
Nord er virkelig svag i trumf, men håber, at ruderne kan vinde spillet for ham.
Han starter derfor med at drive trumf ud. Det mener jeg er rigtigt spillet.
Vest har det svært...

Øst forsøger at være "stærk" og vil ikke så gerne røre hjerter, men kan måske få
et ruderstik. Svært at sige, om øst skal spille klør eller ruder. Chancen for ruderstik
er vel større, men til gengæld kunne øst blive renonce i klør ved at prøve det.

Nord var heldig med at komme ind uden at bruge trumf. Og skal nok spille trumf 
igen, synes jeg. Men der prøves med ruder igen.
Som går til øst.

Det går fremragende for øst, som nu går over i klør, som nord stikker.
Nu står det 2-2. Nord bliver ved sin ruder-plan.

Igen stik til øst, DYRT denne gang. Og nu bliver han nødt til at åbne i hjerter.
Dem har nord desværre ikke har nogen af. 
Men han har heller ikke mange trumfer tilbage...

Nord står ved en korsvej. Han har tre stik, og de to sorte esser og en lille trumf
er stadig hos modspillerne. Han har manille, dame i trumf og en lille, men stærk
ruder. Som han nu spiller ud........?#!

Nu har øst fået 4 stik, og kan kun håbe på, at vest kan få et stik på en eller anden
måde. Fortsætter i hjerter, kan ikke andet.

Nord får overstik og er ...
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dermed bet 4-4-1. Kunne nord have vundet..?

Det springende punkt er, hvad nord skal gøre med 7. udspil. Nord har manillen og spar dame samt ruder 6 tilbage. Han
mangler de to sorte esser og en lille trumf. Og hvor sidder de mon? Her skal man bruge lidt tid på at overveje situationen.
I situationen vælger nord at spille ruder 6. I så fald er den eneste måde, nord kan vinde på, hvis alle trumfer sidder i vest.
Gør de det vinder nord ved at spille ruder 6, da han så kan holde manillen anden og vinde på 4. Og han går 3-bet ved at 
spille trumf, da vest så får på  alle sine sidste 3 trumfer.
Men hvis vest har de sorte esser tredje på dette tidspunkt, hvorfor har han så spillet så passivt? Det er meget usandsynligt
efter min mening. Øst må have minimum en trumf. Har han begge de sorte esser er spillet kruk, og så er det lige meget, 
hvad nord gør. Har han et af esserne og en lille trumf, hvorfor stak han så den tredje ruder med spar konge? Meget tyder 
på, at øst har ET af de sorte esser, men hvilket?
Har han spadillen alene er spillet bet, da øst får sit fjerde stik på den og vest kan holde klør es anden, uanset forløbet.
MEN hvis klør es sidder ALENE i øst, så kan nord vinde ved at spille manillen. Og tabe ved at spille alt andet.
Og da det af ovennævnte grunde er usandsynligt, at vest har 3 trumfer tilbage, så SKAL nord efter min mening spille 
manillen ud i 7. udspil.  Og hvis man ikke under spillet kan lave dette ræsonnement, er der så ikke noget ekstremt passivt
ved at spille ruder 6 ud, når øst har 3 stik og sorte-esserne + en trumf er ude?
Nord skal bruge lidt tid på logik inden 7. udspil og så gå planken ud og spille manillen.
Jeg synes i øvrigt, at nord skal spille trumf igen i 3. udspil, da han har været heldig med at komme ind gratis. Men selvom
han gør det, så bliver han alligevel på et tidspunkt nødt til at gå planken ud med manillen.
Jeg mener at huske udspils-rækkefølgen korrekt. Måske skulle øst spille klør knægt i stedet for ruder første gang,
vedkommende er inde. Det gør det vanskeligere for nord at turde spille trumf ud for 2. gang, da han så ender med  at være
endnu "tyndere" i trumf. Nemlig med 2 trumfer mod modspillernes 2 - uden at have udspil. Det er nok lidt for risikabelt....
Men i den variant kan nord stadig vinde, så skal han blot gå planken ud i 6. udspil i stedet. De kort kan sandsynligvis kun i
ekstreme tilfælde vinde, hvis ikke trumferne sidder 3-3 hos modspillerne.
Men et sjovt spil, der viser, at man ikke har tabt, før den fede dame har sunget!

Hans Otto Lunde, Hou, november 2020

Et sjovt spil fra hygge-l'hombre i Stilling

L'hombreklub 24/11/2020. Det handler

om, at man skal give sig selv chancen 

for at vinde, selvom det ser sort ud!

Gå planken ud, Bjarne...!

Nord - spil spar (udspil)
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