
 DM-FINALE I l´HOMBRE 2020-EN PERSONLIG BERETNING. 

 
Verninge forsamlingshus var i weekenden 7.-8. marts vært ved DM-finalen i 

L´hombre. 8 hold dystede over 4 runder lørdag og 3 runder søndag. 

Vinder blev Aksel Højgård fra Ringe efter mange års forsøg. Sjovt at tænke på, at man 

næste gang skal klippes af en danmarksmester, når det efterhånden sparsomme hår igen 
bliver lidt langt. Aksel havde hjælp af bror Jens, vores formand H.P. Lærkegård samt Frantz Cigler. 

Nummer 2 blev Leif Vesterlund, Odense, mangfoldig dansk og fynsk mester. Nummer 3 blev Kaj 

Lundsfryd, også flere gange dansk og fynsk mester, sidst fornylig. Nummer 4 blev Holger Pedersen, 

Odense, med samme kamp- og sidepoint som Kaj, men Kaj var bedst i indbyrdes kamp. Nummer 5 

blev sidste års mester, Dan Thuesen. Nummer 6 blev undertegnede og det andet Ørbækhold, Stig 

Nielsen, blev nummer 7 og Palle Langå, Bakkehuset nummer 8. 

For mig personligt var det en stor ting at nå og spille finale, 33 år efter at min far, Johannes 

Larsen, Gislev, blev dansk mester. Målet var primært ikke at blive ”kørt over” af de mange 

gode og erfarne hold- og det startede forrygende med 4 point efter 3 kampe og herefter 

kunne det nærmest kun gå ned af bakke og vi endte da også på en 6. plads-MEN: vi var i 

den grad med hele vejen og kunne ved en sejr i sidste runde have fået en 3. plads. Sådan 

blev det ikke- men alligevel en stor oplevelse at have været med. Der var god stemning hele 

vejen igennem, både hos mod-og medspillere- og arrangementet klappede perfekt. Tak til 

alle! 

Slutteligt en lidt tragikomisk situation: ingen gav hånd- anbefaling p.g.a. faren for 

Coronavirus. Vi sad så efterfølgende ved 8 borde, 4 spillere ved hver, og blandede, spillede 

og videregav 40 kort, som altså 32 spillere har haft fat i. Jeg har opgivet at regne på, hvor 

mange hænder der har været på kortene i løbet af de 2 dage! 

Tak for kampen-alle sammen og pas godt på jer selv.  

 

Venlig hilsen 

 

Svend Erik Larsen 

Ørbæk L´hombreklub. 

 

 


