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Spil 1. Spar solo i syd i Odense den 26. november 2019.  

 
Der er ikke gået kort ud. Kortfordeling efter køb:  

 

Nord   

Vest (Forhånd) 

 
 Har afleveret sine kort til vest 

  
  

 

 
 Øst 

 
Dame, 6 og 4 

 Konge, dame og 4 
 6 

 

Konge og 7 
 

  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 med ruder konge, og spille hjerter ud. 

 

  

 

 



 

Spil 2. Klør solo i vest i Odense den 10. december 2019. 

 
Der er ikke gået kort ud. Kortfordeling efter køb: 

  
Nord   

Vest (Forhånd) 

 Konge, dame og 4 

 6 

 Dame og 2 

 Dame, es og 3 
 Øst 

 Knægt og 5 

 2, es, konge, knægt og 4 

 3 

 Konge 
 

Solo klør i Odense   

10-12-2019    

 Har afleveret sine kort 

til syd 

  

  

  
 

 

   

 Spar es, dame, 7, 5 og 3 

 Konge og es 

 Knægt og 2 
 

 

 Syd   

 Version 1: 

1. Udspil: Klør konge, 3 og 6. Jeg har ALTID haft den opfattelse, at man SKAL smide af 2 gange på 

spar es, dame 5, men jeg blev klogere.  

2. Udspil: Klør es, klør 5 og ruder spar konge. 

3. Udspil: Ruder konge, 2 og es.    UH: Nu er soloen sandelig kommet foran. ØV. 

4. Udspil: Hjerter 3, es og 2. 

5. Udspil: Ruder knægt, ruder 3 og klør 4. Det er ligegyldigt, hvad syd spiller ud. Han mangler en spar. 

6. Udspil: Spar knægt, hjerter konge og spar dame 

7. Udspil: Spar 4, spar 5 og klør 7. Ja, så får vest sit 5. stik på klør knægt 2., og vinder soloen fordi jeg 

smed af i 1. udspil.  

 

Version 2: 

Men så lærte jeg følgende: 

1. Udspil: Klør konge, spar es og klør 6. 

2. Udspil: Hjerter konge, 2 og hjerter 3. 

3. Udspil: Ruder knægt, ruder es, og ruder konge. 

4. Udspil: Spar knægt, hjerter es og spar konge. 

5. Udspil: Spar dame, spar 5 og klør 3.   UH: Nu er soloen kommet meget bag ud. DEJLIGT. 

6. Udspil: Ruder 2, ruder 3 og klør 4. 

7. Udspil: Farvel solo: Nu får syd sit 4. stik på klør dame 3. Dvs. at soloen gik ned FORDI syd stak 1. 

udspil. Jeg er nu slet ikke sikker på, det ikke kan være forkert, at stikke klør konge i 1. udspil. Jeg er 

”bange for”, at jeg smider af 2 gange, næste gang at jeg får kortene. DET ER SVÆRT MED DET 

L`HOMBRE, men interessant! 

 

I ønskes alle et godt nytår. 
 

Bellinge, den 30. december 2019  Leif    E-mail: inger@vesterlund.dk 


