Solo i vest
For kortfordeling før køb: Se nederst på siden
Øst melder pas, vest melder solo, syd melder pas: Ruder solo i vest.
Syd køber syv kort, øst køber seks.

Efter køb:

Nord

Vest

Øst (forhånd):
Konge
6, 5
Knægt, 2
Klør es, dame, 3, 6

Konge, dame
Es, 3
Spar es, es, konge,
knægt, 4
2
Konge, dame, 5, 6, 7
7, 2, 5
Syd

Det første jeg bemærker, er at Ø af uransagelige årsager har beholdt Klør 5 og at Spar 3 går ud. Dette har
dog ingen indflydelse på spillet.
Det er spændende spil, som jeg har spillet igennem mange gange, og som kan få forskelligt udfald alt efter
hvad Ø spiller ud.
Det kan være svært at bedømme hvem der er den ”stærke” modspiller. Ø vil regne med 2 trumfstik, Spar K,
og håbe på et hjerterstik, men han er på den ”forkerte” side af spilleren, og derfor kan det være fristende at
prøve Hjerter Kn, men ved det udspil vil spillet vinde i de fleste tilfælde. Udspil i klør lader også spillet
vinde, forudsat at spilleren spiller trumf hver gang han kommer ind. Spiller Ø derimod Spar K, bliver det et
helt andet spil. S giver overstik med Ruder 2, og hvis han trækker 2 store Hjerter og derefter en lille, som Ø
sætter Klør Es på, tvinger han spilleren til at stikke med Spar Es. Når S igen kommer ind og spiller lille
Hjerter, skal Ø smide Klør af, så kommer han i baghånd med Ruder D og spillet er bet.
S har nok den sværeste hånd, for det er vanskeligt at tro på 2 Hjerterstik når han har 5 på hånden, men det er
det som giver udslaget her.
Rudkøbing 12.08.14
Anne Lise Jensen Tåsinge L`hombreklub
ajrudk@privat.dk

Før køb:
Nord

Vest

Øst (forhånd):

Es
Konge, dame
Es, 3
Es, konge, knægt, 4

7, 5, 4
4, 5
4, 2
Dame, 3
Dame, knægt, 6, 2
Knægt, 7, 3
Dame, 7
Syd

