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Hoppas du tycker det är trivsamt
Styrelsen lägger tillsam-
mans med Bridgeskolan 
och Cafeterian ner stor 
möda på att hålla vår 
bridgelokal i fint skick 
och hoppas att ni spe-
lare uppskattar det. 

Vi tror att det är viktigt 
att det känns trivsamt 
på S:t Erik och till det 
bidrar i stor utsträck-
ning lokalens utseende.
Mårten	Gustawsson	–	ordförande

Äntligen är vattenskadan längst ner i 
lokalen åtgärdad. Det tog tid då Brid-
geklubben kom i kläm när två andra 
bråkade om vad orsaken var och vem 
av dem som skulle bekosta åtgärdan-
det.	Men	nu	är	det	klart	och	som	ni	
kan lägga märke till har i samband 
med detta kapprummet intill målats 
om och fått klinker på golvet.

Även Bridgeskolans salar har 
under	sommaren	målats	om,	fått	nya	
skåp och ny belysning till skrivtav-
lorna.

Vi anlitade under våren en profes-
sionell dekorationsmålare som på 
väggpartierna bakom de två projek-
torernas	 filmdukar	 har	 utfört	 mål-
ningar med motiv av spelkort.

Under senvåren förlängde vi även 
glasväggen mellan spellokalen och 
caféet för att se till att det inte upp-
står störningar mellan de två verk-
samheterna. 

Samtidigt byggde vi i var ända av 
caféterian bås där disk kan ställas 
utan att bli synlig från spellokalen. 

Vi har under våren även bytt ut mer 
än hälften av stolarna i spellokalen.

Som ni ser är det mycket som har 
hänt bara under det senaste halvåret. 
Har du idéer eller åsikter när det 
gäller vår lokal får du gärna prata 
med någon i styrelsen. Att få dina 

l E dA r E n :

synpunkter är det lättaste sättet att 
undvika att bli hemmablind! }

Kalender

September
Lördagshissen och Söndags-
barometern startar.
Båda startar klockan 12.00 och
spelas som serietävlingar

Dagspelet startar med tävlingar
varje	dag,	för	detaljerat	
spelschema se hemsidan 
eller anslag i spellokalen.  
Ligan spelas som vanligt mån-
dag-torsdag 18.30. 
På fredagar är det juniorbridge
från 14.00.
För Stockholms Bridgeförbunds
tävlingar,	se	sidan	10.

Oktober
30 Årsmöte 12.00. 

December
18 Skinkbarometer
19 Skinkbarometer högst ruternål
20 Julkul
26 Annandagssilver.

dags för BK S:t Eriks  
årsmöte 2011!
Årsmötet kommer i år 
att hållas söndagen den 
30 oktober kl 12.00

Motioner skall vara  
styrelsen tillhanda 
senast 15 september 

Kallelse med inkomna 
motioner kommer att 
anslås på styrelsens 

anslagstavla  senast den 
15 oktober 

S:t Eriks medlem-
mar som deltar på års-
mötet får spela gratis 
på söndags-barometern, 
som börjar när årsmötet 
avslutats, cirka 14.00.

Styrelsen BK S:t Erik
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I och med omarb et-
ningen av Bridge-
skolans budsystem så 
följer naturligtvis en del 
omlärning som vi skrev 
i det senaste numret av 
Pass, då vi berörde  
överföringar.

Text:	Jan	Lagerman

En	annan	del	som	kommer	att	påver-
kas är de olika ”sangintervall” som 
finns	i	ett	budsystem.
Med	 ett	 ”sangintervall”	 menar	

vi de sanggränser i honnörspoäng 
(poängintervall) som bjuds på olika 
vis,	 beroende	 på	 hur	 många	 hon-
nörspoäng (hp) man besitter som 
öppningshand.

Tidigare roterade budgivningen av 
de balanserade händerna runt den 
gamla sangöppningens 16-18 hp.

Från och med de nya böckerna 
kommer vi i höst att lansera det styr-
keintervall	 som	 de	 flesta	 svenska	
bridgespelare i tävlingskretsar 
använder,	nämligen	15-17	hp.
Det	betyder	följande:

Öppningsbudet 1 NT = 15-17 hp 
jämn hand.
Med	 12-14	 hp	 och	 jämn	 hand,	

öppnar vi med 1 i färg och återbjuder 
NT på lägsta nivå (eller passar om 
svararen bjöd en avböjande 1 NT)
Med	 18-19	 hp	 och	 jämn	 hand,	

öppnar vi med 1 i färg och hoppar i 
NT (eller höjer svarshandens avbö-
jande 1 NT till 2 NT)
(En	 skillnad	 mot	 tidigare	 är	 att	

detta hoppande sangbud till 2 NT inte 
är	 krav.	 Med	 absolut	 minimum	 får	
svarshanden	numera	passa,	vilket	var	
förbjudet tidigare då hoppet visade 
19-21.)

Öppningsbudet 2 NT = 20-21 hp 
jämn hand (Tidigare visade 2 NT i 
öppning 22-24hp)
Med	 22-24	 hp	 och	 jämn	 hand,	

öppnar	vi	med	2	Klöver	 (Enda	krav)	
och återbjuder 2 NT.

Låt oss se hur det fungerar i prak-
tiken.

lätta frågorna:
Ni sitter som öppningshand och har 
nedanstående händer.

Vad öppnar ni med?
a) [ Kkn75 ♥ Ekn93	♦ 54 } 873
b) [ Kkn75 ♥ Ekn93	♦ E7	}	873
c) [ Kkn75 ♥ Ekn93	♦ E7	}	K73
d) [ Kkn75 ♥ Ekn93	♦ E7	}	KD3
e) [ Kkn75 ♥ EDkn3	♦ E7	}	KD3
f)	[	EKkn5	♥ EDkn3	♦ E7	}	KD3

Medelsvåra	frågorna:
Ni har öppnat med 1Hjärter och 

partnern har svarat 1Spader.
Vad bjuder ni nu?
a) [ Kkn75 ♥ Ekn93	♦ E7	}	873
b) [ Kkn7 ♥ Ekn93	♦ E73	}	873
c) [ Kkn7 ♥ Ekn93	♦ E73	}	KD3
d) [ Kkn ♥ Ekn932	♦ E7	}	KD32

Svåra(?)	frågorna:
Er	partner	har	öppnat	med	1Hjärter	

och återbjudit sang på era svarsbud.

Vad bjuder ni nu?
a)	[	ED84	♥ 5 ♦ KknT4 } KT54  
(1Hj-1Sp; 1NT-?)
b)	[	ED84	♥ 5 ♦ 8643 } KT54 
(1Hj-1Sp; 1NT-?)
c)	[	ED84	♥ 5 ♦ 8643 } KT54 
(1Hj-1Sp; 2NT-?)
d)	[	ED84	♥ 5 ♦ 8643 } T542 
(1Hj-1Sp;2NT-?)

lösningar

Lätta	frågorna:
a)	Pass,	ni	har	bara	9hp	och	passar	

därmed i given.
b) 1 Hj. 13 hp och 4-4 i högfärgerna 

innebär att 1 Hjärter är korrekt.
c) 1 NT. 16 hp och jämn hand. 

Öppna med 1 NT och visa 15-17 hp
d) 1 Hj. 18 hp och jämn hand öppnas 

med färg som vanligt och enl huvud-
regeln för färgöppningar. Nästa varv 
tänker ni visa upp 18-19 hp med ett 
hoppande sangbud (om ni inte stöttar 
ett spaderbud)

B r I d G E S K o l A n  l ä r  u t !

Poäng som gör skillnad vid sangöppningar
F r Å n  1 6 - 1 8  t I l l  1 5 - 1 7

Jan Lagerman.
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Detta händer på Bridgeskolan

 » Kickoff 17-18 september 
fem nivåer.

 » Minikurs.	Det	nya	systemet, 
start	17	oktober,	fyra	måndagar.

 » Minikurs	i	försvarsspel,	start 
22	oktober,	två	lördagar.

 » Tema Slam under vecka 44.

 » Minikurs	 i	 nya	 systemet	 pla-
neras två lördagar i november.

 » Det	finns	tre	nya	böcker:	
Grundkurs	A,	Bättre	bud	och	
Bättre spel. Kostar 200 kronor.

 » Nyhet!	Det	finns	nya	fräscha 
brickor att hyra för hemma- 
spel ”Bridgeträning med Nya 
Bridgeskolan”,	olika	nivåer	
–	från	nybörjare	till	tävlings-	
spelare. Du hyr 16 brickor för 
200 kronor. Lånetid en vecka. 

Övrigt
Värvningspremier till er som 
värvar nybörjare. 

Kontaktinfo
www.nyabridgeskolan.se		
info@nyabridgeskolan.se
08-34 55 01.

Annonsera 
i PASS du 

med!
 

För annonsering i 
PASS mejla till 
pass@sterik.se

e) 2 NT. Budet visar 20-21 hp och 
med era 20 hp är det rätt öppnings-
bud.
f)	 2	Kl.	Enda	kravbudet,	 	 som	när	

ni nästa varv återkommer med 2 NT  
visar 22-24 hp.

Medelsvåra	frågorna:
a) 2 Sp. Trots jämn hand och trots 

att 1 NT är lägre och beskrivande så 
har alltid trumfstöd i högfärg högsta 
prioritet. Denna enkelhöjning visar 
ca 13-15 stp (stödpoäng)
b)	1	NT.	Med	den	jämnaste	fördel-

ningen av dom alla (4333) återbju-
der ni NT på lägsta nivå och visar 
12-14hp i en jämn hand.
c)	 2	 NT.	 Med	 18-19	 hp	 var	 ni	 för	

starka för att öppna med 1 NT som 
visar 15-17 hp. Nu när ni hoppar till 2 
NT (hopp eftersom ju redan 1 NT var 
möjligt) så visar ni 18-19hp. Budet är 
inte	krav,	utan	svararen	får	passa	med	
absolut minimum det vill säga  6 hp.
d)	 2	 kl.	 Eftersom	 handen	 inte	 är	

Poäng som gör skillnad vid sangöppningar
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jämn blir återbudet i ny färg en bättre 
beskrivning. 2 Kl lovar femkorts hjär-
ter	(minst)	och	fyrkorts	klöver	(minst),	
men säger inget mer om styrkan.

Svåra(?)	frågorna:
a)	3NT.	Med	13hp	ser	ni	till	att	ta	er	

till utgång. Trots er singelhjärter blir 
sang ert val nu när ni vet att det inte 
kan	finnas	en	gemensam	högfärg	på	
8 kort.
b)	Pass.	Med	bara	9	hp	kan	utgång	

inte	 finnas	 när	 öppnaren	 begränsat	
sig till 12-14 hp. Ni stämmer snabbt i 
bäcken med ett pass.

c) 3 NT. Återhoppet till 2 NT visade 
18-19	hp.	Era	9	hp	räcker	mer	än	väl	
för att höja till utgång.
d)	 Pass.	 Med	 absolut	 minimala	 6	

hp tvingas ni passa trots öppnarens 
styrkebesked. Tidigare visade 2 NT-
hoppet	 19-21	 hp	 och	 var	 krav,	 men	
numera visar det ”bara” 18-19  hp och 
ni	 får	 passa	 med	 minimala	 värden,	
som här. }

BRIDGEBÄTTRE BUD

G
R
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N
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K
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Böckerna om det nya bud
systemet.
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Mina	erfarenheter	hittills	när	man	är	
på resa utomlands och kontaktar en 
bridgeklubb är att de brukar vara väl-
digt hjälpsamma .

I sommar har jag bland annat varit 
i	München	och	Rom.	
Efter	 lite	 undersökande	 på	 nätet	 

hittade	 jag	 Bridge-Rezidenz,	 som	
delas	av	flera	klubbar	och	där	det	är	
spel varje dag. Lokalen ligger ganska 
centralt,	 nära	 Maximilianeum	 (där	
Bayerns	 parlament	 ligger).	 Efter	 en	
lunch på Hofbräuhaus bestämde jag 
mig för att gå dit på chans och efter 
cirka en kvarts promenad var jag 
framme.

Bridgedomizil har tävlingar varje 
dag,	 oftast	 på	 dagtid.	 Klubben	 har	
funnits sedan 1979 och har cirka 270 
medlemmar.

Jag kom dit ungefär en timme innan 

spelet skulle börja och träffade en 
vänlig kvinna som hjälpte mig att leta 
efter	 en	 partner.	 Jag	 fick	 några	 för-
slag på personer jag kunde kontakta 
för att spela med i en turnering på 
kvällen,	en	av	dem	varnade	hon	dock	
lite	för,	eftersom	han	ibland	kunde	ha	
häftigt humör.

Plats för cirka 20 bord
Men	det	 löste	 sig	 sedan	 automatiskt	
när det var en kvinna vars partner 
inte kom. Vi gick snabbt  igenom 
deklarationen,	men	hon	spelade	fem-
korts högfärg som jag brukar göra så 
det var inga större konstigheter.
Lokalen	var	ganska	liten,	med	plats	

för	kanske	20	bord	i	tre	rum.	Medel-
åldern	 var	 relativt	 hög,	men	det	 var	
spel på dagtid så det kanske inte var 
så konstigt. 

Själva tävlingen är inte så mycket 
att skriva hem om... Några mindre 
missförstånd,	 lite	otur	och	något	 fel-
beslut var kanske vi gjorde. Slutre-

sultatet blev i alla fall strax under 49 
procent,	vilket	gav	en	delad	18:e	plats	
av	 31,	 eller	 om	 man	 ska	 vara	 noga	
tionde plats bland de 15 Öst-Väst 
paren. Här räknar man nämligen 
nord-syd och öst-väst var för sig.
Stämningen	 var	 vänlig,	 några	

kunde lite engelska och annars var 
språket	 inget	 större	 hinder.	 Man	
kommer ganska långt med att hålla 
reda	på	färgerna:	spader	–	pik,	hjär-
ter	–	coeur,	ruter	–	karo,	klöver	–	treff.
På	 italienska	 blir	 det	 ganska	 likt:	

spader	–	picche,	hjärter	–	cuori,	ruter	
–	quadri,	klöver	–	fiori.

Julius Caesars allé
I	 Rom	 lyckades	 jag	 via	 distriktet,	
Lazio,	få	tag	på	några	klubbar	i	Rom.	
Jag	valde	Club	3a	och	fick	kontakt	med	
Laura som lovade att ordna fram en 
partner till tävlingen på tisdagen.
Club	 3a	 har	 fler	 än	 200	 medlem-

mar och har funnits i 20 år. Namnet 
kommer från adressen den låg på när 

Semesterspel på historisk mark
Som omväxling till sightseeing, sol och bad är det 
alltid kul att spela lite bridge på semestern, särskilt 
när man har varit utomlands ett tag och känner sig 
lite svältfödd på spel. 

Text	och	foto:	Stefan	Andersson

Så här ser Bridgeresidenz ut på insidan.

Ovan: Bridgeresidenz där Bridge
domizil och fem andra klubbar 
håller till. 
Nedan: Hofbräuhaus.
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Semesterspel på historisk mark

klubben	bildades,	klubben	har	flyttat	
men namnet är kvar. 

Nu ligger den nära tunnelbanesta-
tionen	Lepanto.	Eftersom	det	bara	är	
en station från Ottaviano som ligger 
närmast	Vatikanen,	åkte	jag	först	dit	
och besökte bland annat Petersplat-
sen innan jag gick Julius Caesars allé 
fram	 till	 Marcantonio	 Colonna	 där	
klubben ligger.

Club 3a spelar varje dag klockan 17 
och	21,30,	utom	lördagar.	Spel	lokalen	
visade sig den här gången vara ute i 
trädgården. Den är väl skyddad av 
husväggar på tre sidor och ligger helt 
i lä. 
Den	här	gången	fick	jag	spela	med	

Luigi,	 en	 två	 meter	 lång	 man	 som	
arbetar	som	finanspolis.	

Annorlunda system
Vi spelade efter hans system där 
i stort sett allting var annorlunda 
än	 det	 jag	 brukar	 spela:	 fyrkorts-
öppningar,	 starka	 tvåöppningar,	 
”vanliga” markeringar (högt är  
positivt) med mera.

Tyvärr deltog bara tio par den här 

dagen,	men	det	var	en	mycket	behag-
lig upplevelse att sitta utomhus och 
spela bridge i den ljumma Romkvällen.
Vi	fick	inte	särskilt	bra	kort	utan	det	

var mest motståndarna som snodde 
åt	 sig	kontrakten,	men	 slutresultatet	
blev	 i	 alla	 fall	 bättre	 än	 i	München,	
58,5	 procent,	 vilket	 innebar	 delad	
vinst	 på	 öst-väst-sidan,	 även	 om	det	
inte är mycket att skryta med med så 
få deltagare. }

Petersplatsen ligger på gångavstånd inte särskilt långt från Club 3a.

Det finns möjlighet att spela 
både inomhus och utomhus.
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Många från klubben på festivalen i Örebro

Till vänster: Erika Rodin. Ovan: SolweigWasher och 
Yvonne Flodqvist diskuterar deklarationen.

Kjell O Persson koncentrerar sig.

Bridgefestivalen i Örebro slog som vanligt nytt 
rekord, i år blev antalet deltagande par 7 421, en 
ökning med 124 par.

Bridgefestivalen i Örebro slog som 
vanligt	nytt	 rekord,	 i	 år	blev	antalet	
deltagande	par	7421,	en	ökning	med	
124	par.	Spelare	 från	S:t	Erik	bidrar	
en	hel	del	till	den	siffran,	på	bilderna	
här intill syns några i aktion.

De som ännu inte har upptäckt 
arrangemanget i Örebro får en ny 
chans 2012 och/eller 2013. I höst 
fattas beslut om Örebro blir spelort 
också efter 2013. 

resultat Mästerskap:
Par nybörjare
5. Göran Andersson - Anders Filipsson

lag Veteran
1. Lag Hjortron (Inger och Ric  
Sällsten,	Bim	och	Max	Ödlund).

Par open
1. Tommy Gullberg - Thomas 
Magnusson,	Näsby.
13. Christer och Simon Bech

SM-veteran
4. Peter Backlund - Kjell Holmgren
10.	 Madeleine	 Swanström	 -	 Tommy	
Gullberg
11. Inger Sällsten - Ric Sällsten

SM-par dam
3. Gudrun Strandberg - Ylva 
Strandberg (Arla)
8.	Mari	Lindblom	-	Sofia	Ryman
9.	M	Ehlin,	Gävle	-	Ulla-Britt	
Goldberg

Mixed
3.	Mari	Lindblom	-	Mikael	Lindblom.

Övriga tävlingar:
Stormästarguld
2.	Bim	Ödlund	-	Max	Ödlund

Silver 1
2.	Mattias	Weiler	-	Karl	Persson.

Fortsättning på sidan 11.
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Marianne Primér, Anders Norberg och UllaBritt Olsson trivdes på 
Bridgefestivalen i Örebro. 

Åke Falkunge tar sig en  
funderare.

Claes Melin och Henning Tingvall tog bil till Örebro över dagen till
sammans med Michael Jungstedt och Lars Ekenlöv.
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Många från klubben på festivalen i Örebro

Kjell O Persson koncentrerar sig.
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Bridgekryssning med
GRAND TOURS

till Brasilien

08 - 24 15 25
www.grandtours.se

www.petersbridge.se

Dags igen att korsa Atlanten med
mycket bridgespel och allt annat
trevligt som följer en kryssning.

Vi flyger från Stockholm/Köpen-
hamn till Genua, varifrån vi reser
med bekväma, 293 m långa, MSC
Orchestra via Marseille, Barce-
lona, Lissabon och Madeira till
Recife och Salvador de Bahia i

Brasilien. Flyg Salvador till Rio de
Janeiro, där vi bor på hotell i tre
nätter innan det är dags att flyga

hem via Lissabon.
18 november -- 6 december

Pris från 25.495:-

Jul- och nyårsbridge
på *****Kremlin Palace

i Antalya, Turkiet
Skäm bort Dig själv med

ULTRA ALL INCLUSIVE
20 december - 3 januari.

Låt någon annan laga julmaten!
Spela bridge istället!

Flyg från Stockholm direkt till
Antalya. Pris: från 15 995:-

Vi tackar för uppdraget  
i Bridgeklubben S:t Eriks lokaler

Kent Svärd Måleri AB             uvmåne Måleri AB

i samverkan

  • Professionellt • Effektivt • Fasta priser

      rotavdraget är 50% av arbetskostnaden

 Kent Svärd Måleri AB uvmåne Måleri AB

 Skönviksvägen 309 Klubbacken 8

 122 66 Enskede    129 39 Hägersten

 tel. 076 3410893   tel. 070 2156578                         

tävlingsdagar för Stock-
holms bridgeförbund.
2011-09-10 Gemensam speldag  för 
Stockholmsserien
2011-09-24		 Allsv.	div:	III,	IV,	V
2011-10-01	 DM	Lag	kval	1
2011-10-22	 DM	Lag	kval	2
2011-10-29	 ev	DM	mindre	rutine-
rade samt Steg 1 utbildning (29-30)
2011-11-05		 Allsv.	div.	III,	IV,	V
2011-11-12	 DM	Lag	kval	3
2011-11-26	Allsvenskan	div	III,	IV,	V
2012-01-28	-29	 DM	Lag	semifinal
2012-02-04	 DM	Mixed
2012-02-18	 DM	Veteraner
2012-03-10	 DM	Damer
2012-03-24-25	 DM	Lag	final
2012-04-28	 DM	Öppna	par	final
2012-05-15  Avsl. Sthlm-serien

Alla klubbar får anordna kval till 
DM	Öppna-par	två	gånger	på	hösten	
och två gånger på våren. Detta sker 
inom ramen för ordinarie tävlingar 
och StBF tar inte ut någon startavgift. 
Allt som krävs är att fem par stäl-
ler upp och spelar minst 24 brickor i 
kvalet på en vanlig tävlingskväll. 

Kvaltävlingen måste vara öppen för 
alla par inom distriktet och TK måste 
veta	 senast	 den	 15:e	 september	 när	
klubben tänker anordna tävlingen så 

att	 information	 kan	 finnas	 tillgäng-
lig	på	StBF:s	hemsida.	Kvalen	måste	
vara färdigspelade 31 mars.

dM lag 2012.
Kval anordnas tre helger under 
hösten	på	BK	S:t	Erik,	semifinal	över	
en	helg	i	januari	och	final	i	mars.
Lördag	1	oktober:	 Kval	1	–	gratis	

–	50	%	av	lagen	går	vidare	till	kval	2.
Lördag	22	oktober:	 Kval	 2	 –	 100	

SEK	 per	 lag	 –	 50	 %	 av	 lagen	 går	
vidare till kval 3.
Lördag	12	november:	Kval	3	–	400	

SEK	 per	 lag	 –	 50	 %	 av	 lagen	 går	
vidare	till	semifinal.

Anmälan till varje kval senast 
en vecka innan. Spelas som gröna 
hissen,	10	brickors	matcher	och	max	
4 matcher per kval. Utslagna lag får 
köpa	 in	 sig	 igen	 om	 laget	 är	 intakt,	
men man får bara spela i ett lag.

Lag som inte vill kvala får köpa in 
sig	 direkt	 till	 semifinal:	 startavgift	
1000	SEK	per	lag.	Anmälan	senast	12	
januari. Lag utslagna under kval får 
också	 köper	 in	 sig	 till	 semifinal	 om	
laget är intakt.

Anmälan sker på Stockholms Brid-
geförbunds hemsida. Start och bords-
avgifter betalas på plats i spellokalen 
på speldagen. Silverpoäng utdelas för 
samtliga matcher. }

dM-par och dM-lag
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JUNIORSPEL HELA
SOMMAREN! 

Under hela sommaren kommer vi ha öppet hus
på fredagseftermiddagarna.

Det är helt gratis och på plats fi nns 
juniorkonsulenten Måns Berg. 

 
Måns lär ut Bridge till alla, 

det spelar ingen roll om det är första 
gången du håller i en kortlek. 

Klubben är öppen mellan 14-18. 

Vi räknar med att det blir fl era bord.

Gratis spel för juniorer  
på S:t Erik!

Från och med i höst spelar juniorer  
(upp till 25 år) gratis  

i par tävlingsbarometrarna på lördagar  
och söndagar.

På fredagarna har vi öppet hus från 
klockan 14 och framåt, då juniorer  
spelar gratis och får undervisning  
av Måns Berg. Vi bjuder på fika.

Alla är välkomna, även de som aldrig 
sett en kortlek förut!

nytt upplägg 
för Mästarserien
Från och med hösten 2011 ändras 
upplägget	för	Mästarserien	i	ligaspe-
let. Från respektive elitserie (en på 
måndag och en på onsdag) går de sex 
främst	placerade	lagen	till	Mästarse-
rien. 
Måndagslagen	 bildar	 en	 grupp	

och onsdagslagen en annan. Alla 
möter alla över 28 brickor inom 
grupperna.

Därefter går de två främsta lagen 
från	grupperna	 till	 semifinal,	 ettan	 i	
måndagsgruppen möter tvåan i ons-
dagsgruppen och vice versa.
Semifinalerna	spelas	över	två	dagar	

(56 brickor) måndag och onsdag i 
näst sista ligaveckan.
Vinnarna	möts	i	en	final	i	sista	liga-	

veckan,	också	den	över	två	dagar	(56	
brickor).
I första gruppspelet av slutspelet 
gäller samma regler som i grundspe-
let att man kan spela i ett måndags-
lag	 och	 ett	 onsdagslag.	 Men	 från	
och	med	semifinalerna	får	man	bara	
spela i ett lag. }

resultat sommarligan
Sommarligan	 Ettan	 vanns	 av	 lag	
GSG:	 Stefan	 Josefsson,	 Thomas	
Magnusson,	 Tore	 Stormo,	 Gudrun	
Strandberg	och	Per	Wingborg.

Sommartvå A vanns av lag  
Blandaåge:	 Jeanette	 Bandel,	 Rune	
Björk,	 Ulla	 Ericsson,	 Lars	 Ericsson,	
Ingrid	 Linnarsson,	Anders	Norberg,	
Per-Olof	 Rehn,	 Inga	 Sandberg	 och	
Eva	Wiklander.	
Sommartvå	 B	 vanns	 av	 lag	 Chill:	

Mi	 Andrén,	 Hans	 Elfving,	 Lennart	
Erlin,	 Gunilla	 Fredriksson,	 Berit	 
Gustavsson,	 Rolf	 Gustavsson	 och	
Sverker Holmberger. }

Sommarserien ruter
Sommarserien för spelare med högst 
ruternål vanns av Kerstin Grandell. 
Resultat:

1. Kerstin Grandell
2. Lennart Skargren
3.	Maria	Calissendorff
4. Thomas Holmgren
5.	Dan	Martinsson.	}

Fortsättning från sidan 9

resultat. Silver 8
1.	Christer	Årenborg	-	Magnus	
Gauffin
2. Tore Stormo - Ylva Strandberg

Brons	15,	hcp
1. Lennart Kjellman - Daniel Labriz

Brons 17
1. Daniel Gullberg - Ola Rimstedt

Brons 23
1. Bengt Lauters - Bertil Strand

Brons 24
1.	Markus	Sandberg,	Borlänge	-	Carel	
Faber

Brons	27,	hcp
1.	 Anders	 Norberg	 -	 Christina	 Ask,	
Lilla Sällskapet. }

donation av bridgeböcker
Klubben	 tackar	 Helena	 Eklöf-
Andersson för att generöst ha 
skänkt sin pappas efterlämnade 

bridgeböcker till klubbens bridge-
bibliotek.

Styrelsen
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Hugh Kelsey torde vara en av de 
mest populära och produktiva för-
fattarna av bridgeböcker. Kelseys 
digra produktion omfattar mer än 
ett femtiotal böcker och bland dem 
såna pärlor som ”Killing Defence at 
Bridge”,	 Advanced	 Play	 at	 Bridge”	
och	”Adventures	in	Card	Play”	–	den	
senare tillsammans med ungraren 
Geza Ottlik. De två förstnämnda 
omnämns	 i	 ”The	 Official	 Encyclo-
pedia of Bridge” som obligatoriska i 
ett välförsett bridge bibliotek och den 
tredje torde för många läsare ha till-
fört bridgen en ny dimension.
De	flesta	av	hans	böcker	vänder	sig	

till spelare som hunnit en bit i brid-
gekarriären.	 Ett	 av	 alstren	 gavs	 ut	
1987 och heter kort och gott ”Double 
Squeezes”,	 	 varifrån	 nedanstående	
giv är hämtad. 
Exemplen	 åskådliggör	 på	 ett	

instruktivt sätt hur man skvisar sina 
motspelare,	 antingen	 samtidigt	 eller	
också	i	olika	stick.	Men	en	del	mindre	
genomtänkta givar och bristfälliga 
analyser,	 där	 Kelsey	 låter	 motspe-
larna bete sig som dockor i en mari-
onetteater,	 visar	 hur	 svårt	 det	 är	 att	
vara	hundraprocentig,	något	som	troli-
gen är giltigt även för den här artikeln. 
Som	ofta	när	det	gäller	Kelsey,	lämnar	
budgivningen en del övrigt att önska. 
Men	 trots	allt	når	 författaren	 fram	

med sitt budskap och det är lätt att 
berika sina kunskaper om dubbel-
sidig skvis efter att ha läst boken ett 
par gånger. Här är ett exempel på en 
så	kallad	simultanskvis:

Väst	 startar	 med	 spaderess,	 Syd	
stjäl	 och	 maskar	 med	 rutertio,	 som	
Öst sticker med esset för att fortsätta 
i spader. 

Syd inser att trumfmatt hotar med 
trumfen 4-1 och sakar därför en hjär-
ter. Väst kommer in på spaderkung  
och	 nu	 låter	 Kelsey	 Väst	 fortsätta	 –	 
i ruter! 

Det kan tyckas märkligt att förfat-
taren inte nämner vilken spader Öst  
vänder	 med	 efter	 ruteress,	 men	 det	
kan	knappast	ha	varit	spadertvå	–	en	
begäran om ruterfortsättning. 
En	 neutral	 spadersjua	 verkar	 tro-

ligare.	 Efter	 ruterknekt,	 ess-kung	
i trumf samt ruterkung måste Syd  
stjäla en spader för att komma in på 
handen och trumfa ut. 

Samtidigt skvisas Väst i tre färger 
inklusive trumf och tvingas lägga 
av sig en hjärter eller undertrumfa.  
I ”Adventures in Card Play” beskrivs 
Västs prekära läge som ”Caught in 
the	backwash”.	Kelsey	låter	här	Väst	
undertrumfa och skissar upp följande 
fyrkortsläge:

Klövertian skvisar båda motspe-
larna	 samtidigt,	 ingen	 kan	 hålla	
tre hjärter och hjärtertian tar sista 
stick. 
Men	borde	inte	författaren	visa	vad	

som	händer,	om	Väst	vänder	med	det	
mest	naturliga	–	en	trumf,	i	stället	för	
att gå Syds ärenden och vända med 
ruter Då handlar det om ett annat 
slutspel,	 där	 motspelarna	 skvisas	 i	
olika stick. 

Syd tar då ut den andra trumf-
honnören på bordet och stjäl en 
spader,	 varvid	 Väst	 har	 samma	

hopplösa val som vid simultan-
s kvisen. Påstå att han sakar en  
hjärter:

Klöverdam,	 åtta,	 rutertre,	 spader-
knekt. Rutermask och ruterkung 
skvisar Öst i högfärgerna och ånyo 
går	sista	stick	till	hjärtertian,	om	Öst	
klamrar	sig	fast	vid	Svarta	Maja.

Men	 –	 en	bättre	 spelare	 än	mario-
netten på Östs plats duckar naturligt
vis rutertian i andra stick,	 och	 utan	
kontroll av ruterfärgen är Syd illa ute 
med trumfen 4-1.  

I brist på ingångar till handen för 
att både spela en andra rond ruter 
och trumfa ut utan att bli trumfmatt 
eller demolera hjärterhotet kanske 
Syd väljer att placera Väst med ess-
dam i ruter.

I så fall tar han ut bordets höga 
trumf,	stjäl	en	spader,	rensar	trumfen	
och maskar i ruter. 

Som vi ser är det inget framgångs-
rikt recept med aktuell sits eftersom 
Öst förutom ruteress även vill ha 
minst två spaderspel.
Det	 finns	 faktiskt	 bara	 ett,	 när-

mast	omöjligt,	spelsätt	efter	ess	och	
kung	 i	klöver	 –	 låg	 ruter	 från	båda	
händer. Därefter kan inget hindra 
Syd från att raka hem elva stick-sex 
trumf,	 tre	 ruter	 med	 mask	 plus	 ess	
och kung i hjärter. 
Men	med	det	motspelet	hade	given	

knappast	 platsat	 i	 ”Double	 Squee-
zes”. 

Björn Borin

double Squeezes

Öst/ [ T954
Alla ♥ K73
  ♦ KknT3
  } AK
[ AK   [ Dkn87632
♥ D96   ♥ kn82
♦ D972  ¤ ♦ A4
} 8763   } 4 
  [ -
  ♥ AT54
  ♦ 865
  } DknT952

 nord ÖSt Syd VäSt
  3 [ P P
 d P 5 } P  
 P P

  [ T
  ♥ K7
  ♦ Kkn3
  } -
[ -   [ Dkn
♥ D9   ♥ kn82
♦ D97  ¤ ♦ 4
} 8   } - 
  [ -
  ♥ AT4
  ♦ 86
  } D

  [ T
  ♥ K7
  ♦ 3
  } -
[ -   [ D
♥ D96   ♥ kn82
♦ D  ¤ ♦ -
} -   } - 
  [ -
  ♥ AT4
  ♦ -
  } T
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Text:	Tommy	Gullberg

Utspel:	Klöverdam.	Nord	berättar	om	
klöverrenons och trumfstöd på första 
varvet,	vilket	får	Syd	att	drista	sig	till	
ett kontrollbud. 

Nord frågar sedan efter ess och 
storslamsinviterar därefter allmänt. 
Hur tänker du dig hemgång?

3. Öst/ [ K65
Alla ♥	 E76
  ♦ 765
  } 7654
    
    
   ¤		  
  
  [ Dkn732
  ♥ 542
  ♦	 EKD
	 	 }	 EK

 nord ÖSt Syd VäSt
  1 ♥ d P
 1 nt P 2 [  P  
 3 [ P 4 [ P   
 P P P

Utspel:	Hjärternio.	Hur	tänker	du	dig	
hemgång,	 när	 Öst	 visat	 fem	 hjärter	
med sitt öppningsbud?

Utspel:	 Klöver	 3.	Hur	 tänker	 du	 dig	
säkrast hemgång? }

2. Syd/ [ 8
Öst-Väst ♥ 6543
  ♦ KD108
	 	 }	 E1054

   ¤
	 	 [	 Ekn64
  ♥	 EKDkn
  ♦ kn976
  } kn

 Nord Syd
  1 ♥  
 3 ♥ 4 ♥

1. Syd/ [ 654
Alla ♥ KDkn937
  ♦	 EKkn7
  }  -

   ¤
	 	 [	 ED32
  ♥ E10654
  ♦ 9
  } K65

 Syd nord
 1 ♥ 4 }* 
  4 ♦*   4 NT*
 4 [ 5 NT*
 6 ♥ P

Under trettonhelgen erbjuder vi trivsel
bridge med tävlingar, seminarier och 
trevlig gemensam samvaro.

Teorilektioner och spelträning på 
temat Sunt förnuft i budgivningen 
sker under ledning av våra bästa 
bridgelärare. 

Tävlingar på två nivåer. 

Pris fr 3.700 kr (enkelrumstillägg 300 kr).

Arr: Lisa o Björn Åström, Lisabridge, 
Catharina Forsberg o Krister 
Ahlesved, Nya Bridgeskolan.

Mer info:  och www.lisabridge.se el. 
www.nyabridgeskolan.se.
Tel 016-12 76 33.

Vinterbridge
          Sundbyholms Slott
         5–8 januari 2012

läs även tommys bridgeproblem i Aftonbladet och 
Svd. Försök först innan du kikar i facit på sidan 15.

Klarar du 
tommys luriga?

Örebro 2011. Peter Flodqvist ser 
ut att fundera över om det verk
ligen är rätt kontrakt. 
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FACIT-
SPELKORT
– med kommentarer
Med Facit-Spelkort kan ni spela 
hemmabridge och jämföra er med 
andra resultat, precis som på klub-
ben eller andra större tävlingar.
 Givarna är tidigare spelade i 
riktiga tävlingar och det är resulta-
tet från dessa som ligger till grund 
för de poäng (score) ni får.
 Ett paket med Facit-Spelkort 
innehåller en kortlek med 48 givar 
samt tillhörande häfte med scorer. 
Förutom scorer redovisas i häftet 
även förslag till budgivning, re-
kommenderade utspel samt idéer 
kring spelföringen m m. 
 Givarna kan spelas om hur 
många gånger som helst – och 
kortleken kan givetvis även använ-
das till andra kortspel. 
 F n finns fyra utgåvor, nr 1, 2, 
3 och 4.

– 1 –

Givsamling
– med kommentarer

www.bridgeforlaget.se

1
1

1       N 2       Ö 3       S 4       V 5       N 6       Ö
7       S 8       V 9       N 10       Ö 11       S 12       V

13       N 14       Ö 15       S 16       V 17       N 18       Ö
19 S 20     V 21       N 22       Ö 23       S 24       V

25       N 26 Ö 27     S 28       V 29      N 30   Ö
31       S 32       V 33       N 34       Ö 35       S 36       V

37       N 38       Ö 39       S 40    V 41      N 42       Ö
43       S 44       V 45       N 46       Ö 47       S 48       V1

• Kortlek 
   med 48 givar

• 52-sidigt häfte  
   med scorer och  
   förslag till bud-  
   givning och spel.

Pris:

  79:—

HANDLA DIREKT I VÅR 

INTERNET-BUTIK! 

ÖPPEN DYGNET RUNT!

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE

HANDLA DIREKT I VÅR 

INTERNET-BUTIK! 

ÖPPEN DYGNET RUNT!

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE

– Gratis tel/fax 020-52 13 13 –

NR 4 UTE NU!!!

Jag skulle tro att anledningen till 
det är att man dels spelar med sina 
vänner (ofta svagare spelare) samt 
kanske passar på att träna med en 
partner in spe. 

Vitsen med att offra semester-
veckor för att åka till någon plats för 
att spela bridge eller sitta och nöta 
den partävlingslunk som tar över 
efter avslutad liga har åtminstone jag 
aldrig förstått. 

ta den sedvanliga vinsten
I ärlighetens namn måste jag dock 
erkänna att jag brukar spela några 
gånger för att ta den sedvanliga 
segern	och	se	om	skärpan	finns	kvar.	
I år tog det hela tre försök innan 
segern infann sig så åldern börjar 
antagligen trycka på.

För att återgå till problemet att 
spela med goda vänner med rudimen-
tära bridgekunskaper är det närmast 
som att jämföra med att köra bil utan 
trafikregler.	Fullständig	anarki	alltså.	
Det	 finns	 inget	 förtroende	 för	

medspelaren utan den inbilske 
vännen,	 som	man	 börjar	 tycka	 allt	
sämre	 om,	 ignorerar	 (förmodligen	
pga okunskap om dem) allt vad 
regler heter. Dessvärre saknas sunt 
förnuft också. 

Jag har släppt tankarna på fram-
gång och funderar i stället över vari 
glädjen består att spela bridge utan 
att räkna och utan att titta på marke-
ringar eller vad partnern sakar? 

Det kanske är det kroniska chansta-
gandet som ger en adrenalinkick eller 
är det  mästarpoängen som lockar? 

undvik spel med goda vänner
Till	sist	ett	gott	råd	från	mig:	Undvik	
att spela med goda vänner åtminstone 
om ni vill behålla dem som vänner. 
Detta oavsett hur mycket inspelade 
bronspoäng personen kan ståta med.  
Lika barn leka bäst.  }

lika barn leka bäst

 Du kan köpa ett förköpshäfte med 10 kuponger för 700 kronor. 
Kupongerna gäller i två år och kan användas för  

ligaspel i alla divisioner. Du får dessutom 2 extra kuponger som 
kan användas för spel i våra lördags- och söndagsbarometrar. 

Det är rationellt både för dig och för klubben att köpa ett förköpshäfte! 

Bridgeklubben St Eriks styrelse  

rabattsystem för ligan

Så har då sommaren infunnit sig igen. ur bridge-
synpunkt brukar det innebära badortsbridge och på 
klubben en hel del udda parkonstellationer. 
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Facit till Tommys luriga

Utspel:	Klöverdam.	
Nord berättar om klöverrenons och 

trumfstöd	på	första	varvet,	vilket	får	
Syd att drista sig till ett kontrollbud. 
Nord frågar sedan efter ess och stor-
slamsinviterar därefter allmänt.

Hur tänker du dig hemgång?
Saka spader från bordet på utspe-

let!	Hela	given:

Öst vinner klöveress men ni sakar 
senare ytterligare en spader på klö-
verkung och har inga problem med 
att bärga er slam.
Stjäl	 man	 utspelet,	 blir	 det	 med	

aktuell sits straff i kontraktet.

Öst kan vinna med kungen och 
returnera ruter och få en stöld men 
Syd	har	sitt	på	det	torra,	eftersom	för-
svaret inte kan trumfmatta.

Ingriper man med klöveress får 
försvaret tillfälle att trumfmatta med 
klöver. Varje gång man tvingar Syd 
att stjäla växer ett trumfstick åt för-
svaret. När då trumfen sitter 4-1 går 
kontraktet bet.

3. Öst/ [ K65
Alla ♥	 E76
  ♦ 765
  } 7654
[	 984	 	 	 [	 E10
♥ 93   ♥ KDkn108
♦ kn832  ¤ ♦ 1094
} 9832   } Dkn10 
  [ Dkn732
  ♥ 542
  ♦	 EKD
	 	 }	 EK

2. Syd/ [ 8
Öst-Väst ♥ 6543
  ♦ KD108
	 	 }	 E1054
[ D753   [ K1092
♥ 2   ♥ 10987
♦	 E543	 	 ¤ ♦ 2
} D932   } K876 
	 	 [	 Ekn64
  ♥	 EKDkn
  ♦ kn976
  } kn

Utspel:		Klövertre.
Hur tänker du dig säkrast hem-

gång?
Lägg låg klöver från bordet i första 

stick!	Hela	given:

Utspel:	 Hjärternio.	 Hur	 tänker	 du	
dig	hemgång,	när	Öst	visat	fem	hjär-
ter med sitt öppningsbud?

Risken är att Öst tidigt spelar en 
fjärde	rond	hjärter,	som	promoverar	
ett trumfstick. Tag utspelet och spela 
låg	trumf	genom	Öst.	Hela	given:.	}

1. Syd/ [ 654
Alla ♥ KDkn937
  ♦	 EKkn7
  }  -

   ¤
	 	 [	 ED32
  ♥ E10654
  ♦ 9
  } K65

 Syd nord
 1 ♥ 4 }* 
  4 ♦*   4 NT*
 4 [ 5 NT*
 6 ♥ P

2. Syd/ [ 8
Öst-Väst ♥ 6543
  ♦ KD108
	 	 }	 E1054

   ¤
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  } K65 Du vinner andra stick på handen. 

Ett	spektakulärt	hemgångssätt	är	nu	
att spela låg trumf från båda händer. 
Det leder emellertid till straff om Öst 
har tre trumf. Fortsätt istället med en 
hög trumf från handen! Öst kommer 
in och inkasserar hjärtersticken. 
När han sedan spelar en fjärde rond 
hjärter,	stjäl	ni	på	handen.	Stjäl	Väst	
över,	 har	 ni	 bordet	 trumfkung	 som	
skyddar.

Spelar man trumf till kung i tredje 
stick,	straffar	den	fjärde	hjärtern,	när	
Väst har tre trumf. }

Annonsera i PASS
mejla: pass@sterik.se
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Posttidning B

Avsändare:
BK	S:t	Erik
Box 49116
100 28 Stockholm

Bengt Stahre vann som-
marserien 2011.

Text	&	Foto:	Elena	Ström

Vill ni veta om det är lätt att vinna 
Sommarserien? Fråga Bengt Stahre. 
Han	har	spelat	flitigt	under	hela	som-
maren och missat bara 4-5 gånger. 
Konkurrensen har varit tuff men till 
slut blev han den lyckliga vinnaren.
–	Utan	en	bra	partner	och	en	massa	

tur	 vinner	 man	 aldrig	 någonting,	
säger	Bengt.	Jag	fick	hjälp	på	traven	
av mina lagkompisar i ligan i lag Båt 
och	Maccabi,	Mart	Altmae,	Åke	Sjö-
berg,	 Anders	 Hjelm,	 Peter	 Carlsson	
och Peder Skaj. 
–	 Dessutom	 fick	 jag	 chansen	 att	

spela med några som jag aldrig spelat 
med	 förut,	 som	Olle	Wademark	och	
Fredrik Alfredsson och resultatet 
blev lyckat. 

du berömmer dina partners och 
säger att framgången beror mycket 
på tur men du måste väl också har 
bidragit till din slutliga seger. Vad har 
du för kvalitéer?
–	 Jag	 har	märkt	 att	 i	 partävlingar	

måste man vara aggressiv och ibland 
även överbjuda sin hand. Det kan 
kosta en nolla då och då men det 
lönar sig i längden. De säger att när 
man blir äldre blir man också fegare. 
Jag försöker att vara tvärtom.

Betyder det att gammal är äldst?
–	 Det	 betyder	 att	 man	 måste	

anpassa	 sig	 till	 modern	 bridge,	 att	
spela förnuftigt men samtidigt att 
våga lite mer.

Vem var din huvudkonkurrent i 
Sommarserien?

–	 Jag	 vann	 första	 och	 andra	 täv-
lingen och ledde ett tag med god mar-
ginal men sedan kom ett gäng spelare 
med reella chanser att gå förbi mig. 
–	Till	slut	blev	det	Ylva	Strandberg	

som var det största hotet. Hon jagade 
mig och vi turades om att ta led-
ningen några omgångar före slutet. 
Spänningen uteblev först inför sista 
omgången. Det var ju kanske tur för 
mig att hon inte kunde spela sista 
kvällen.

Brukar du jagas av kvinnor?
	–	Inte	numera.

Sommarserien är mycket populär 
men i år har den inte slagit något 
rekord. Vad är det bästa med denna 
serietävling tycker du?

Gammal var äldst i Sommarserien

– De som inte är bortresta på som-
maren och är spelsugna kan fortsätta 
att åka till klubben och spela som de 
brukar göra under resten av året. Det 
är ett utmärkt tillfälle att testa spel 
med nya partners. 

– Dessutom träffar man folk som 
inte spelar i ens egen division. Nya 
ansikten, nya bekantskap och erfa-
renheter. Den sociala biten är en 
viktig trivselfaktor för oss alla på 
Sankt Erik. }

Slutställning i Sommarserien
1. Bengt Stahre
2. Ylva Strandberg
3. Mari Lindblom
4. Ola Brandborn
5. Gunnar Andersson


