
 

 Æresmedlem af Dansk l´hombre-Union 

 

Leif er født i Mejlskov i 1939. I midten af fyrrerne lærte 

storebror Henry Leif at spille l´hombre. Henry havde i flere år 

spillet alene. 

 Leif startede i 2003 l´hombreskolen i Odense, som de første år 

foregik i private hjem. Senere foregik undervisningen i klubben 

om tirsdagen. 

I 2003 var der 13 hold i Odense L´hombreklub. Nu er der, bl.a. 

takket være l´hombreskolen, 23 hold i klubben.   

I 1959 begyndte Leif at spille turneringsl´hombre i Ringe 

L´hombreklub, og han har siden 1970 spillet i Odense 

L´hombreklub, hvor han stadig møder op hver tirsdag. Leifs 

hold har gennem årene hjemført en del Fyns- og Danmarksmesterskaber til Odense L´hombreklub. Leif var i 

godt 30 år turneringsleder i Odense L´hombreklub. 

Leif var i næsten 20 år i bestyrelsen for Dansk L´hombre-Union, hvor hans primære opgave var at sørge for 

at Danmarksturneringen kørte, som den skulle. 

For omkring 15 år siden blev han formand for et regeludvalg, som foretog mange ændringer af 

l´hombrereglerne. Der var dog et forslag, som han ærgrede sig over ikke blev vedtaget: ”Der kan ikke gives 

strafpoint, hvis baghånden melder pas udenfor tur”. Hans begrundelse for forslaget var: ”Når man laver en 

fejl, som gavner modspillerne, så skal man ikke kunne straffes”. Men det blev, til Leifs store ærgrelse, 

nedstemt. 

Leif kom allerede som 13 årig i lære som kommis ved G. V. Larsens Eftf. i den Gamle Købmandsgård i 

Bogense. Senere blev han bogholder ved FAF i Ringe, og derefter bogholder ved RMC i Ringe. I 1972 købte 

han Bruun Olsens revisionsfirma, som lå på Klaregade 16 i Odense. Fra 1989 drev han revisionsfirmaet i et 

ny opført kontor på Lindholmvej 1A i Bellinge.  For omkring 10 år siden blev revisionsfirmaet overdraget til 

2 lærlinge. Men Leif møder stadig op på kontoret 1 times tid hver formiddag. 

I 1969 blev Leif gift med Inger, og flyttede ind på Engsvinget 5 i Bellinge, hvor de stadig bor. De har sammen 

Jan og Hanne, som begge gik med kort om tirsdagen i Odense L´hombreklub, og her tjente lidt 

lommepenge. 
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