
Oktober 2017. Quiz og 2 mands l´hombre. 

Vi begynder sæsonen med løsningen på quizzen:  

1 Spar es, 6, 5, 4 og 3, hjerter konge, dame, knægt og es. NEJ.  
2 Spar es, 7, 6, 5, 4, 3, hjerter konge, dame og knægt. JA. 
3 Spar es, 2, 6, 5, 4 og 3, hjerter konge, og ruder 4 og 5. NEJ  
4 Spar es, 2, klør es, spar konge, 4 og 3, ruder es, 2 og 3. JA. 
5 Spar es, 2, klør es, spar 5, 4 og 3, hjerter konge, og ruder 5 og 6. JA. 

Der blev indsendt 28 løsninger, og der var 18 der havde vurderet rigtigt. Vinderne 
blev: 
 
Astrid Schou, København og 
Jørgen Erik Hansen, Nim. 
 
Stort tillykke til vinderne, som begge have alle 5 rigtige. 
 
Jeg var lidt forbavset over, at en del havde nr. 1 forkert. Når man mangler 6 
undermatadorer, så er kortene altså ikke oplagte. 
 
 
 

2 mands l´hombre: 

Niels Bahl fra Falsled har sendt mig 2 sider vedr. 2 mands l´hombre. Disse 2 sider har 

jeg indsat efter dette afsnit. De 2 sider er meget tunge at læse, og jeg har derfor 

lavet et sammendrag til sidst, som jeg mener, at man kan nøjes med at læse. 

Jeg har prøvet det et par gange, og umiddelbart er det slet ikke så tovligt, hvis man 

er 2, som vil træne i l´hombre. 

Hvis I støder på fejl i mit sammendrag, vil jeg gerne høre fra Jer. Ligeledes hvis I 

prøver det, vil jeg gerne høre Jeres mening om det. I kan sende en mail til 

inger@vesterlund.dk. 



 



 

 



 Sammendrag: Tomands L´hombre med blind makker. 

1. Man giver først til modspilleren, så til den blinde, og til sidst til sig selv. 

2. Den blindes kort ligger altid til venstre for kortgiver. 

3. Man må ikke passe spadille (Spar es), samt hvis forhånd melder pas, så må 

kortgiver IKKE melde pas. Dvs. der er ingen pas spil. 

4. Den blinde køber aldrig. 

5. Når spilfører har købt, så køber modspiller. Er der flere kort tilbage køber 

spilfører igen, og derefter modspiller indtil man ikke ønsker at købe mere.  

6. Hvis en af spillerne ikke ønsker at købe flere kort, så må den anden spiller 

blive ved med at købe. Ved modspil i solo, må modspiller blive ved med at 

købe, så længe han ønsker det. 

7. Ved købe nolo, må man købe 2 gange. Modspiller må ikke købe. 

8. Forhånden spiller altid ud. Hvis forhånden har spillet, lægger modspiller et af 

den blindes kort til efter at forhånden har spillet ud, og lægger derefter til 

selv. Hvis kortgiver har spillet, så lægger forhånden efter sit udspil, et af den 

blindes kort til, og til sidst lægger spilfører (kortgiver) til. Først når spilfører 

(kortgiver) har lagt til, så lægges den blindes kort frem på bordet.. 

 

Gode råd:  

1. Pga. pkt. 6 ovenfor, skal en solo være bedre end i 3 mands l´hombre. Det vil 

ofte være bedre, at melde tourné-respekt i stedet for solo. Så får man selv lov 

til at købe hver anden gang. 

2. For at bevare udspillet, vil det ofte være en fordel, at spille spadille i 1. udspil. 

Jeg vil håbe, at der i løbet af oktober måned kommer nogle spændende spil, som jeg 

kan få med til november 2017. 

 

Leif Vesterlund   inger@vesterlund.dk 

 


