
Jule/Nytårs-spas og quiz
Jeg er lidt sent på den med denne måneds sjove spil, så derfor
er der tre af slagsen. Alle tre er kendetegnet ved, at de ikke gik
helt, som man havde håbet på....
Ydmyghed er en god ting - også i l'hombre. Så man skal passe
på med ikke at skifte over på automat-pilot, når man spiller.
For der er rig mulighed for at spille forkert, og det er faktisk

en af de sjove ting ved l'hombre. Det, der måske oftest er det rigtige, kan sagtens være forkert i det enkelte spil.
I disse trælse tider, hvor vi både kæmper mod Corona og dalende medlemstal i l'hombre-klubberne, så er det
vigtigt at holde fast i, at det skal være SJOVT at spille l'hombre. Og selv om man selvfølgelig gerne vil vinde, så
er det vigtigere, at man har det sjovt, mens man forsøger på det. Det er l'hombres vigtigste kvalitet, at det er 
et fornøjeligt spil - for honette folk. 
Quizzen går ud på i de tre viste spil at gætte, hvad man skal spille ud for at "vinde". Der er en rigtig god flaske
rødvin på spil for det bedste svar. Og med bedste svar menes både, at man evt. finder det rigtige udspil, men
mindst lige så meget, at man kommer med en god og gerne sjov (og måske ydmyg) forklaring. Send dit svar til
mig, gerne på email. Deadline 20. januar.  Jeg vil gå lidt i detaljer med de spil i de kommende artikler, evt. også
på Youtube-kanalen.
Første spil er fra klubturnering i Stilling. Jeg har meldt solo i klør med udspil. Modstanderne har købt 6 og 7 kort.

Hvordan skal jeg spille de kort?
Andet spil er fra fynsturneringen. Kortene er min bror Stens. Han spiller øst, og syd har tourne respekt i ruder.
Respekten har vendt ruder es og købt 5 kort. 1. udspil er fra syd, der spiller hjerter 5, og Sten får stik på hjerter 
konge. Derefter tager han klør konge hjem, så spilforløbet er således, indtil 3. udspil, hvor vi kommer ind...

Så Sten har nu fået 2 stik. Hvad skal han spille ud her?
Tredje spil er ovre i Gøg og Gokke-afdelingen. Min makker Bjarne og jeg skal spille modspil til en ren nolo i klub-
turneringen i Stilling. Kortene er mine i nord. Vest har forhånd og melder spil, hvorefter jeg melder tourne. Så
melder vest købenolo, som jeg melder af med tourne respekt. Og SÅ melder vest ren nolo, som ender med at
vinde...! Vest har udspil og starter med ruder 6

Hvad skal jeg spille her, synes du....?

Jeg vil gerne ønske alle l'hombrespillere en glædelig jul og et rigtig godt nytår. 
Og lad os håbe, at 2022 bliver lidt bedre end dette år - både med hensyn til folkesundheden men så sandelig
også med hensyn til trivsel blandt gamle og unge l'hombre-spillere i både vest- og måske især øst-Danmark.
Det var en stor fornøjelse at holde kursus på Stevns sammen med alle jer, der var med fra Sjælland.
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Øst - modspil til
tourne respekt
i ruder i syd

Nord - solo klør
med udspil

Nord - modspil til
ren nolo i vest, 
der har udspil.

1.stik 2.stik

2.stik

3.stik 4.stik


