
MAJ 2020.  L´hombreopgaver.  13 RIGTIGE!  

Så er der nogle opgaver, hvor det skal vurderes om nogle kort er oplagte eller ej. Man har udspil i de spil, 

hvor der ikke står andet. De 6 første spil er for begyndere. De sidste 7 er noget sværere. Jeg håber, at I vil 

bruge den magre l´hombre tid til at løse opgaverne. Mail eller snak med Jeres holdkammerater eller andre 

l´hombrespillere om løsningerne. Det giver en god gang l´hombrehjernegymnastik, i denne, pga. coronaen,  

fattige l´hombretid.  

1. Spar er trumf. Spar es, 7, 6, 5, 4 og 3. Hjerter konge, dame og knægt.      

2. Hjerter er trumf. Spar es, hjerter 2, 3, 4, 5 og 6. Spar konge, dame og knægt.     

3. Hjerter er trumf. Spar es, hjerter 2, 3, 4, 5 og 6. Spar konge, dame og knægt. Begge modspillere 

bekendte spar es i 1. udspil!     

4. Spar er trumf. Spar es, 2, klør es, spar 7, 6 og 5. Hjerter dame og knægt. Ruder knægt.     
5. Hjerter er trumf. Spar es. Hjerter 7. Klør es. Hjerter 2, 3 og 4. Klør knægt, 7 og 6.       
6. Spar er trumf. Spar es, 2. Klør es. Spar 5, 4 og 3. Hjerter es, 2 og 3.     

 
Så kommer de svære.  
 

7. I mellemhånd. Hjerter er trumf. Spar es. Klør es. Hjerter es, konge, dame og 2. Klør knægt og 7.   
Ruder dame.     

 
       Spar er trumf. Spar es, 2, klør es, spar konge og knægt, ruder konge, hjerter konge, klør knægt og 7: 
       8. I forhånd?    
 
       9. I mellemhånd?      
 
     10. I baghånd?     
 
     11. Spar er trumf. Spar es, 2, klør es, spar konge og 5. Hjerter konge og dame. Ruder 3 og 4. PAS PÅ!    
 

     12. Spar er trumf. Spar 2. Klør es. Spar konge, 5, 4 og 3. Hjerter dame og knægt. Ruder 5. Begge   
modspillere har bekendt 1. udspil, som var spar konge.     
 
     13. Spar er trumf. Spar es, 6, 5, 4 og 3. Ruder konge, dame og knægt. Hjerter 4.   Begge spillere har 
bekendt spar 3 i 1. udspil.   Der kommer klør ud i 2. udspil, som du får på spar 4.   3. udspil spiller 
du spar es, som begge modspillere bekender.  Er kortene nu oplagte.      
  
Løsningerne skal sendes på www.lhombre.dk senest den 25. maj 2020 under sjove spil. Vinderne og 
løsningerne vil komme på www.lhombre.dk ”Sjove spil” omkring 1. juni 2020.  
 
Der udtrækkes 2 flasker god rødvin i præmie blandt dem der har flest rigtige. Samt også mellem dem, som 
kun har de første 6 rigtige. Desuden udtrækkes der 2 flasker blandt alle indsendere. Så det er bare med at 
få tipset. Der er alt at vinde intet at tabe. 
 
Vi ses jo nok først til efteråret, så jeg vil ønske Jer alle en god sommer.  
 
God fornøjelse. 
 
Bellinge, den 30. april 2020  Leif Vesterlund                E-mail: inger@vesterlund.dk 


