
L’hombre er et kortspil, som på samme tid er mentalt udfordrende og sjovt.
Det er et over 500 år gammelt oprindeligt spansk spil og dermed det ældste
kortspil, som stadig spilles. Men på trods af sin alder fremstår det stadig som
et moderne spil, der har alle de elementer, som gør et spil fængslende og
spændende. Det spilles primært i Danmark - både som selskabsspil og på
konkurrenceniveau.
Hvis du vil lære at spille L’hombre, skal du være forberedt på en indlærings-
kurve, som ikke er helt flad. Det kræver en mental indsats at lære at spille
L’hombre. Men hvis du vil yde den indsats, så får du en stor belønning ved
at kunne spille et spil, der er rigtig sjovt og afvekslende - men samtidig 
indeholder stor dybde.
Spillet kræver evnen til at kombinere og se muligheder, men lige så meget
kræver det evnen til at samarbejde med en anden spiller.
Hvis du kender andre kortspil, så vil L’hombre demonstrere for dig, at kortspil
kan være både sjovere, vanskeligere men også mere afvekslende end et spil
som f.eks Whist.
Måske tænker du, at kortspil er en lidt småkedelig adspredelse, som ikke er
noget for dig. Men det er en stor misforståelse. Kortspil kan, når det er bedst,
bruges til at arbejde med din evne til koncentration og afslapning på samme
tid. Det kan bruges til at styrke din selvtillid og evne til at tage begrundede
beslutninger.
Så du kan opfatte l’hombre-spillet som mentaltræning - træning i at være
fuldstændig tilstede i en zen-agtig tilstand, der er nødvendig, hvis du vil lære
at spille dette spil godt. Du skal øve dig i at være alene med dine egne tanker,
overvejelser og beslutninger - og det kan du bruge i alle mulige andre sam-
menhænge resten af dit liv.
På dette fag kan du lære at spille L’hombre sammen med de andre 
deltagere. Vi vil udover at lære regler, spilføring og -etikette selvfølgelig spille
en masse l’hombre. Det er den bedste måde at lære det på. Der bliver sikkert
en del skæg og ballade, og du må og så være forberedt på at lære noget om
kortspils-teknik, øve dig i at »huske« samt vurdere risici og sandsynligheder.
Derudover kommer du til at høre om kortspillets historie, der ikke kun handler
om L’hombre. Og du vil høre om klubber, turneringer, online-l’hombre og
meget andet. Men L’hombres største kvalitet er og bliver, at det er et sjovt
spil. For “honette” folk!
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