Fart og Tempo
I l'hombre kan det første valg, man
foretager, være så afgørende, at
næsten alt, hvad man derefter gør,
har meget lidt betydning.

Spillet dukkede op under træning
med mine holdkammerater, med
brug af det nye e-l'hombre-system.
Overskriften er mindelser om et
barndoms-blad......
Nord

Vest - spil klør - udspil

1

Øst

Vest har et MEGET lille spil. Måske meldte han solo, det var jo træning... Nå, det er nu
ligemeget. Men han kan da se to trumf-stik, to konger og en renonce. Og han beslutter
sig for at starte med trumf - måske ud fra devisen "Små kort skal spilles stort"!
Øst bekender og Nord kryber, måske fordi han så har en 4-korts-gaﬀel i trumf?

2

Vest ved nu, at en af modspillerne må have spadille og klør konge, så han skifter med
det samme til at spille fusekonger. Først spar.

3

Og så hjerter. Og minsandten om ikke han får dem begge to hjem.
Nu fører han 3-0.

4

Og da han ikke skal nyde noget af at spille trumf mere, så fortsætter han i spar.
Det kan diskuteres, om han skal spille hjerter i stedet, men det bliver ikke nu.
Ud over alle hans "potentielle" trumfstik, så får Nord faktisk et spar-stik her.
Om Øst skal stikke med spar knægt her, kan læseren overveje.....
Og Nord får sågar også et hjerte-stik.

5

6

Nu har Nord kun trumf tilbage, og han vælger at spille klør konge. Så har han stadig
lidt af sin elskede mega-gaﬀel tilbage.....

Den kan vest stikke. Nu har han 4 stik og kan så spille sin sidste hjerter.

7

8

Den tog Nord, men han kan ikke forhindre Vest i

at få sit femte stik på klør dame anden.

9
Der er rigtig mange l'hombrespillere, der "står af", ligesom Nord gør her i 1. udspil. Så ligger de "bak" med en gaﬀel
og føler sig godt tilpas. Men det er langt fra rigtigt altid. Og i dette tilfælde er det fatalt.
Det bemærkelsesværdige ved dette spil er, at hvis Nord "står af", som vist ovenfor, så vinder Vest. Og hvis Nord
stikker, så taber Vest, næsten uanset, hvordan resten af kortene bliver spillet.
Faktisk er ovenstående forløb nok, den eneste måde kortene kan vinde på!
Det overlades til læseren at se, hvordan spillet forløber, hvis Nord stikker i stedet for at krybe.
Efter at Nord er stået af i 1. udspil, så har han potentielt 4 trumfstik samt stik på både hjerter dame og spar 7. Det
er 6 stik. Problemet er imidlertid, at der ikke er udspil nok til, at han kan "realisere" alle de stik. Og efter, at vest har
taget sine 2 konger hjem og er foran 3-0, så er løbet kørt, og han kan ikke tabe, medmindre der bliver spillet forkert.
Så man skal nøje overveje, om det er en god ide at "stå af", når chancen byder sig. Ofte kan det være bedre, at
komme foran. Tempoet i spillet kan være en afgørende faktor.
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