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Unge l'hombrespillere
Jeg har i starten af 2021 haft for- 
nøjelsen af at træne l'hombre med 
nogle unge, kvikke højskoleelever.  
Det gik hurtigt op for dem, at spillet 
indeholder en masse facetter.

Dette "sjove spil" foregik i Egmont 
Højskolens foredragssal, lige inden 
højskolen igen begyndte at fungere 
normalt. Der bliver spillet både 
rigtigt, fantasifuldt og lidt forkert!

Mie - Tourne sparAske - udspil

Viktor

Mie har købt meget dårligt til en ellers god tourne, men hun har ikke tænkt sig at give
op, selvom hun kun har tre trumfer. Der kan ske så meget... Aske har svært ved at se sig
som den stærke modspiller, selvom han har fire trumfer. Ud med klør knægt!

Det er tæt på katastrofalt for Mie at få stukket klør konge, men modspillerne har jo så
mange trumfer. Nu spiller Viktor ruder dame, og det er lidt forkert, da han risikerer at
narre sin medspiller, og det kunne han godt se efterfølgende. Men det er rigtigt at 
forsøge sig med at få ruderstik, og han får den hjem.

Viktor fortsætter i ruder, og det må være rigtigt. Han har to stik og ihvertfald et mere.
Aske smider ruder 6(!) af og nu kommer Mie ind. Aske ærgrede sig gul og grøn efter 
spillet over sit afsmid. Han spiller allerede så godt, at han kan se sine fejl og lære af dem.  

Mie er på den, men hun ræsonnerer, at hun lige så godt kan bruge sine to matadorer på
at få fjernet trumfer fra modstanderne, nu da hun har chancen. Og det mener jeg, at hun
har helt ret i. Så hun trækker trumf to gange....,

og så må det briste eller bære. Og hun har så ihvertfald 3 stik, og kan håbe på i det 
mindste at få stik på den anden af sine fus-konger. Men kontrol over situationen har hun
bestemt ikke mere.....

Og denne gang er det mere rigtigt at spille damen, da hun måske kan narre modstanderne.
Og det lykkedes at få det 4. stik, pyhhha. Der er ikke så meget andet at gøre for Mie end at
fortsætte i hjerter.

Og nu kommer Aske så ind for første gang, og står derefter i en vanskelig situation. Og
jeg lagde mærke til, at han tænkte længe over, hvad han skulle gøre. Og måske over,
hvor mange trumfer, der var gået og sådan noget... Der er selvfølgelig kun to kort at

Godt spillet af Aske! 
Men spillet får en fænomenal og for Mie heldig afslutning, da Aske alligevel får det sidste
stik på ruder 2! Vi morede os meget over det spil, og Aske ærgrede sig over at han smed 
den forkerte ruder af i 3. udspil. Hvis han havde smidt ruder 2 af, så havde han lige
nøjagtigt kunne krybe Viktor's ruder 5 med ruder 6!!

vælge imellem, men Aske spiller inspireret og rigtigt her ved at vælge spar knægt, selvom
det for nye l'hombrespillere kan virke kontra-intuitivt. Hvis ikke Viktor har basta, så har Mie
jo vundet. Og hvis han ikke spiller spar knægt, så risikerer han, at Viktor skal bruge basta
på ruder 2, og så vinder Mie på 4 stik, da han jo så selv får det sidste stik på spar knægt.....

Det er ikke så tit, man støder på l'hombrespillere, der er yngre end 50 år. Og det har måske altid været sådan, det
skal jeg ikke kunne sige. Men hvis vi vil holde liv i det ædle spil, er det livsvigtigt, at vi forsøger at lære den yngre 
generation at spille det. Og det har jeg som sagt haft mulighed for gennem nogle år i kraft af mit arbejde som lærer
på en højskole. Det drejer sig ikke om mange elever, men måske en 15-20 stykker over de sidste 4-5 år.
Så jeg vil gerne opfordre Dansk L'hombre-Union til at være mere udfarende i den henseende. Hvordan det kan gøres
er selvfølgelig et svært spørgsmål, men vi skal ikke forvente, at unge mennesker dukker op i l'hombre-klubberne af 
sig selv. Jeg vil mene, at l'hombre har nogle kvaliteter, som måske kan tiltrække unge mennesker:

1) Vi har en tradition for hyggesamtale  og afslappet stemning både under privatspil og turnering. 
2) De enkelte spil varierer meget i hastighed og sværhedsgrad, fra dyb eftertænksomhed til skæg og ballade.
3) Spillet har et mindre action-element af tilfældighed/hasard/gambling, der måske kan tiltale vildbasser.
4) Turneringsformen er helt ukendt for de fleste unge, og de mest interesserede kan tiltrækkes af den.
5) "Analoge" spil, i modsætning til computerspil, har haft en opblomstring de senere år.

Så jeg opfordrer alle, også DIG, læseren, til at forsøge at præsentere spillet for unge mennesker. Hvis du elsker 
spillet, som du vel gør, hvis du læser dette, så har du en forpligtelse til det. Jeg forsøger i det små her på højskolen
i Hou. Senest med Mie, Benedikte, Viktor, Aske og Carsten. Og du kan måske gøre noget lignede.

Jeg refererer indimellem til min farfar, som jeg er opkaldt efter. Han sagde, at der spilles l'hombre i de måneder, der
indeholder bogstavet "r". Altså ikke maj, juni, juli og august. Det følger jeg (delvist :-), men her betyder det, at næste 
"sjove spil"-artikel kommer til september.  Jeg håber, vi kan få lov at spille l'hombre igen til den tid. God sommer!

Hans Otto Lunde, Hou, april 2021.                                                                        ho@egmont-hs.dk / 61 30 93 

.


