
Maj 2016    Odenses klubturnering 

Den 4. april 2016 var der 2 sjove spil.   

Spil 1. Solo eller ej? 

Du har i baghånden: Klør es, spar dame, 7, 6, 5 og 4, samt ruder konge, dame og 6. 

Vor modspiller meldte spil og købte 2 og vandt. Jeg belærte hende om, at det altid er solo, og den 

vinder mindst 90% af gangene. TÆLLE TÆLLE. Du kommer ind og spiller klør es, hvis begge 

modspillere bekender, og der ikke er 3 rudere på en hånd, så vinder soloen ALTID. Idet der vil gå 4 

trumfstik fra, og ingen fusestik. 

MEN MEN: Ruder knægt sad 3. sammen med 3 trumfstik, og et trumfstik ved makkeren, så den 

store solo gik ned. Gad vide om Susanne blev klogere af min belæring? 

Spil 2. Spil eller tourné? 

Du har i forhånden: Spar es, hjerter 7, konge og 2, ruder konge, dame og es, samt klør 2 og spar 4. 

Indtil for ca. 30 år siden havde jeg aldrig oplevet, at jeg havde meldt en alm. tourné, som min 

modspiller ikke meldte. Men de sidste år, har jeg en del tournéer, som modstanderen ikke melder. 

Det skyldes 2 ting: 1. Generelt meldes der ikke nær så mange tournéer, som i gamle dage. 2. 

Mange glemmer, at man altid får en trumf, når man tournéer. Ser du på ovenstående kort, og 

lægger en trumf mere til den enkelte farve, vil du se, at de 2 andre spil begge er bedre end hjerter 

spillet, når du lægger en trumf til. Hjerter spillet er for øvrigt meget lille. 

Jeg var ikke i tvivl om tourné, og hjerter 4 er 1. kort i talonen. TÆLLE  TÆLLE: Jeg har nu 2 dor 5. i 

hjerter og ruder konge, dame og es. Hvis begge modspillere bekender hjerter, når jeg trækker 2 

gange, og ruder knægt ikke sidder 3., så er kortene 100% oplagte. Så selvfølgelig beholder jeg alle 

3 rudere oppe. Køber en lille spar, og begge modspillere bekendte 2 gange, og ruderne holdt, så 

jeg vandt nemt. 

MEN  MEN: Havde jeg meldt hjerter spil, så var jeg gået ned. Så havde jeg kun holdt ruder konge 

og dame oppe, og fået en dårlig fuse i stedet for ruder es. Ret pudsigt syntes jeg.  

Lidt nostalgi: I 60erne var jeg betydelig mere upopulær end nu pga. af mine manglende tournéer. 

Jeg husker i 1963, da vi skulle spille DM finale i Brædstrup, at min holdkaptajn Karl Emil efter en 

kamp, sagde til mig: ”Leif syntes du ikke, at du skulle melde lidt mere”. Jeg havde sedlen fra 

dagens kamp, hvor min modspiller havde meldt 5 tournéer. Jeg havde ingen. Han var gået bete i 

de 2 kruk i 2, og vundet 1. Så mit svar var: ”Du har ret Karl Emil, men jeg skulle nu være heldig, for 

lige at finde den der vandt”. Nå jeg husker også, at købmand Skov fra Sct. Klemens for MANGE år 

siden, havde 5 tournéer. Jeg havde ingen, han vandt alle 5. ØV. En bekendt sagde ofte i gamle 

dage ved privat spil: ”Jeg kan ikke forstå, at jeg ikke kan vinde tournéer i aften”. Min kommentar 

var: ”Jeg kan ikke forstå, at du ikke kan lade være med at tournéer”. 

 
 
 
 
 



Spil 3. 18. april 2016   Man låser sig inde 
 

 

Es 

 

Knægt, 6 og 2 

 

7, konge, knægt og 2 

 

Konge 

 
Jeg har følgende kort i forhånden, og ser straks en hjerter solo. Jeg skal dog overveje lidt, om den er stor 
nok, men det er den. Jeg melder hjerter soloen og vinder den. Det var så det, troede jeg. 
Efter kampen kommer Niels Olsen hen til mig og siger. Bent fortalte mig, at du meldte solo i hjerter, men du 
har lært mig, at det er bedre at melde 2 dor 4 og 2 konger i sort, endt 2 dor femte og en konge i rødt, og det 
mener jeg nok stadigvæk. Det afhænger dog af størrelsen på de øvrige fuser. 
Pointen: Jeg så ikke klør soloen, fordi jeg fokuserede meget på, om der er hjerter solo eller ej. Jeg havde 
meldt soloen i klør, hvis jeg have set den. Kløerne sad 7 – 0 imod, og gik kruk, hvor heldig kan man være. 
Men generelt pas på, hvis du er i tvivl om det ene eller det andet. SÅ HUSK, at der måske er det tredje. 
Det har jeg glemt en del gange!  
 
 

Klubturnering Odense L´hombreklub 

Så sluttede klubturneringen i Odense med det resultat, at vi var så ubeskedne at vinde for 3. år i træk, med 

bror Frede, Bent Jensen og Bent Pedersen på holdet. Bent Jensen fra Assens har valgt at rejse til Århus, så 

35 år med Bent på holdet er desværre slut. Jeg vil sige Bent mange tak for de mange års venskab og 

makkerskab, det har været en stor fornøjelse, at have haft dig på holdet. Det er måske rekord, at have 

spillet på samme hold i 35 år. 

Kreds 2 blev vundet af Erling Jørgensen med Inge Nielsen, Ulla Jørgensen og Viggo Madsen på holdet. 

Kreds 3 blev vundet af Leif B. Knudsen med Marianne Knudsen, Torben Knudsen og Pia Frandsen på holdet.  

Slutstillingerne kan ses på www.odense.lhombre.dk 

I sidste runde var der rigtig mange spændende spil i kreds 1. I vor kamp mod Claus Jensen, som vi vandt 

med 13, var der et nogle spil, som jeg lige vil kommentere. 

Jeg har i forhånden: Spar es, hjerter 7, dame og knægt, klør konge og 7, ruder konge og dame, samt spar 6. 

Jeg er ellers holdt op med at melde 2 dor 4. i rødt og 2 konger, men da der var ruder dame til kongen, og de 

2 hjertere ikke var helt små, valgte jeg solo. Den er altså ofte for lille. Man skal være renonce i spar.  Jeg gik 

bete. Claus var mere fornuftig og meldte spil. Det kostede os 4 point. 

Frede har spar 1, 2, dame, 5 og 3, hjerter knægt, es og 2, samt klør 6. Frede valgte at melde spil, mens 

Michael Balle meldte solo. Michael glemte at trække 2 gange, da den sidste hjerter var blevet frikort og gik 

kruk. Den burde nok have vundet. Jeg tror, at jeg melder den. 

Bent fra Otterup var nu noget vovet på følgende kort: Spar es, 3, 6, knægt og dame, ruder 7, 6 og ES!, samt 

klør es. Han meldte ouvert, og den var oplagt. Det kan ellers hurtigt koste 10 point, da det er kort, som ofte 

er noget lettere at spille ned, når de kommer på bordet. 

Ellers er sæsonen med sjove spil. Jeg vil sige mine læsere mange tak for denne gang. Jeg vender tilbage 1. 

søndag i september 2016.  

Bellinge, den 29. april 2016    Leif      inger@vesterlund.dk 


