December 2017.
Spil 1.
Spil Fyns Turneringen 2. division den 23. november 2017.
Sten Lunde fra Gislev, som nu spiller i Ringe, skriver:
Her er et "sjovt spil" fra 2. division.
Solo i hjerter i syd.
Nord
Oversidder
Vest

Knægt, 2, 3, 4 og 5
Ruder konge, dame, 5
og 6

Øst (Forhånd)

Ørbæk 23. november
2017

Knægt, 5 og 3
7, 4 og 2
7 og 6
Es

Konge og 6
Konge
Spar es, klør es, hjerter es,
konge og dame
Knægt
Syd
Spillet går således:
1. udspil: Øst spiller ruder es - vest stikker med kongen og får stikket hjem, da syd bekender med knægten.
2. udspil: Ruder dame fra vest - syd stikker med hjerter dame og får overstik med hjerter 7 i øst.
3. udspil: Klør 4 fra vest stikkes med hjerter 5 af vest, og syd bekender med klør konge.
4. udspil: Ruder 5 fra vest - og så er det faktisk game over for syd - da vest så får hjerter i overtal lige så
snart syd stikker en ruder mere med trumf.
Syd kan så trække trumf yderligere 3 gange, som vest bekender, men når spar konge så kommer fra syd, så
har vest stadig en trumf tilbage at stikke med, og vest får så niende stik på ruder 6.
Et skoleeksempel på at det ikke altid er størrelsen af trumferne det drejer sig om - men derimod antallet af
trumfer. Vest har jo sådan set ikke noget prangende modspil, men får overtal i trumf, og kan derfor få sit 4.
stik på sin sølle ruder 6 til sidst.
Leifs kommentarer: Spillet viser, det vi ofte ser: Det er dyrt at stikke sig ind og spille trumf.
Øst: Husk når du har fået dit stik, så skal du spille største fuse i 3. udspil: Enten spar knægt eller klør 7 ikke
klør 4, for du skal ”rejse” din makkers fuser. Det er jo makkeren, som der skal have stikkene.
Tak for spillet Sten.

Spil 2. Spil fra Fyns Turneringen 1. division den 16. november 2017.
Jeg syntes, at det er et sjovt spil, som viser, at nord/syd kan tjene 5 point, pga. mindre heldig vurdering af
kortene af vest. Desuden foretager syd en mindre heldig vurdering.
Nedenstående kort er efter, at øst har købt 5 kort til et hjerter spil, og nord derefter køber 6 kort. Syd
køber ikke, men lader de sidste 2 kort gå ud? Han stirrer sig blind på, at han kan spille klør igennem spilføre,
og har 2 konger at komme ind på. Han overser, at han ved at sælge klør 5 og 4, ikke kan få dårligere kort
end han havde inden købet.
BEMÆRK: Vest, som havde forhånd, får ikke meldt en næsten oplagt solo, som let vinder. Han stirrer
sig blind på, at han mangler 3 dor og klør knægt og 6, som meget sjældent vil være 5 stik til modspillerne,
da 2 af doerne skal sidde samen med klør knægt og 6 for at spillet kan tabe.
Nord
Knægt og 6.

Vest

Klør es, hjerter dame, 2, 4, 5 og
6
6

Øst
Dame

Har afleveret sine kort
til syd

Ørbæk 16. november
2017

Spar es, hjerter 7, es,
konge, knægt og 3
Knægt og 2

Konge
Konge, dame, 7, 5, 4 og 3
Konge, dame
Syd (forhånd)

Købespillet i hjerter i øst forløber således:
1. Udspil. Klør dame, hjerter 3 og hjerter 2
2. Udspil. Spar knægt, spar konge og spar dame. Nu troede nord, at han vidste at syd var renonce i
ruder, da kan ikke køber og har vist både spar og klør.
3. Udspil. Klør konge, hjerter knægt og hjerter dame.
4. Udspil. Ruder 6, ruder konge og ruder 2. Nord tænker: Det var meget mystisk ”Syd var ikke renonce
i ruder”. Det var, som jeg skriver ovenfor, en gratis smutter.
5. Udspil. Klør 7, hjerter konge og klør es.
6. Udspil. Spar 6, klør 3 og hjerter es. Ja, så sidder nord med hjerter 4, 5 og 6, og øst har kun de 2 dorer
og er kruk. Det er grove løjet, kun at få 3 stik på kortene i øst, men sådan gik det til, at vi tjente 5
point på dette spil. Vor makker meldte selvfølgelig klør soloen i vest.
Hvis øst have haft udspillet var kortene 100% oplagte ved korrekt spil. MEN HVORDAN skulle øst spille?
Løsningen kommer om en måned!

.

Spil 3. Tourné respekt fra formanden i Ørbæk Svend Erik Larsen.
Tourné respekt i mellemhånden i øst, klør er trumf. Modspillerne har købt 7 og 1 kort.
Nord
Dame
2, konge, knægt og 4
es, 2, 4
7

Vest
Har afleveret sine kort
til syd

Modspil i tourné
respekt

Øst
Konge
Spar es, klør es, dame,
7, 6 og 5
dame
2

3
Konge, 3 og 6
Konge, dame, knægt, 3 og 6
Syd /forhånd
Hovedreglen er jo, at når man kun har en trumf, som man kan spille ud gennem de sorte esser, så skal man
gøre det. Dette spil er HELT KLART en undtagelse. Jeg tænker på 3 bete, når jeg har de kort, som syd har,
og jeg kan ikke drømme om, at spille trumf eller hjerter konge, men jeg vil spille i langfarven ruder, og håbe
at jeg måske får et par ruder stik, eller de sorte esser for overstik.
Når jeg ikke vil spille hjerter konge, er det for at komme ind på den, med større mulighed for overstik igen!
1. Udspil. Ruder knægt, ruder 2 og ruder 7.
2. Udspil. Ruder dame, klør 7 og klør knægt.
3. Udspil. Hjerter 4, hjerter konge og hjerter dame.
4. Udspil. Ruder konge, klør dame og klør konge.
5. Udspil. Spar dame, klør 3 og spar konge.
6. Udspil. Ruder 3 og begge modstandere har nu fået hver 3 stik = Bete
Hvis du spiller klør 3 i 1. udspil, så vil respekten altid vinde. Det samme vil være tilfældet, hvis du begynder
med at tage begge konger hjem. Det gælder jo om, at spilfører får overstik, og med de kort syd har, vil der
ofte være mulighed for overstik.
Kortene kunne være vundet, hvis øst havde smidt hjerter dame af til 2. udspil. Det var der nok nogle, som
ville gøre. Men med et køb på 7 kort i nord og 1 kort i syd, og syd begynder med at gå efter stik, vil det ofte
være forkert at smide hjerter dame af. Det kunne udmærket være syds 4. stik, som han ellers ikke kunne
have fået.
Tak for spillet Svend Erik.
Jeg vil meget gerne have spil fra Jer, men de må ikke være for komplicerede, så kan de være svære at ”lave”.
I må for øvrigt gerne kopiere skabelonen, og lægge et sjovt spil på den, og kommentere spillet.

God jul og godt nytår.

Leif

E-mail: inger@vesterlund.dk

