Turnerings L’hombre del 2.
Hvordan vinder jeg mine spil?

Til at begynde med, skal du lære dig nogle helt grundlæggende regler for hvilke spil, der er ”oplagte”.
Der er ingen grund til at bruge energi på at vinde kort, som næsten vinder sig selv.
Det er helt grundlæggende, at du her kan regne i hovedet.

Sorte spil:
Har du i sort 5 trumfer, vil de 6 trumfer, som modstanderne har oftest være
fordelt 4-2, 3-3 eller 2-4.
Spar es xxxx + 4 topfuser er oplagte i udspil, hvis du trækker spar es, og modstandernes trumfer sidder 5-1
eller bedre.
Spar es xxxx + 3 top fuser, dvs, konger, konge dame + konge eller konge, dame og knægt i samme farve, er
oplagte i udspil, med fordelingen 4-2 eller bedre, hvis du spiller en lille trumf ud, og trækker spar es, når du
kommer ind igen, uanset om du kommer ind på en fus, eller stikker dig ind på trumf

Har du således par es, manillen xxx + 2konger, eller konge dame i samme farve, skal du i udspil trække to
gange trumf. Dine to fus konger vil nu kræve de sidste to trumfer hos fjenden, dine kort er således oplagte.
Ligeledes er kortene oplagte, selvom du stikker dig ind…..Er du i tvivl, så prøv at lægge kortene op og prøv.

Fem trumfer hos modstanderen vil ofte side 3-2, men på grund af købet
næsten lige så ofte 4-1
Har du spar es, manillen xxxx, og udspil trækker du to gange, sidder de resterende 5 trumfer 3-2 eller 2-3 er
dine kort oplagte.
Har du en fuskonge til dem, skal den svage bare have 1 trumf, for at kortene er oplagte.
Har du spar es xxxxx og en fus konge, spiller du en lille trumf ud, når du kommer ind trækker du spar es.
Bliver der bekendt begge gange, er dine kort nu oplagte. Du skal trække spar es, uanset om du kommer ind
på en fus, eller på en trumf.

4 trumfer hos modstanderne vil hyppigere sidde 3-1 eller 1-3 end 2-2
Spar es xxxxxx er oplagte, hvis de sidder 3-1 eller bedre hos modstanderne, med en konge er de helt oplagte
Spar es manille xxxxxx er altid oplagte uanset hvordan de sidder hos fjenden

RØDE SPIL
Husk, at der er 12 trumfer i rødt. Derfor skal dine kort generelt bare være bedre.

5 trumfer
Spar es, manillen xxx + 3 topfuser er oplagte i udspil, hvis modstandernes trumfer sidder 5-2 eller 4-3

6 trumfer
Spar es, manillen xxxx + 1 topfus er oplagte i udspil, hvis modstandernes trumfer er fordel 4-2 eller 3-3
Spar es XXXXX +2 topfuser er oplagte, hvis du spiller en lille trumf ud, og trækker spar es, når du kommer
ind, forudsat en fordeling på 4-2 eller 3-3

7 trumfer
Spar es, manillen XXXXXX hvis trumferne sidder 4-1 eller bedre.
Spar es XXXXXX plus konge er oplagte, hvis du spiller en lille trumf ud, og trækker spar es, når du kommer
ind, forudsat, de sidder 4-1 eller bedre

8 trumfer
Spar es XXXXXXX er oplagt, når du trækker spar es.

Andre Kombinationer
Når du kan spille de ovennævnte ”oplagte spil”, vil du kunne koncentrere dig om, at vinde de mange andre
typer spil du vil komme ud for.
Du vil her ofte skulle tage stilling til, hvordan du når de 5 stik.
Skal du trække én gang? Skal du spille din konge?
Sidder du med trumfer, som kan give 3 til 4 stik, forudsat du ikke spiller ud af dem, og du skal have din
konge hjem uanset hvad, for at vinde, så skal du spille den med det samme, så modstanderne ikke får
mulighed for afsmid i farven.

Mange af den type spil, kræver øvelse. Hvornår skal man smide af? Hvornår skal man tage et overstik?
Hvem er egentlig den stærke modstander?

