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For nogle år siden var vi ude i en l´hombreklub for at fortælle om turneringsl´hombre. Det var meget 

rutinerede l´hombrespillere, og jeg lavede nedenstående spil i nord i forhånden, men der var kun få af disse 

erfarne l´hombrespillere, der kunne se, at der er en meget stor solo, som vinder næsten altid. DE HAVDE 

IKKE LÆRT AT TÆLLE. 

Du har selv 6 trumfer, og modspillerne har også seks. Hvis modspillernes 6 trumfer ikke sidder på en hånd, 

hvad de MEGET sjældent gør, så vil soloen ALTID vinde, når du spiller spar es. Spar es trækker 2 af 

modspillernes 6 trumfer, og der vil kun gå 4 trumfstik fra dig, og da du ikke har nogle dårlige fusere, vil du 

altid få 5 stik, når begge spillere bekender spar es. 

Netop denne hånd forekommer meget sjældent, men der er rigtig mange kort, der ligner mere eller mindre, 

hvor det er meget vigtigt at TÆLLE. 

 

Nord (Forhånd) 

Vest 

  

 Konge, dame og knægt 

 Spar es, hjerter 2, 3, 4, 5 og 6 

  
 Øst: 

   

 Es 

 Es, konge, dame og 

knægt 

 Es, 2, 3 og 5 
 

 Eksempel på modspil  

 Konge og 3 

 7, 6, 5 og 3 

 7 

 Konge og 4  
 

 

 Har afleveret kort til vest 

   

  

  
 

 

 Syd  

 

Men det var faktisk modspillet, som jeg havde pakket spillet for at se, hvordan man ville spille det. Jeg var 

ret overbevist om, at alle kunne se soloen. Jeg så for mig, at nord manglede LIDT af evnen til at tælle, og 

derfor spillede en lille hjerter ud, som vest stikker med hjerter knægt. Så var jeg spændt på, om vest kunne 

se, at han derefter skulle spille hjerter es, hvis nord smed af, så hjerter konge osv., og til sidst klør es.  

Vest skal kunne se, at øst enten har hjerter syv eller spar es, og vest må IKKE give nord muligheden for at 

komme ind (og rette sin store fejl i 1. udspil), og spille spar es, og dermed vinde. 

Jeg var for mange år udsat for en lidt lignende situation. Der er 3 kort tilbage på hver hånd. Der er 6 trumfer 

tilbage, og jeg er ret overbevist om, at spilfører, som har 3 stik, har spar es, hjerter konge og dame. Jeg 

havde også 3 stik lige bag spilfører, samt hjerter es og manillen. Spilfører skal selvfølgelig spille spar es, 

men spiller hjerter konge. Foruden de 2 trumfer har jeg spar knægt, og er ret overbevist om, at min makker 

har klør es og spar konge anden. For at vi kan vælte spillet, skal jeg stikke med hjerter syv og spille hjerter 

es ud, hvis jeg stikker med hjerter es, vil spillet vinde.  

Der er længe imellem, at man får lov at lave dette ”lille nr.”. Det betinger jo, at spilfører ikke har hold på 

det, men det sker jo. 

Situationen med, at vi skal spille trumf igen og igen, ligegyldigt om du har spilfører foran eller efter dig, 

forekommer ofte, men der er mange der overser det. 

Jeg vil benytte lejlighed til at ønske Jer alle en rigtig god l´hombresæson, og håber at I får hygget Jer med 

rigtig meget l´hombre, og måske får lært lidt ved de sjove spil. 
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