
 
Årsberetning L´hombre 
 
Det var så året 2022 der sluttede. Et år hvor vi ikke var plaget af Corona. Hverken i det daglige eller 
vores spilleaftener. Gid det aldrig må komme igen, eller noget tilsvarende. Så vi fik spillet l´hombre 
i 2022, både mandag formiddag og tirsdag aften. Og nogle af os også privat. 
Om tirsdagen indførte jeg et præmiesystem. Der er efterhånden så mange spillere om mandagen 
at der næsten er flere end om tirsdagen. Og nogle af spillerne kommer kun om mandagen. 
Præmiesystemet går ud på, at der er præmie til 3 spillere for hver måned. Hvem det er har jeg på 
forhånd bestemt, inden månedens konkurrence begynder. Det kunne være 1, 2 og 3. Eller det 
kunne være 2, 4 eller 6, eller 3, 5 og 7. Så skulle det ikke være de samme der vinder hver gang. Det 
koster den enkelte 5 kr. pr. spilledag at deltage. Så kan der lige netop være til 3 chokolade 
præmier. Men som inflationen raser, kan det være at alle, eller nogle af præmierne bare bliver et 
stykke Guldbarre. Nu ser vi. 
Om tirsdagene kører det bare derudaf. Men her er præmierne fast til nummer 1, 2 og 3. Foruden 5 
og 10. Desuden er der præmie til den der har vundet flest Soloer i perioden, som er 3 måneder ad 
gangen. 
I den forbindelse vil jeg godt gøre op med myten: ”Det at vinde i kortspil er rent tilfældigt”. Det 
afhænger helt af de kort man modtager. Især når vi i l´hombre, i modsætning til Bridge, ikke spiller 
de samme kort hos alle deltagerne på en spilleaften.  
Men det er dog påfaldende at det er de samme der ligger i den bedste 3. del, både den enkelte 
aften, men især over en 3 måneders periode. 
Det ville jeg gerne ændre lidt på. Det kræver at den enkelte spiller skal melde sine kort til grænsen, 
eller måske lidt over grænsen af kortenes formåen. 
Så jeg opfordrer spillerne til at lade være med at være for forsigtige, og i stedet vove pelsen en 
gang imellem. Jeg synes faktisk at der er en tendens til at det er lykkedes. 
Vi har også deltaget i nogle turneringer arrangeret af andre klubber. Med mere eller mindre held. 
Vi var til den første turnering i marts som foregik i Birkerød. Her vandt Georg Hansen. Flot gået. Så 
var vi først i maj i Sorø til en turnering. Her har jeg ingen erindring om resultatet, så det har nok 
ikke været noget at prale af.  
Men så var vi til turnering i Andelslandsbyen Ved Holbæk. Her gik det bedre, idet Niels-Ole 
Andreasen blev nummer 1. 
Før Holbæk holdt vi selv en turnering. Her var det en spiller Bjarne Laustsen fra Sydsjællands 
l´hombre klub der løb med sejren. 
Til disse turneringer deltager normalt et sted mellem 30 og 40 deltagere, Desværre var der kun 18 
deltagere til vores egen turnering. Dette betød et underskud på et lidt stort beløb. Jeg må derfor 
overveje om vi fortsat skal invitere til turnering eller sætte deltagergebyret væsentligt op. 
Det må jeg tænke over til næste gang, vi skal afholde turnering, som er i oktober måned. 
Men det er også den eneste lille dråbe malurt der har været i bægeret gennem sæsonen. Der 
bliver gået til den når der spilles. 
Desværre mistede vi et medlem i årets løb, men har til gengæld fået et nyt medlem. Ovenikøbet 
en dame. Dem kunne vi godt bruge flere af. Der er 3 damer blandt 21 medlemmer.  
Men naturligvis er alle nye medlemmer særdeles velkomne. Ung eller gammel, dame eller mand. 
Og det er ligegyldigt om de kan spille l´hombre eller ikke. Spillet kan læres, og vi er alle i afdelingen 
meget villige til at lære fra os. Jo bedre den enkelte spiller er, des sjovere bliver det at spille med 
vedkommende. 
Jeg hører af og til om nogle nye, der måske gerne vil møde op, men indtil videre er der ikke sket 
noget. Men de kommer vel. 
Og til alle nye kan jeg love, at vi lever op til vores motto. Det høres hver gang l´hombre spillere 
mødes over en gang l´hombre. 
 
L´hombre, motion for hjerne og smilebånd. 
 
Bjarne Elmue 
Udvalgsformand 


