
 

Præmiewhist Grundfør og Trige 

Spilleregler: 

1. Inden starten trækker hver spiller et nummer, der sammen med 3 af samme nummer udgør et 
spillehold. 

2. Kortene består af 52 kort og 3 jokere 
3. Der spilles 48 spil i 2 omgange, og efter første omgang holdes der pause, og der trækkes et nyt 

nummer. 
4. Kortene gives 3 x 13, på bordet og 1 x 13. 
5. Spilleren efter kortgiveren begynder meldingen fra 7 (forhånd) og der meldes færdig fra mand til 

mand. 

Hvis man ønsker at melde ”gode” skal dette angives. ”Gode” er enten klør eller hvor man over 
bordet beder et es melde trumf. 
I begge tilfælde er det dobbelt takst. Man må ikke sende til eget es. I tilfælde af, at det es, der skal 
melde ligger på bordet, vendes esset og vises frem, inden der tages op. 
Ved almindelig melding kan man tage sig selv som makker. 
Ved sending er det spilleren, som beder et es melde trumf, der kan bytte kortene på bordet. 
Der kan meldes 3 solonolo. Ved melding angives klart, hvilken af de 3 det drejer sig om: 

 1 = et gratis stik      (afmeld 9 gode ell. 10 alm.) 
 2 = ren på hånden  (afmeld 10 gode ell. 11 alm.) 
 3 = oplægger           (afmeld 12 gode ell. 13 alm.) 

6. Den spiller, der får meldingen, bestemmer trumf og melder til es-makker (dog ikke trumf – es). 
Derefter kan der byttes kort. Bytningen er frivillig. Hvis der byttes, skal der byttes 3 kort. 
Hvis spilleren er renonce i den kulør, der ønskes som es-makker, lægges et kort ned, dette spilles 
ud eller lægges til, når der spilles for makker-es. 
Joker må ikke spilles ud i første udkast, men kan derefter ikke stikkes. 

7. For tabt solonolo betales kr 2,- til præmier. Pengene opkræves af den spiller, der fører regnskabet. 
8. Spillerne har selv ansvaret for, at der bliver skrevet rigtigt på regnskabet. 
9. Efter spillet er der ingen klageret. 
10. Ved evt tvivlsspørgsmål skal man henvende sig til turneringsledelsen. 
11. Points som følger:   Vundet Tabt 

Forhånd 7…………………………………… 5 p. 10 p. 
Overmelding 8…………………………………… 10 p. 20 p. 

9…………………………………… 20 p. 40 p. 
10…………………………………. 40 p. 80 p. 
11…………………………………. 80 p. 160 p. 
12…………………………………. 160 p. 320 p. 
13…………………………………. 320 p. 640 p. 

1. solonolo……………………………………………… 100 p. 100 p. 
2. solonolo……………………………………………… 300 p. 300 p. 
3. solonolo……………………………………………… 500 p. 500 p. 

I tilfælde af vundet spil tælles points fra bunden (7 = forhånd). 
Eksempel: 10 alm der giver 11 stik = 5 x 40 points. 
I tilfælde af nedgang tælles kun antal bet’er. 


