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3 under 6. i sort: For mange år siden meldte vi altid solo på disse kort uanset størrelsen på fuserne. Her har 

vi ændret mening, så vi normalt ikke melder solo, hvis vi ikke har forhånd, men (måske) altid med udspil. 

Min makker Bent fra Otterup meldte dog spil på ovenstående kort, hvilket jeg mener er helt OK. 

For begyndernes skyld lige lidt TÆLLE: Hvis trumferne sidder 2 og 3, og du ikke får overstik inden du 

trækker 2. gang, så vinder soloen ALTID. 

Med udspil, vil jeg melde solo på ovenstående kort. Fuserne er ikke helt små. Hvis syd blotter sig, og spiller 

hjerter 2 i stedet for hjerter dame, så vinder soloen pga. hjerter es. 

Hvordan forløb soloen: Nord køber kun 4 kort til ruder konge, dame, de 2 andre fusekonger og klør 6. 

1. Udspil: Klør konge, 6 og spar es.  

2. Udspil. Her skal syd sige til sig selv. Min makker køber kun 4 kort, han må have alle 3 konger. Derfor         

skal jeg spille hjerter dame, og den får han hjem. Spiller han hjerter 2, så vinder soloen 

3. Udspil: Syd ved, at han skal have 2 fusestik. Da øst lægger hjerter es til damen, kan han ikke få stik     på 

hjerter 2. Derfor ruder 4, som han får hjem. Han må IKKE spille hjerter igen, og løbe den risiko, at soloen 

f.eks. har ruder 5, som han risikerer, at nord stikker med ruder 3. Det er vigtigt. 

4. Udspil: Hjerter 2, klør 7 og hjerter konge. 

5. Udspil: Klør es, hjerter dame og klør 3. 

6. Udspil: Spar 6, spar konge og hjerter 6, og soloen er bete. 

 

For omkring 20 år siden lavede jeg vedhæftede 2 A4 ark. Et med ALTID solo, og et med ”Julefrokost 

soloer”, som man også kan kalde ”privat soloer”. Det er små soloer, som man ikke melder i turnering men i 

privatspil. Når jeg ser på dem nu 20 år efter, kan jeg se, at nogle af ”ALTID” soloerne godt kan tåle at være 

en tak dårligere, og alligevel ”ALTID” solo. Ellers mener jeg ikke, at jeg har ændret mening nogle steder. 

 

Som jeg skriver, er der meget delte meninger om, hvornår der er solo, men jeg håber, at I kan få lidt glæde af 

at lægge disse kort frem i løbet af sommeren, og se hvad en efterhånden nogen erfaren l’hombrespiller 

mener om solo. Det er nok omkring 70 år siden, at bror Henry holdt op med at spille 2 mands l´hombre med 

sig selv, (man tager vist nok ruderne fra), og fik lokket mig med til at spille dette fantastiske spil. 

 

Klik: Altid Solo -  

Klik: Julefrokost-soler 

 

God sommer, og tak til alle for en som sædvanlig meget hyggelig sæson. 

 

Husk: Hvis I har kommentarer eller spørgsmål, så må I GERNE maile til mig. 

 

Bellinge, den 28. april 2015   Leif    E-mail: inger@vesterlund.dk 
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