Løsning opgave 3. November 2011.
4 dor og spar knægt, og 2 konger, samt hjerter knægt og es. Er oplagte i udspil og i
baghånd, men kan gå ned i mellemhånd.
Jeg håber, at ovenstående opgave gav en god gang l´hombrehjernegymnastik, hvis ikke,
så kan det nås endnu. Læg kortene på bordet og se på kombinationerne, så bliver du
nemmere en rigtig god l´hombrespiller.
Først stikker baghånden den ene konge, tager de 2 hjertere hjem, og forhånden stikker
den anden konge, så er spilfører kommet i mellemhånd med de 5 trumfer, og spar
dame 4. bag ved vil få stik.
Som jeg skriver nedenfor, så vil det uhyre sjældent ske, men kortene kan gå ned i
mellemhånd.
Løsning opgave 2 syntes jeg, at jeg skylder en kommentar til. Det er VIGTIGT, at hvis
der spilles en lille hjerter ud, så skal man enten smide af eller stikke med en af
matadorerne, hvis man stikker med ruder knægt eller 2, vil de kunne spilles ned. Der er
en del situationer, hvor kort er oplagte, hvis man smider af i 1. udspil. Derved undgår
man at komme i mellemhånd 2 gange.

Opgave 4. December 2011
Dette er en syg julefrokost opgave. Efter en del snapse, har du turneret uden sorte
esser. Efter du har købt, har du nedenstående kort. Spar er trumf.

3
Konge, dame og 3
Konge, 4 og 6
Konge og 5

Du vælger ikke at smide kortene. Der er købt op, og til orientering kan det oplyses, at
ingen af modstanderne har kludret i det og solgt trumfer.
Hvis vi forudsætter at modspillerne spiller korrekt, kan kortene så sidde sådan, at
modspillerne ikke har nogen chance for at vælte dig?
Det er ikke helt tilfældigt, at jeg kommer med denne opgave lige efter 4 dor og spar
knægt og 2 konger i sort, som nok vil tabe 1 ud af 1000 gange måske 1005.

SPIL 4.
December 2011. Ouvert i øst som en del ikke væltede.
Nedenstående ouvert blev vundet ved en del borde. Et enkelt hold overså den og meldte solo. Vi var
heldige, idet vore modstandere opgav modspillet, og så var den vunden.
Den bør selvfølgelig ALTID spilles ned.
Nord:

Vest
Vest har afleveret sine kort
til nord

Knægt, 6, 3
Konge, dame, 2, 4
Dame, 5

Finalen Nim 2003

Øst: forhånd
Es
Es, 2
Knægt, 3, 5, 7
6 og 7

7, 6
Konge, dame, 5
Es, 6
Konge, 2

Syd:

Ouveren er reelt ikke særlig interessant. Det der er interessant ved den er, at den gav en del
forskydninger i de enkelte kampe. Den bør altid meldes, og altid spilles bete, således at den bliver
neutral for kampen.
Spilfører har hjerter knægt fjerde, og den vinder nok 90 – 95%. Det er betydelig sværere, hvad man skal
melde på en dame fjerde, eller en konge fjerde. Jeg melder som regel en dame fjerde, og ikke en konge
fjerde. Hvis man f.eks. spiller en kamp, hvor der blot behøves uafgjort for at gå videre, og man føler det
er gået rigtig godt, så vil jeg nok melde ren nolo på en dame fjerde.
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