November 2011.
Løsning opgave 2. Oktober 2011.
4 matadorer, ruder knægt og 2 er altid oplagte, uanset udspil, mellem- eller baghånd.

Opgave 3. Oplagte eller ikke
Nu bliver det noget sværere.
Es, 2, klør es, konge, knægt.
Konge
Konge
Knægt og es.

Er disse kort altid oplagte I forhånd? I mellemhånd? I baghånd?
Drøft det med Jeres medspillere. Løsning kommer næste måned.

I kan nå det endnu!
L´hombreskole.

Mød op tirsdag den 8. november 2011

Den 25. oktober 2011 kl. 19 startede Odense L´hombreklub sin årlige l´hombreskole. Der spilles på
Produktionshøjskolen, Sanderumvej, 5250 Odense SV (Indkørsel fra Falen). Der undervises 7 tirsdage, hvor
klubben er vært med en kop kaffe og en vand eller øl. Der afsluttes med en julefrokost tirsdag den 13.
december 2011, hvor klubben også er vært. Alle er velkomne, også øvede spillere. Læs mere om det på
DLU´s hjemmeside www.lhombre.dk under Odense L´hombreklub.

Spil 3. Modspil i spil 1 fra september 2011.
Nedenfor er vist de samme kort som i spil 1 fra september 2011. Såfremt spilfører ikke har lært at tælle,
hvad mange jo ikke har, så spiller han en lille trumf ud. Så opstår en situation i modspillet, som ikke er helt
usædvanlig. Prøv at vurdere hvad nord skal spille ud, når han får første stik på hjerter knægt. For mange er
det ret elementært, men det sker alligevel, at man ikke får væltet soloen, fordi man ikke tænker sig nok om.
Kortene sidder således:
Nord:

Vest = forhånd:

5
Konge, 7
Klør es, es, konge, dame, knægt
Dame

Konge, dame, knægt
Spar Es, 2, 3, 4, 5, 6

TÆLLE

Øst:
6,3
Dame,5,4,
7
Konge,2,4

OVERSIDDER

Syd:
Løsning
Man skal selvfølgespiller hjerter igen, smider spilfører af, så er det hjerter igen, og hjerter igen, igen og så
klør es. Det er oplagt, at vor makker har enten spar es eller manillen. Har han manillen, og vi ikke spiller
hjerter igen, vil spilfører komme ind og spille spar es, og dermed er soloen vundet, selvom hans 1. udspil
var meget forkert.
Det er en situation eller lignende situationer, som forekommer en gang imellem, og det er vigtigt at være
”oppe på mærkerne”, når det er aktuelt.

Bellinge, den 10. oktober 2011 Leif Vesterlund inger@vesterlund.dk

