
Opgave september 2013: Oplagte eller ej 

Så begynder sæsonen igen, og vi lægger meget blødt ud, med en efter min opfattelse ret 

nem quiz: 

1. Spar es, 2, 7, 6, 5 og 4, hjerter konge, ruder 1 og 2.  
2. Spar es, 7, 6, 5, 4, 3, hjerter konge, dame og es. 
3. Spar es, 2, klør es, spar 5, 4 og 3, ruder 1, 2 og 3. 
4. Spar es, 2, klør es, spar konge, 4 og 3, ruder 1, 2 og 3. 
5. Spar es, 2, 7, 6, 5 og 4, hjerter dame, knægt og es. 
6. Spar 2, klør es, spar konge, 5, 4 og 3, hjerter konge og dame og klør dame. 

 
Løsningen kan kun indsendes på www.lhombre.dk under sjove spil, og skal indsendes senest 
den 22. september 2013. Alle kan deltage, uanset om man er medlem af en klub eller ej. 
Der udtrækkes 2 flasker god rødvin i præmie blandt dem der har flest rigtige. Desuden 
udtrækkes der 2 flasker god rødvin blandt alle indsendere. 
De fleste klubber er nu i gang med vinter turneringen, men er der nogle, som har lyst til at 
prøve turneringsl´hombre, så kontakt endelig en af klubberne, som I kan se på DLU´s 
hjemmeside. Hvis der ikke er hold der mangler en spiller, kan I blive skrevet op som reserver, 
så vi kan ringe efter Jer, hvis man mangler en mand. 
Vær nu ikke bange for turneringsl´hombre. Der er nogle sedler der skal udfyldes, men der er 
altid 3 spillere ved bordet, som hellere end gerne vil hjælpe Jer. Ellers er det bare en 
almindelig l’hombre. 
Husk til oktober, så begynder den årlige l´hombreskole i Odense. Nærmere følger senere. 
Ellers vil jeg ønske Jer alle en rigtig god l´hombresæson, med mange spændende og sjove 
spil. 
 
Bellinge, den 27. august 2013  Leif Vesterlund   inger@vesterlund.dk 
  
 
   


