Odense den 01-03-2020

Æresmedlem af Dansk l´hombre-Union
Jeg er med stor tak blevet udnævnt til æresmedlem af Dansk L’Hombre-Union.
Derefter er jeg blevet bedt om en livshistorie. Den følger her.
Jeg er 86 år nu - men det begyndte den 20. november 1933 i Nyborg hvor min far
havde et kafferisteri, min moder var hjemmegående hustru. Som dreng spillede jeg
meget kort bl.a. fire former for 66, rommy, missigan og diverse kabaler, ofte med
min farmor. Jeg var ofte hos mine bedsteforældre i weekenden, der var ikke tv,
dampradioen var næsten lige opfundet - så der blev spillet kort. Da jeg blev 8-9 år blev det L’hombre vi
spillede.
Da jeg var omkring 18 år begyndte jeg at dyrke atletik - især løb. Det udviklede sig til en plads på det danske
landshold i 3000 m forhindringsløb. Som soldat blev jeg sergent og blev nr. 2 ved militærmesterskaberne i
terrænløb det bevirkede at jeg altid kunne få weekendfri. Men jeg dyrkede stadig L’hombre spil.
Jeg flyttede til Odense og blev uddannet som papir og boghandler i Rasmus Hansens Boghandel herefter
startede jeg egen forretning den 2. november 1959 med kontorartikler.
Jeg meldte mig ind i Odense L’hombre klub omkring 1960 og blev grebet af turnerings L’hombre, jeg blev valgt
ind i bestyrelsen og var medlem af denne i over 25 år deraf var jeg formand i 2 omgange (ca. 20 år). Der blev
arrangeret pokal kampe mod Brædstrup, Århus nord, Ringe og andre klubber.
Odense L’hombre klub inviterede i mange år til åbent stævne for hold, på Gribsvad kro. Som formand
arrangerede jeg vinter undervisning hver onsdag.
Jeg havde glæden at blive valgt ind i DLU’s bestyrelse. Jeg var der i seks år. Til DLU’s 50 årsfest blev jeg bedt
om medvirken i festudvalget - jeg havde et sjovt job sammen med fru Lundsfryd, desuden stod jeg for
skabelsen af jubilæumsskriftet.
Jeg sad i flere år i DLU’s lovudvalg, med bl.a. Hans Fredrik fra Århus, der den gang var imod mit forslag, om
kun 2 stik i købe nole, før ændringen blev der spillet til 5 stik, men senere undskyldte han mig og fik selv
gennemført forandringen til 2 stik.
Jeg har spillet om DM i mange år og har opnået fire anden pladser.
Jeg er i begyndelsen af 2000 blevet valgt til formand i ”Bakkehuset” dengang med ca. 15 medlemmer, i dag er
vi ca. 50 medlemmer. Klubben er fortrinsvis for ældre - vi spiller 2 gange om ugen.
Jeg har arrangeret det sådan, at der er spisning 4 - 6 gange og madpakker 2 gange om måneden. Vi har egen
sangbog og synger flere sange til spisninger.
Jeg har i tre år fremstillet medlemsblad hver måned, vi har også et L’hombre cruis på Oslo båden som også har
5 års jubilæum i år, hvor der er over 30 tilmeldte.
Jeg har også glæden at være æresmedlem af ”Bakkehuset”, Odense L’hombre klub og Odense gymnastik
forening (den blå nål).
Der var meget mere at berette om mit livs 86 år, men jeg syntes det her dækker nogenlunde, måske skulle jeg
lige nævne at jeg blev gift med en københavnsk idrætspige som også spillede L’hombre. Vi fik 3
L’hombrespillende børn - desværre døde min kone af kræft i 2008, vi havde da været gift i 48 år.
Med L’hombre hilsen
Hans Henrik Schreiner

