
November 2018. 
 

Vi lægger ud med min favorit TÆLLE, TÆLLE og TÆLLE og ATTER TÆLLE. Spil 1 er fra 

klubturneringen i Odense, og kortene havde forhånd i vest. 

 
Spil 1. Ruder solo eller hvad 
 

I Odense L´hombreklub den 9. oktober 2018 havde vest følgende kort i forhånden: 

Spar es, klør es, spar 5, 4 og 3. Ruder konge, dame, 4 og 6. Det er en god solo i ruder, og jeg ved at 2 meldte 

den i ruder og gik ned. Jeg vil tro, at soloen i ruder vinder i 85 - 90% af alle tilfælde. 

Men, men. Tag nu og TÆL, TÆL og TÆL igen og meld spar solo: 

1. Udspil: Spar es og begge modstandere bekender næsten altid. 

2. Udspil: Klør es, og i langt de fleste tilfælde bekender begge modspillere. 

Der er nu gået 6 trumfer. Der er 5 tilbage, hvoraf du har de 3. Du bruger en trumf til at komme ind på, og 

hvis der ikke er 3 rudere på en hånd, så vil dine kort ALTID vinde. Jeg vil tro, at spar soloen vinder over 9 

ud af 10 gange. Altså er spar soloen bedre end ruder soloen. Spar soloen vandt for øvrigt let. 

 
Spil 2. Lidt om modspil 

 
Spillet har været i Fyens Stiftstidende, men mange har ikke set det. Derfor kommer det her i sjove spil. 
 

Baghånden har tourné respekt i hjerter, og du har følgende kort i forhånden: 
 

Hjerter 5, spar konge, ruder dame, knægt, 3, 6 og klør konge, 6 og 3. 

Jeg vil altid spille spar konge, og håbe at min makker er renonce i spar, og at han kun har en ruder, som han 

så kan smide af (Det vil ofte være tilfældet). Hvis du får spar konge hjem, og din makker har fået smidt sin 

ruder af, så vil din makker få for en lille trumf, når du spiller ruder dame ud i 2. udspil, og I har dermed fået 

de første 2 stik. Det er jo ALTID vigtigt at komme foran, særlig i en tourné respekt. 

Hvis spilfører har ruder konge og es, og spar dame i fuser, og din makker er renonce i ruder, ville det dog 

have været bedre at spille ruder dame i 1. udspil. Så vil din makker få første stik, og hvis han spiller spar i 2. 

udspil, vil du få for spar konge, og når du spiller ruder igen, så vil I få de første 3 stik, og det er jo VIGTIGT 

at komme foran. 

Hvis du får 1. stik på spar konge, og spilfører får 2. stik på ruder konge, og spiller klør 5 ud, så vil 

mange spillere, som nu er i mellemhånden tænke: ”Jeg roligt kan stikke klør 5 med klør 6, min makker kan 

jo bare stikke den over, hvis han har en større klør”. MEN du må ALDRIG stikke klør 5 med klør 6, hvis din 

makker kun har en klør, der er mindre end klør 5, så vil du få stikket, og du skal spille ud igennem din 

makker, i stedet for at spilfører skal spille ud. Det kan ofte betyde, at spilfører vinder sit spil i stedet for at gå 

ned. 

    
Spil 3. Løsningen på quizzen fra sidste gang. 
 

Du skulle regne ud, om kortene var oplagte eller ikke. Der er forhånd og hjerter er trumf i alle 4 spil. 

1. Spar es, hjerter knægt, 2, 3, 4, 5 og 6. Klør konge og dame. 

JA: Du mangler 5 trumfer, og kan trække den ene. Dvs. der kan gå 4 trumfstik fra, og da du ikke har 

nogle dårlige fuser, så er kortene ALTID oplagte. 

2. Spar es, hjerter 7, klør es, hjerter es, 2 og 3. Klør 6 og 4. Spar 5. 

NEJ: Du mangler 6 trumfer, og du kan kun trække de 4. Dvs. at der kan gå 2 trumfstik fra, og da du 

har 3 dårlige fuser, kan der gå 5 stik fra. 

3. Spar es, hjerter 7, klør es, hjerter es, knægt og 2. Klør 6 og 4. Spar 5. 

Ja: Kortene ligner spil 2 meget, men her har du hjerter knægt og 2 i stedet for hjerter 2 og 3. Når 

modstanderen til højre for dig har fået 2 fuse stik, og spiller sin medspiller ind på din sidste fuse, så 

stikker du med hjerter 2, modstanderen stikker over med hjerter dame, og du vil ALTID få 5 stik i 

baghånden. I spil 2 har modstanderen en BLOK at spille ud af, efter at have fået sit 3. stik, og vil 

derfor kunne få sit 4 stik. I spil 2 har modspilleren ingen blok at spille ud af, derfor er kortene i spil 2 



ikke oplagte. BLOK i spil 2: Han stikker med hjerter knægt, og har hjerter konge eller dame, som 

han kan spille ud 

 

4. Spar es, hjerter 7, 2, 3, 4 og 5. Spar konge, dame og 7. 

NEJ: Du mangler 6 trumfer og kan trække de 2. Dvs. der kan gå 4 trumfstik fra. Desuden kan spar 

knægt 3. få et fusestik, og kortene kan gå ned. NB: Jeg tror at kortene vil gå ned i 1 af flere 1000 

tilfælde, men det er IKKE det sagen drejer sig om!  
 

Er følgende 4 spil oplagte i ouvert i mellemhånden. 

5. Spar es, 3, 5, 7 og konge. Hjerter 7 og 6. Klør es og 3. 

Nej: Du har spar konge 5., men da du mangler 5 spar, vil dine kort kunne tabe, hvis de 5 spar sidder 

på en hånd. 

6. Spar es, 2, 5, 7 og dame. Hjerter 7, 6, 3 og knægt. 

NEJ: Du har hjerter knægt 4., og da du mangler 4 hjertere mellem hjerter 7 og knægt = hjerter 5, 4, 2 

og es, vil dine kort kunne tabe. 

7. Spar es og 2. Klør es, 2, 3, 6 og konge. Ruder 7 og 5.   

Nej: Nå det var en smutter fra mig. Den er identisk med spil 5. 

8. Spar es, 2, 3, knægt. Hjerter 7, 6 og 3. Ruder 7 og 5. 

Nej: Den ligner spil 6. Du mangler spar 4, 5, 6 og 7. 

 

Der blev i alt indsendt 30 løsninger. Hvoraf 7 var rigtige. Jeg håber, at I har lært lidt, og fået noget 

l´hombrehjernegymnastik. 

  

Vinderne blev: 

Blandt de rigtige løsninger: Jens Lindhardtsen, Silkeborg som spiller i Brædstrup. 

Blandt alle deltagere: Sanne Jørgensen, Kværndrup som spiller i Ringe. 

Stort tillykke til Jer begge 2. 

Sanne fortalte mig, at hun spillede l´hombre i omkring 1 år for 10 år siden, og holdt næsten 10 års pause til 

1. januar i år, hvor hun igen meldte sig i Ringe L´hombreklub. Sanne havde alle 8 spørgsmål rigtige. Det 

er meget flot af en spiller, som reelt kun har spillet l´hombre i 1 års tid. Hun fortalte, at hun havde haft gode 

læremestre i Ringes tidligere formand Søren Knudsen for 10 år siden, samt Aksel Højgaard som hun spillede 

sammen med i sommerturneringen i Ørbæk 

 

Spil 4. En lille sjov solo fra i tirsdags i klubben. Solo eller ej. 

Mellemhånd: Klør es, hjerter es, konge, 3, 4, 5 og 6. Klør dame og spar 5. 

TÆLLE: Kommer du ind 2 gange uden at få overstik, og begge spillere bekender dine 2 store hjerter udspil, 

så er kortene næsten altid vundne.   

Det lidt sjove var, at både Dan Thuesen og jeg meldte den og vandt, men vi tænkte begge det samme: 

”Havde det f.eks. været klør 6 i stedet for klør dame, så ville ingen af os have meldt den”. Men uanset 

klør dame, så var vi MEGET i tvivl begge 2. Det er en meget lille solo, men det er ikke mange at købe 2 til 

et spil. Spillet kan let blive dårligere end soloen. 

  

Bellinge, den 31. oktober 2018    Leif     inger@vesterlund.dk 

 

 


