
Spil 1. September 2019. Quiz. 

Så begynder vi sæsonen med en opgave, hvor du skal regne ud, om kortene er oplagte 

eller ikke. Alle spil er i forhånd. Spar es spilles ud, og BEGGE modspillere bekender spar 

es! 

I de første 3 spil er spar trumf. I de sidste 3 spil er hjerter trumf. 

1. Spar es, 2, 6, 5, 4 og 3, hjerter dame og knægt. Ruder 4. 
2. Spar es, knægt, 7, 6, 5, 4, 3. Hjerter 4. Ruder 2. 
3. Spar es, 2, klør es, spar konge og 3. Hjerter konge, dame, ruder 3 og 4. Pas på. 

Den er MEGET svær! 

4. Spar es, hjerter 7, klør es, hjerter es, 2 og 4 og 3 blanke fuse damer. 

5. Spar es, hjerter 7, klør es, hjerter 2, 3 og 6. Klør dame, spar knægt og ruder 6. 

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

Løsningen kan kun indsendes på www.lhombre.dk under sjove spil, og skal indsendes 
senest den 25. september 2019. Vinderne kan ses på DLUs hjemmeside www.lhombre.dk 
under sjove spil oktober 2019.  
Der udtrækkes 2 flasker god rødvin i præmie blandt dem, der har flest rigtige. Desuden 
udtrækkes der 2 flasker god rødvin blandt alle indsendere. 
Se mere på www.lhombre.dk 
 
 
 

Spil 2. September 2019. Forskel på aftaler og undervisning. 
 

Jeg læser og hører meget ofte, at det er vigtigt at have aftaler med sin makker. Jeg mener 
aldrig, at man må have aftaler med sin makker. Der er dog 1 aftale, som er blevet ”lovlig”, 
da den er blevet så udbredt, at man ikke kan komme af med den. Det er 
afsmidningsreglen i nolo. Den går ud på følgende: Har du f.eks. spar dame, knægt og 6, og 
vil smide spar af, så lægger du først spar knægt, derefter spar dame (Når du går opad i 
rækkefølgen, så har du mindst 1 til i farven), 3. afsmid er spar 6, og så ved din makker, at 
så har du ikke flere spar, og din makker kan spille spar es. Det er absolut ikke logisk, og er 
dermed en ulovlig aftale, som det desværre er umulig at stoppe nu. Jeg har nu et problem 
med reglen, hvis jeg har spar dame, 4 og 3. Skal jeg smide spar 4 eller spar dame. Det er 
en vurdering af, hvor mange kort din makker har i farven, som han spiller ud. Det er 
meget svært. 
 
Det er altid vigtigt, at fortælle sin makker, hvilke kort, at man har på hånden. Har jeg f.eks. 
spar konge og dame, og kun kan få 1 stik. Så skal jeg, hvis der spilles ud i en farve som jeg 
er renonce i, lægge spar konge. Dermed fortæller jeg, at jeg har spar dame. Her må jeg 
ikke glemme, at jeg også fortæller spilfører, at jeg har spar dame. Det skal så vurderes, 
hvem oplysningen er vigtigst for. Det er en meget svær vurdering. Det er nu heller ikke 
sikkert, at jeg har spar dame. Hvis det er lidt hen i spillet, og jeg har fået mit stik, og ikke 
har mulighed for 3 stik, så er det med at komme af med spar konge, særlig hvis den er 
blank. Det kan også være, at jeg har spar es og spar konge blanke. Når spilfører så i 1. 
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udspil spiller manillen i f.eks. hjerter, eller en farve, som jeg er renonce i, og jeg ikke har 
mulighed for 3 stik, så skal jeg af med den blanke konge.  
 
For mange år siden, var jeg medlem af et regeludvalg, hvor man drøftede 
afsmidningsreglen. Jeg mente, at aftalen skulle i den ”grønne bog”, så alle var bekendt 
med reglen, og der skulle så samtidig stå, at alle andre aftaler var ulovlige. (Den grønne 
bog er nu YT, og afløst af reglerne på DLUs hjemmeside). Men mit forslag blev totalt 
afvist. En mente endda, at mit forslag var lettere åndsvagt. Ja, det bekræfter, at vi 
mennesker er meget forskellige. 
Samme medlem fortalte om en anden aftale, som han havde med sin makker. Den gik ud 
på følgende: Din makker spiller en fuse ud, og han har fået 3 stik, og du skal sætte trumf 
på. Hvis du har hjerter es, konge og dame, så skal du stikke med damen, når spilfører så 
stikker over med klør es, så har du fortalt din makker, at du har hjerter es og konge. Jeg 
måtte fortælle vedkommende, at det ABSOLUT ikke havde noget med aftaler at gøre, 
men at det var elementær viden for erfarne l´hombrespillere. Sådan noget logik må man 
selvfølgelig gerne lære sine medspillere. Det er jo ikke en aftale men undervisning. 
Det er f.eks. heller ikke en aftale, at man lærer sine medspillere, at har man sort og rød 
fuse blank og de er lige store, og der er kun 1 kort tilbage i talonen, så sælger man den 
sorte farve, da det er mest sandsynligt, at man køber en rød fuse.  
For mange år siden, var der et hold, som havde aftalt, at man tilstræbte, at spille klør ud i 
modspil. Det er ABSOLUT ikke en lovlig aftale, men jeg har nu også svært ved at se 
værdien af aftalen. 
 
Til dem der er 100% bekendt med min holdning til foranstående: Undskyld, at jeg 
kommer med det igen. Men jeg tror nu, at der er en del, som lærte lidt af foranstående, 
og undervisning er også en af mine missioner med ”Sjove spil” 
  
Bellinge, den 31. august 2019 Leif  Mail: inger@vesterlund.dk 
 
Der er for øvrigt alt for få, som kommer med bemærkninger til mine sjove spil. Det er I 
altid velkomne til! 
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