Oktober 2011.
Løsning opgave 1.
2 dor 6. i sort og 2 konger er altid oplagte.
Såfremt man ikke er enig i min vurdering, så send en mail til inger@vesterlund.dk.

Opgave 2. Oplagte eller ikke.
2 og 3
7

Spar og klør es, ruder 7, es, knægt
og 2
Er disse kort altid oplagte. Med udspil? I mellemhånden? I baghånden?
Det forudsættes selvfølgelig, at spilfører spiller kortene korrekt.

Spil 2. En rigtig god forhånds solo.
Nedenstående ligner spil 1 (September 2011) bortset fra, at der er 1 stik mindre, men den bør altid meldes,
også selv om man ikke har forhånd.
Konge, Dame
6
Spar es, Hjerter 2,3,4,5,6

Soloen vinder næsten altid, hvis trumferne er fordelt 2 og 4 hos modspillerne.
Modsat spil 1 har vi her kun 2 ”fus stik”. Med 6 trumfer imod, skal vi sørge for, at
kun 3 af disse trumfer får stik. Derfor spiller man lille trumf ud, hvis begge modspillere bekender, har man
hermed allerede sørget for, at der er en af modspillernes trumfer der ikke får stik, når man kommer ind
igen, spiller man spar es, og håber at begge modspillere bekender. Dermed er der 3 trumfer hos
modspillerne, som ikke får stik, og soloen er vundet.
Risikoen er dog, at modspilleren med 2 trumfer, når at stikke spar konge eller giver overstik inden man
kommer ind til sit 2. udspil.

Nogle vil måske mene, at man skal spille spar es i første udspil, og derefter lille trumf. Hvis trumferne sidder
4 og 2 imod, og den med 2 trumfer ikke har nogle af de 2 undermatadorer, vil soloen altid vinde, hvis man
spiller spar es og derefter lille trumf. Men jeg er ret overbevist om, at det oftest vil være rigtigst at spille lille
trumf først, idet modspilleren med 2 trumfer, ofte vil have en af matadorerne, og så må han jo holde den
tilbage, hvis vort 2. udspil er lille hjerter og ikke spar es. Det er sådan en solo, hvor vi kan risikere at tabe 6
point i forhold til vor modspiller, som spiller spar es først. Her spiller heldet en væsentlig rolle, da det er
meget svært at beregne, om man skal spille på den ene eller anden måde.
Hvis man i stedet for hjerter 2 har en større hjerter, er det vigtigt, at man stikker med den, hvis man er i
mellemhånd, når man skal stikke sig ind 1. gang. Det reducerer muligheden for overstik, hvis spilleren bag
ved er renonce.
Hvis man ikke har forhånd bør soloen alligevel meldes, men risikoen for at modspilleren med 2 trumfer får
stik på den ene af disse 2 trumfer er større, når man ikke har forhånd.

L´hombreskole.
Tirsdag den 25. oktober 2011 kl. 19 starter Odense L´hombreklub sin årlige l´hombreskole. Der spilles på
Produktionshøjskolen, Sanderumvej, 5250 Odense SV (Indkørsel fra Falen). Der undervises 8 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.

Bellinge, den, 25. september 2011 Leif Vesterlund inger@vesterlund.dk

