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Spil 1. Odense i baghånd, den 3. september 2019 
  

 Es, 2, 4, 5, 6 og 7 

 2 

  

 3 og 4 

 
Ovenstående spil er faktisk ikke sjovt, men fortæller lidt om en situation, som de fleste har været i. Jeg har 
ovenstående kort i baghånden. Der er 2 passer foran mig. Jeg spekulerer på, om der er ren nolo. Jeg ”låser” 
mig så meget fast i denne vurdering, at jeg helt overser, at der er en pæn spar solo. Jeg melder spil. De 
bliver heldigvis oplagte, så vi taber kun 3 point på spillet. 
For mange år siden i en semifinale ved DM i Brædstrup oplevede ”Posten” Ewald (Jeg tror han hed Nielsen 
til efternavn) noget tilsvarende. Han har sorte esser, og er meget i tvivl om, hvorvidt han skal melde ouvert. 
Han spekulerer så meget på ouvert eller ej, at han overser, at han har en oplagt spar solo, og melder tourné 
respekt. MEN, MEN: Spar bliver trumf, han slog tut, og reddede sine 4 point. Men PAS PÅ, når du er tvivl 
om en melding. Træk vejret dybt og sig til dig selv: ”Er der nu noget, som jeg har overset”. 

 
 

Spil 2. Erik Lund, Esbjerg den anden dag. 
Det er længe siden, at jeg har hørt fra Erik, men han ringede den anden dag og spurgte, hvad jeg ville spille 
ud på nedenstående kort. 
Du har forhånd og melder pas, din makker melder pas, og baghånden melder ren nolo. 
Du har følgende kort i forhånden: 
  

  3, 6, knægt og konge 

 5 og 7 

  

 4, 2 og knægt 

 
Jeg er overhovedet ikke i tvivl. Altid klør 5. Det kan måske være svært at vurdere, så den kommer 
ikke hurtigt. ØV  ØV. Det er jo ”dårlige” kort i modspil, men vi skal håbe, at vor medspiller spiller 
hjerter retur. Når han så har spillet 2 hjertere, så ved han, at jeg ikke har flere klør. (Afsmid 1. gang 
klør 7, anden gang ruder 2). Hvis 2 afsmid mere, så er det ruder knægt og 4, så ved min makker, at 
jeg har 4 spar tilbage. Ingen kommentarer til snyderiet med afsmidningsreglen. Den er der 
skrevet nok om, se bare sjove spil september 2019. 
En fra Esbjerg var kommet til at spille ruder 2 ud, og så vandt den rene nolo. Med klør 5 ud, så gik 
den ned. Hvis du ikke har singleton, og dårlige kort som ovenfor, så skal du som oftest spille ud i 
den farve, som du kun har 2 kort i.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Spil 3. Quiz fra september 2019. LØSNING oplagte eller ej. 
 

Alle spil er i forhånd. Spar es spilles ud, og BEGGE modspillere bekender spar es! 
I de første 3 spil er spar trumf. I de sidste 3 spil er hjerter trumf. 

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

4. Spar es, hjerter 7, klør es, hjerter es, 2 og 4 og 3 blanke fuse damer.    JA. 

5. Spar es, hjerter 7, klør es, hjerter 2, 3 og 6. Klør dame, spar knægt og ruder 6.  NEJ. 

6. Spar es, hjerter 2, 3, 4, 5 og 6. Spar konge, dame og knægt.   JA. 
 

Det er min sædvanlige KÆPHEST: TÆLLE, TÆLLE og TÆLLE. 
 

Spil 1. 1. Udspil trækker du 2 trumfer. 2. udspil trækker du 1 trumf. Dvs. at du trækker 3 af 

modstandernes 5 trumfer, så går der 2 trumfstik og 2 fusestik fra, og du får altid mindst 5 stik. 
 

Spil 2. 1. Udspil trækker du 2 trumfer. Så går der 2 trumfstik og 2 fusestik fra, og du får altid mindst 

5 stik. 
 

Spil 3. Jeg beklager, at jeg skrev at den var svær. Jeg huskede den, som den ikke var oplagt, men 

den er ikke oplagt, hvis der ikke blev bekendt 1. gang. Det lyder for øvrigt utroligt.  Når du 

trækker 4 gange, så har modstanderen kun 1 trumf tilbage, som han kan bruge til at stikke din 

konge, og du vil altid få mindst 6 stik. 
 

Spil 4. Du kan trække 5 af modstandernes 6 trumfer, så går der 1 trumfstik og 3 fusestik fra, og du 

får altid mindst 5 stik. 
 

Spil 5. Du kan kun trække 4 af modstandernes 6 trumfer, så går der 2 trumfstik og 3 fusestik fra, og 

du kan tabe spillet. 
 

Spil 6. Du kan trække 2 af modstandernes 6 trumfer, så går der 4 trumfstik og ingen fusestik fra, og 

du får altid mindst 5 stik. 

Jeg håber, at I har hygget Jer med ouizen, og den har givet lidt l`hombrehjernegymnastik. 
 

Vinder med rigtig løsning blev: Marianne Knudsen, Odense. Vinder udtrukken blandt alle løsninger 
blev: Steen Ole Sørensen, Gelsted. STORT tillykke til vinderne! 
   

Husk tirsdag den 22. oktober 2019 begynder den årlige l´hombreskole i 
Odense. Se mere under odense.lhombre.dk 
 
 
Bellinge, den 30. september 2019   Leif     E-mail: inger@vesterlund.dk 

 

 

  
 


