
Oktober 2020. Solo eller ej? 
 
Først 2 meget lette til begynderne. Jeg ser desværre ofte spillere, som har spillet l´hombre i flere år, som slet 

ikke kan tælle. Derfor får i spil 1 og 2 IGEN. 

 

Spil 1. Tælle. 
 

Du har følgende kort i forhånden. 
  

 ES. 

 Konge, dame og knægt 

 2, 3, 4, 5 og 6. 

  

 

Spillet er helt elementært: Man spiller spar es ud, og bekender begge modspillere, så er der kun 4 trumfer 

tilbage i modspillet, og da spilfører ikke har nogle dårlige fuser, vil han, såfremt begge modspillere har 

trumf, ALTID få 5 stik, og dermed vinde soloen. Sidder trumferne 6 – 0 imod, ja så er man kruk, men det vil 

næsten aldrig være tilfældet. 

Altså en KÆMPESOLO, som øvede l´hombrespillere ikke kunne se, fordi de ikke havde lært at tælle. 

 

Hvis man har spar 7 i stedet for klør knægt: 

Så spiller man hjerter 6 ud, når man kommer ind spiller man spar es, og bekender begge spillere begge 

gange, så er kortene også 100% oplagte. 

 

Spil 2. Så tæller vi igen. 
 

Du har følgende kort i forhånden. 
  

 ES. 

 6, 5, 4 og 3 

 Konge og dame, 5 og 6 

  

 
Igen en meget stor solo. Du spiller spar es, og bekender begge spillere, så har modspillerne kun 4 trumfer 

tilbage, og hvis ikke en af dem har 3 hjertere, så er dine kort 100% oplagte. Skulle en spiller have 3 hjertere, 

så er der stadig en vinderchance på kortene. Bemærk: Du har 4 hjertere, der mangler kun 6, og heraf skal de 

3 sidde på en hånd efter modspillerne har købt. 

 

Spil 3. 

 
Selv for rutinerede spillere er det ofte svært at vurdere, om der er solo på nogle kort. 

Nedenfor er nogle eksempler på ”julefrokost soloer”. Dvs. soloer som er for små, hvis man ikke har fået 

et par øller og nogle snapse. Dem har jeg kaldt 1A, 2A osv. Så har jeg ændret dem lidt, og kaldt dem 1B, 

2B osv., så er der efter min opfattelse solo. Som I vil kunne se, er det meget lidt der afgør, om jeg vil melde 

solo eller ej. 

1A. Spar Es, 2, konge og 3. Hjerter konge, 2 og 3.  Ruder 2.  Klør 6. 

1B. Du bytter klør 6 og får ruder dame. Så er der en lille turneringssolo. Særlig i baghånden. 

2A. Spar es, 2, konge, knægt og 4.  Hjerter knægt og 6.  Ruder es og 2. 

2B. Du bytter ruder es og får hjerter 1, så er der en lille turneringssolo. (se spil 4). 

3A. Spar es, konge, dame, 6 og 4. Klør 5 og 4.  Ruder konge og 3. 

3B. Du bytter klør 4 og får ruder knægt.  Så er der en lille turneringssolo. 



4A. Spar 2.  Klør es.  Spar 5, 4 og 3.  Klør konge og 6.  Ruder es og 2. 

4B. Du bytter ruder es og får klør dame. Med udspil får du en kæmpe solo. Uden udspil så er der måske en 

lille turneringssolo. 

5A. Spar es.  Ruder 7, es og 4.  Hjerter konge, 2 og 6.  Klør 5 og 4. 

5B. Du bytter klør 4 og får klør dame, og er i baghånden. Så er der en lille turneringssolo. 

6A. Ruder 7, konge, dame, 2, 3 og 4. Hjerter konge og dame.  Klør 5. 

6B. Du bytter klør 5 og får hjerter 5. Så er der med udspil en stor turneringssolo. Uden udspil en lille 

turneringssolo. 

7A. Spar es, ruder konge, knægt, 3, 4 og 5. Hjerter Konge og 2.  Klør 5. 

7B. Du bytter klør 5 og får hjerter 5, så er der med udspil en stor turneringssolo, og uden udspil en mindre 

turneringssolo. 

 

Ovenstående er så min vurdering, men jeg er SIKKER på, at der er rigtig mange, som ikke er enig med mig. 

  

 

Spil 4. Er der solo i disse kort? 
 

Jeg havde dem i forhånd ved parturneringen i Ørbæk, og var meget i tvivl. 

Du har følgende kort i forhånden. 
  

 ES. 

 2, konge, 6, og 5. 

 Knægt, 3 og 5. 

 3 

 

2 fra vort hold mener, at der er solo på kortene, de 2 andre mente ikke der er solo på kortene. Så jeg kan godt 

forstå, at begynderne har svært ved at se, om der er solo eller ej på nogle kort, når rutinerede spillere ser 

forskelligt på det. 

 

Bellinge, den 25. september 2020  Leif   inger@vesterlund.dk 


