
Marts 2016    2 Rene noloer   

Spil 1. Modspil i ren nolo. Du har forhånd. Fra DM semifinale 10. januar 2016 

Du har: Spar dame, klør konge, dame, 6, 5 og es, hjerter konge, knægt og es. 

1. Udspil: Selvfølgelig spar dame, klør 4 og spar es 

2. Udspil: Her er jeg overhovedet ikke i tvivl. Hjerter knægt. Det åbner muligheden for, at min 

makker kommer ind, og kan vise noget eller det måske er det spilføres langfarve, så vi kan 

rense for vores klør es. Ved 2 borde blev henholdsvis klør konge og klør 6 spillet ud i 2. 

udspil, og den rene nolo vandt. Med hjerter knægt ud var den bete. Da vor makker var 

renonce i hjerter, og fik sine 2 klør smidt af. 

 

Spil 2. Modspil i ren nolo. Du har forhånd. Klubturnering i Odense. 

Du har: Klør dame, knægt, 7 og 6, hjerter es, 2 og 6, ruder konge og 5. 

Her opstod en af de få situationer, hvor Frede og jeg slet ikke er enige. Han er overbevist om, at 

hjerter es skal spilles ud, og jeg er meget sikker på, at klør dame er det rigtige udspil. Mine 

betragtninger er de samme som i spil 1. Frede kan da glæde sig over, at ved de borde vi snakkede 

med spillede alle hjerter es, og der kom hjerter 5 tilbage, og den rene nolo gik ned. 

Frede spillede hjerter es: 

Jeg har følgende kort: Spar 3, 4,5 og dame, hjerter dame og 5, ruder knægt, es og 4 

Jeg stikker selvfølgelig med hjerter dame, og noloen lægger hjerter 4. Jeg var meget i tvivl om jeg 

skulle spille hjerter 5 tilbage, men valgte spar 3 i håb, om at vælte noloen i spar. Noloen vandt, da 

vi kun kunne vælte hjerter 7, 4 og 3. Ved flere borde spillede man hjerter 5 tilbage, og soloen gik 

ned. Jeg var klar over, at Frede havde flere hjertere, da han havde meget svært ved at vurdere, 

hvad han skulle spille ud, men tænkte, at hovedreglen er, at man ikke spiller ud gennem sin 

makker i en farve, man kan vælte den rene nolo i, men man kan jo være nødsaget til det. 

Hvis der kommer klør dame ud, smider jeg hjerter dame af, og Frede vil sandsynligvis spille ruder 5 

og håbe at jeg har en lille hjerter, som jeg kan spille igennem noloen. Havde han haft et bundkort, 

så skulle han fortsætte i klør, for at give mig flere afsmid. Jeg stikker ruder 5 og spiller hjerter 5. 

Farvel ren nolo. Men ren nolo er et meget vanskeligt og spændende spil i modspil. 

Jeg håber, at I hygger Jer lidt med ovenstående, og måske lærer lidt. 
 
I må gerne komme med kommentarer til:  inger@vesterlund.dk 
 

Se om ”Den grønne bog” på næste side 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Den grønne bog 

L’hombrens almanak er den grønne bog. I den kan man se vedtægterne for Dansk L´hombre-Union, og ikke 

mindst reglerne for turnerings l´hombre. 

Jeg er ret overbevist om, at den grønne bog har eksisteret siden Dansk L´hombre-Union blev stiftet den 24. 

juni 1950 i Fredericia. 

De sidste årgange er fra 1995, 1999 og 2008. Når Unionen syntes, at der var en del ændringer, så blev den 

genoptrykt. 

Den sidste grønne bog er fra november 2008, og det bliver uden tvivl den sidste udgave på papir. Nu kan 

man se den på nettet på Dansk L’hombre-Unions hjemmeside under ”Vedtægter og regler”. 

I 2009 blev bestyrelsen i DLU enige om, at ændringer og fortolkninger, skulle tilføjes, således at 

turneringslederne fik et bedre materiale, når de skulle dømme i komplicerede situationer. 

De sidste 2 år er det med tilføjelse af fortolkninger gået helt i stå. Jeg har nu kontaktet formanden Palle 

Laustsen for at undersøge, om han kan få bestyrelsen til at godkende et regeludvalg, (Jeg har foreslået 

Erling Jørgensen, Dan Thuesen og undertegnede i regeludvalget, men jeg ser gerne, at man tager en fra 

bestyrelsen med, og jeg står af). Når regeludvalget har nogle fortolkninger, skal disse forelægges for 

bestyrelsen, som kan komme med deres bemærkninger, hvis der er nogle. Efter min mening er det vigtigt, 

at de forskellige turneringsledere afsiger samme kendelse i de problemer, der kan opstå.  Jeg forventer, at 

bestyrelsen ser positivt på det, og håber på, at de hurtigt kan tage stilling til, om de vil være positiv over for 

mit forslag, eller komme med et alternativ. Når man har gang i noget godt, så må det ikke gå i stå. 

 

Bellinge, den 2. marts 2016    Leif 

 
  
 


