September 2011
Der vil den første søndag i hver måned komme enten et spændende spil eller en opgave på vor hjemmeside.
Der vil komme spil/opgave der på den ene eller anden måde er interessant. Der startes med både med et spil
og opgave. Rutinerede spillere mener nok det er for nemt. Men det bliver betydeligt sværere fremover.

Spil 1. Tælle. (Hjerter solo).
Spil 1 er et spil, som jeg for en del år siden havde ”pakket” i en lille turnering i en klub, som skulle til at
spille turneringsl´hombre.
Kortene sad således:
Nord:

Vest: (forhånd)

Konge, 7, 4
Klør es, es, konge, dame, knægt
Dame

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

TÆLLE

Øst:
6, 4, 3
Dame, 5
7
Konge, 2, 4

Syd: (oversidder)

Da de første 4 spillere, der havde kortene, havde meldt SPIL og ikke SOLO på kortene, måtte jeg fortælle
dem, at de skulle melde SOLO. Bemærk: Alle 4 spillere havde spillet l´hombre i mange år, men de havde
ikke lært at TÆLLE. For så ville de kunne se, at der er en KÆMPE solo.
Spillet er helt elementært: Man spiller spar es ud, og bekender begge modspillere, så er der kun 4 trumfer
tilbage hos modspillerne, og da spilfører ikke har nogle dårlige fuser, vil han, når begge modspillere havde
trumf, ALTID få 5 stik, og dermed vinde soloen. Sidder trumferne 6 – 0 imod, ja så er man kruk, men det
vil næsten aldrig være tilfældet.
Altså en KÆMPESOLO, som øvede l´hombrespillere ikke kunne se, fordi de ikke havde lært at tælle.
Jeg bruger altid soloen til undervisning. Det er meget vigtigt, at kunne TÆLLE i l´hombre.
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Opgave 1. Oplagte eller ej
At vurdere af om nogle kort er oplagte eller ikke giver en god gang l´hombrehjernegymnastik, og fremmer
evnen til at spille en god l´hombre.
Der lægges ud med en meget nem opgave, men bare rolig, det bliver meget sværere fremover.

Es, 2, 6, 5, 4, 3.
Konge
Konge
Dame

Er disse kort altid oplagte I forhånd? I mellemhånd? I baghånd?
Det forudsættes ved alle spil, at spilfører spiller rigtigt.
Drøft det med Jeres medspillere. Løsning kommer næste måned.
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