar es, så vil han ALTID vinde efter 6. udspil.

Ergo så skal vi regne med, at han har spar 5 og 2 hjertere. Sandsynligvis hjerter dame 2.
Såfremt kortene kan gå ned, så skal din makker i øst have spar es og hjerter konge. Desuden har han
et kort, som du ikke kender. Det er enten en hjerter eller en ruder.
Hvis din makker 3. kort er hjerter knægt. Så er det MEGET vigtigt, at du spiller hjerter 6. Så vil
forløbet være:
7. Udspil: Hjerter 6, hjerter dame og hjerter konge
8. Udspil: Spar es, ruder konge og spar 5
9. Udspil: Hjerter knægt, klør 4 og hjerter 2. KRUK
Spiller du klør 4 så vil forløbet være:
7. Udspil: Klør 4, spar 5 og spar es
8. Udspil: Hjerter konge, 6 og 2
9. Udspil: Hjerter knægt, 6 og dame. SOLOEN VINDER.
Hvis din makkers 3. kort er en ruder. Så er det stadig MEGET vigtigt, at du spiller hjerter 6. Så
vil forløbet være:
7. Udspil: Hjerter 6, hjerter dame og hjerter konge
8. Udspil: Spar es, ruder konge og spar 5
9. Udspil: Ruderen, klør 4 og hjerter 2. KRUK
Spiller du klør 4 så vil forløbet være:
7. Udspil: Klør 4, spar 5 og spar es
8. Udspil: Hjerter konge, 6 og 2
9. Udspil: Ruderen, konge og hjerter dame. SOLOEN GÅR KUN BETE.
Hvis din makker 3. kort er en hjerter der er mindre end nr. 2 hjerteren i syd, så vil soloen
vinde uanset hvad du spiller ud.

KLAR KONKLUSION: ALTID hjerter 6 ud i 7. udspil. ALDRIG klør 4.
Jeg har ALTID sagt: (Inden alle mine natlige grubler, som resulterede i ovenstående.): Når du har
fået 2 stik, og skal spille gennem spilfører, så vil det aldrig være forkert, at spille dit frikort. Men
nætternes bryderier lærte jeg igen noget.
Jeg er bange for, at havde jeg siddet i vest med 7. udspil, så havde maskinl´hombren fået mig til at
spille klør 4 ud. Men det er jo også noget af en analyse, at regne ud, at man altid skal spille hjerter
6.
Måske havde jeg i vest i 6. udspil lagt ruder es i stedet for hjerter 2. ØV.
Jeg skal nok komme ned på jorden igen med sjove spil til marts 2020. Ovenstående er jo helt vildt.
Men det fortæller jo, hvad der kan regnes ud, og er for en l´hombretosse meget interessant.

Spil 2. Februar 2020. Fra semifinalen i Verninge den 26. januar 2020.
Du har følgende kort i forhånden i nord:
Es klør es, spar konge, 7 og, 6
Konge og 6
7
4
Ovenstående er kort, hvor jeg har meget svært ved at vurdere, om jeg skal melde solo eller respekt.
Der er absolut solo i kortene, men er respekten bedre? Hvis det havde været hjerter 4 i stedet for
hjerter 7. Er jeg ikke i tvivl om, at jeg ville melde solo. Omvendt var det ruder 7 i stedet i stedet for
ruder 4, er jeg ikke i tvivl om, at jeg ville melde respekt. De er i forhånd. Er de ikke det, så vil jeg
altid melde respekt.
Jeg meldte respekt på kortene og gik ned, vor modstander meldte solo og vandt. Det var så -7 point.
ØV.
Lidt pudsigt: Spilleren bag mig købte ikke stærkt til ruder es og ruder 6 i min respekt. Havde han
gjort det, så havde jeg fået begge de sorte konger hjem, og let vundet respekten. ØV igen.
At det så kostede os1 kamppoint gør det jo ikke bedre.
Bellinge, den 31. januar 2020 Leif

e-mail: inger@vesterlund.dk

Kom endelig med bemærkninger, hvis I har nogle!

