Æresmedlem af Dansk l´hombre-Union
Hans Frederik Christensen, æresmedlem af Dansk
l´hombre Union og Århus l´hombre Klub.
Hans Fr. Christensen, født 29.maj 1920, var ind til sin
pensionering i 1985 viceskoleinspektør ved
Katrinebjerg Skole. Sideløbende med sit job har han
været meget aktiv inden for det kulturelle liv i
Århus, bl.a. med til at sikre børn og unge gode film
og teateroplevelser, først som formand for Århus
Børnefilm i samarbejde med daværende borgmester
Bernhardt Jensen, senere som leder af Jysk
Skolescene og medlem af Århus Teaters Styrelse i 12
år og som medlem af Amtsprogramrådet. Yderligere
har han været engageret i Århus Kunstforening af
1847 som medlem af bestyrelsen i 12 år, heraf flere
som formand, samt administrator for den censurere
udstilling Kunstnernes Påskeudstilling.
Hans Frederiks store private interesse er kortspil.
Han startede i Århus l´hombre Klub allerede i 1948. Få år efter kom han i bestyrelsen og han
blev hurtigt formand, indtil andre opgaver lagde beslag på hans ressourcer. Nogle år senere gik
han igen ind i bestyrelsen nu som kasserer, hvor han oparbejdede en pæn formue for klubben..
Hans Frederik var medlem af bestyrelsen for Århus l´hombre Klub i alt 32 år.
Da Dansk l´hombre Union blev etableret, blev Hans Frederik i et af de første år medlem af
forretningsudvalget på et tidspunkt, hvor I V Meinertz bestred formandsposten og O Poulsen
var kasserer. Hans Frederik blev senere medlem af lovfortolkningsudvalget.
Hans Frederiks største indsats er måske udarbejdelsen og udgivelsen af ”L´Hombre – et
fornøjeligt og udfordrende spil” i 1990. Bogen har haft stor betydning for mange af unionens
medlemmer og har været et værdifuldt hjælpemiddel i indførelsen af nye spillere i dette
traditionsrige, men meget svære spil.
Ud over de ugentlige klubaftener har Hans Frederik deltaget i utallige l´hombre turneringer og
var i mange år fast deltager ved danmarksmesterskaberne. Det er blevet til 8
danmarksmesterskaber og flere flotte placeringer de øvrige år, senest en 2. plads i 2001.
Hans Frederik, der sidste år fyldte 90 år, spiller stadig l´hombre ved særlige lejligheder. For 8 år
siden begyndte han desuden at sætte sig ind i bridgespillet bl.a. for at kunne spille med sin
hustru. Også her kommer Hans Frederiks utrolige korthukommelse og kortstrategi ham til
gode. Han spiller stadigt bridge et par ugen og er en værdsat makker.
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Æresmedlem af Dansk l´hombre-Union
Ole Hansen Ringe L’hombre Klub

