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Lidt om modspil, som nok kan være svært. 

 

Solo spar nord forhånd 

Vest 

 1, 2, konge, dame, 7 og 5 

 Dame 

 Es 

 3 
 Øst   

 Klør es, spar knægt, 6 

og 3 

 Konge  

 Konge  

 Konge, knægt og 5  
 

 Måske elementært  
 4 

 knægt, 7, 6 og 5   

 Dame og 3 

 Es og 6 
 

 

  

 Har afleveret sine kort til vest 

  

  
 

 

 Syd  

 

Ovenstående spil forekommer nok sjældent, men er et godt eksempel på hvor enkelt og måske svært 

l´hombre kan være. Læg kortene frem, og spil som nedenstående. Der er ikke gået kort ud. 

1. Udspil fra nord: Spar es, spar 3 og spar 4. 

2. Udspil fra nord: Spar 2, spar 6 og klør 7. 

3. Udspil fra nord: Spar dame, klør es og klør 6. 

4. Udspil fra syd: Hjerter Konge, hjerter 3 og hjerter es. 

5. Udspil fra syd: Klør konge, klør 5 og klør dame. 

6. ??????????????????????????????????????? 

Nu kommer det elementære, som jeg syntes, at I skal have en måned tid til at tænke over, så svaret kommer 

til november 2013 i sjove spil. Prøv at leg lidt med kortene, så er det faktisk ikke så svært. 

Der forekommer ofte situationer, som ligner ovenstående, men hvor det ikke er nær så åbenbart. 

I en finale i Nr. Åby for mange år siden opstod situationen. Jeg var desværre kun tilskuer, men måtte 

konstatere, at jeg ikke så nogle borde der spille korrekt modspil, så det må jo være svært. 

 

Til oktober begynder l´hombreskolerne mange steder. Odense L´hombreklub begynder tirsdag den 22. 

oktober 2013 kl. 19 på Produktionshøjskolen, Sanderumvej 117, 5250 Odense SV. Der er indkørsel fra 

Falen overfor indkørslen til eventyr golf. Se mere på www.od-lhombreklub.dk 
Få en snak med arbejdskammeraterne, vennerne fra sportsklubberne, familien og andre, og få dem til at lære 

at spille l´hombre. Det er vigtigt, at vi alle gør en stor indsats for at holde gang i dette ædle, og spændende 

gamle spil. 

 

Bellinge, den 27. september 2013  Leif Vesterlund                         inger@vesterlund.dk 

 

  


