
Oktober 2018. 
 

Vi får lige lidt mere fra Fyens Stiftstidende, samt en lille quiz, som jeg håber, at der er rigtig mange, som der 

vil deltage i. Rødvinen, som man kan vinde, er SUPER GOD. 

 

Spil 1. 
  

Lidt om modspil 
 

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 fuse, og din makker er renonce i ruder, ville det dog 

have være 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 tænke, at 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 2. Som er en lille quiz. 
 

Så skal vi igen tælle i både solo og ouvert. 

Her er en lille quiz, hvor I skal regne ud, om kortene er 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. 

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

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

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

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. 

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

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

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

Løsningen kan kun indsendes på www.lhombre.dk under sjove spil, og skal indsendes senest den 28. 

oktober 2018. Vinderne kan ses på DLU´s hjemmeside www.lhombre.dk under sjove spil november 2018.  

Der udtrækkes 2 flasker god rødvin i præmie blandt dem, der har flest rigtige. Desuden udtrækkes der 2 

flasker god rødvin blandt alle indsendere.   
 

Har i spørgsmål eller kommentarer er i ALTID velkomne til at maile til mig. 

 

Bellinge, den 28. september 2018    Leif     inger@vesterlund.dk 

 

 

http://www.lhombre.dk/

