
Maj 2018. Leif Vesterlunds bemærkninger til Leif Hansens fine arbejde. 

Leif Hansen har lavet et meget fint arbejde om l´hombre.  For at I ikke skal kede Jer i sommerferien, har jeg 

lagt dette på sjove spil for maj 2018. Leif Hansens sider følger efter mine bemærkninger. 

Ofte er l´hombrespillere meget uenige om, hvad der skal meldes, og hvordan kortene skal spilles. Jeg har 

derfor efterfølgende kommet med mine bemærkninger til Leif Hansens værk. Så har I måske noget at 

tænke over, samt diskutere med vennerne. 

Side 7. Skal der meldes spil? 

Spar es, manille småt 4. (=2 dor småt 4.) i sort, mener jeg er for små. Det skal være med konge og en lille 

trumf eller med dame knægt som 3. og 4. trumf. 

3 næst matadorer 4. i sort. Her skal der være en fusekonge til. 

For omkring 20 år siden holdt jeg op med at melde 2 dor småt 5. i rødt. Det skal mindst være kongen og 2 

mindre trumfer til de 2 matadorer eller dame, knægt og 1 mere. 3 under 5. i rødt er også for småt. Når man 

køber 4 kort, så skal man være meget heldig for at købe 2 stik, og det er (næsten) nødvendigt på disse kort. 

Nu skal I nu ikke regne for meget med det, som jeg skriver. Jeg har 2 skrækeksempler i 2 kampe mod Dan 

Thuesens hold, som ofte melder disse ”små” spil. For 4-5 år siden havde Dans hold 9 købe spil, som vi ikke 

havde. De vandt de 8. I tirsdags havde de 7 spil vi ikke havde, og vandt alle 7!! ØV  ØV 

Side 8. Skal der meldes tourné respekt. 

Jeg er slet ikke enig i, at man ikke skal købe til spil på de sorte esser. Typiske kort, som jeg altid melder købe 

spil på er: 3 dor, klør knægt og 5, ruder 4 og 3, hjerter 3 og spar 5. Jeg er slet ikke i tvivl om, at man på langt 

sigt scorer mest på disse kort ved at købe 4 til klør spil. Med udspil så vil jeg noget hellere melde solo end 

tourné respekt og trække 3 gange og håbe på, at trumferne sidder 3 og 3, så er kortene jo oplagte. 

Hans Peder Kruse og Erik Madsen fra Ringe var vist nok de første der begyndte at købe til spil på de sorte 

esser. Det er nok omkring 40 år siden, og det syntes jeg, og mange andre den gang, absolut ikke man 

kunne, men man har jo altid lov til at ændre mening. 

Jeg har ALDRIG meldt pas på de sorte esser. Men jeg tror altså, at pas er den melding, som der på langt sigt 

giver mest på følgende kort: Sorte esser, klør 5 og 4, spar 5, hjerter 3 og 5 og ruder 3 og 4. En tourné 

respekt på disse kort tror jeg allerhøjst vil vinde i 40% af alle tilfælde. 

Side 8. Skal jeg melde solo eller spil. 

Til allersidst er der 2 sider, som jeg lavede for mange år siden. Dem kan i måske lære lidt af. 

Side 9. Modspil i l´hombre. 

Indledning. Nu kan det være svært at forstå ordlyden sidst i afsnittet; ”Efter min mening er det vigtigste i 

modspillet, at man har faste aftaler med sin makker”. Hvis I læser sjove spil marts 2018, så kan I klart se 

min holdning til aftaler. Men hvis Leif H. med aftaler mener, at man snakker om, hvor mange kort man 

levner til makkeren og lignende, så er det helt naturligt. Jeg vil for øvrigt ikke kalde det aftaler, men 

drøftelser om, hvad man mener er det rigtigste at gøre. Jeg har lige rodet lidt i mine gamle mails, og så at 

jeg i 2006 skrev til Leif Hansen om dette. Han er helt enig med mig i mine betragtninger om aftaler. 

 

 



Side 9. Før I køber. 

Pkt. 2 i før i køber. Så mener Leif H. ikke, at man skal beholde sin dame oppe til fuskongen. Det er en 

situation, som jeg har meget svært ved at tage stilling til. Har spilfører købt 5 til et spil, og jeg vil købe 

”stærkt”, og kun har konge og dame i en fusefarve, så er jeg overhovedet ikke i tvivl om, at jeg beholder 

både konge og dame oppe. Har jeg 1 eller 2 fuser mere til konge og dame, så er jeg i tvivl om, hvorvidt jeg 

skal holde damen oppe, men gør det oftest, da det jo er mest sandsynligt, at jeg køber et dårligere kort end 

damen. Det er jo ofte købet, som er afgørende for om et spil vinder eller taber, og her er et område, hvor 

heldet kan spille en afgørende rolle. 

Pkt. 3 a. Du må kun bytte 8 foran din makker. Har jeg f.eks. 3 små fuser i alle 3 farver, og spilfører har meldt 

solo, og jeg skal bytte først, så vil jeg til enhver tid købe 9 nye kort. Har jeg blank dame eller knægt, vil jeg 

købe 8 kort. Men købet er også her lotto, men ofte meget afgørende lotto. 

Side 10. Efter køb. 

1a. Tag aldrig en konge hjem før du er nød til det. Hvis jeg ikke har nogle trumfer, og skal spille ud gennem 

min makker, og jeg kan se, at kongen er det eneste stik, som jeg kan få. Så vil jeg til en hver tid, spille 

kongen ud, og håbe at min makker måske får en skidt fuse smidt af. 

2. Skal du have stikkene: Tag dine fuskonger hjem. Det er nok en af de allersværeste situationer i 

l´hombre, enten du er spilfører eller modstander. Hvis du mener, at du har 4 trumfstik i modspil, kan det 

jo være katastrofalt, at få kongen stukket af, og spilfører tager sin konge hjem, så er du jo kommet bag ud. 

Men omvendt er det jo også vigtigt at komme foran. 

Altid trumf ud igennem en tourné respekt. Har du en renonce, og 1 trumf, vil jeg overveje MEGET, om jeg 

skal spille fuse ud, og dermed beholde trumfen til at stikke spilførers konge med. Men det er en meget 

svær vurdering. 

Side 11. Modspil i nolo. 

Modspil i nolo er meget svært, men også meget interessant. Jeg spillede sammen med mureren Karl Emil 

Larsen fra 1959 – 1964. Han mente nu, at jeg aldrig lærte at spille modspil i nolo, men jeg mente nu, at det 

var ham, at der ikke rigtig havde føling med det. Vi var for øvrigt det første Ringe hold, som kom i en DM 

finale. Det var omkring 1964. 

Afsmidningsreglen som Leif H. skriver om, er fortrinlig. Men rent snyderi. Det kan I læse om min holdning til 

i sjove spil fra marts 2018. Men der er nu mange som absolut mener, at afsmidningsreglen er reel. Men 

som jeg skriver, så bør den offentliggøres i den grønne bog, som i dag er på nettet: Lær om 

l´hombre/vedtægter og regler. Der er for øvrigt rigtig meget, som man kan regne ud hen i nolospillet, men 

det vil være for svært at komme ind på mere, end det Leif H. skriver. 

Så er denne sæson slut, og jeg vil sige tak til mine læsere. Jeg får mange gode kommentarer til sjove spil, og 

det er jo rart at se, at der er nogle, som går meget op i det ædle kortspil l´hombre. 

Har I spørgsmål eller bemærkninger til sjove spil, så mail endelig til mig. 

Bellinge, den 30. april 2018  Leif Vesterlund   e-mail: inger@vesterlund.dk 

 

 


