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Hur ett styrelsebeslut tas
I en stor förening som 
BK S:t Erik finns det 
alltid en risk att avstån-
det mellan styrelse och 
medlemmar upplevs som 
stort, att medlemmar 
uppfattar att styrelsen 
tar beslut utan att förstå 
den vardagliga tillvaron 
för medlemmarna. 

Mårten Gustawsson – ordförande

Det bästa motmedlet mot den käns-
lan vore om varje medlem hade en 
personlig och otvungen kontakt med 
åtminstone någon i styrelsen men 
med över 2 500 medlemmar och nio 
styrelseledamöter så inser man att 
det är svåruppnåeligt.

Så i stället tänkte jag försöka öka 
förståelsen för styrelsearbetet genom 
att berätta om hur ett typiskt styrel-
sebeslut fattas. Jag har då valt ett 
beslut som styrelsen tar regelbundet 
varje år, hur spelschemat för ligan 
ska se ut.

Grundprincipen för vårt ligasys-
tems program har varit likadan 
länge. Varje termin inleds med ett 
grundspel för att fortsätta med ett 
slutspel varifrån upp- och nerflytt-
ning sker. 

Grundspelet består normalt av 
12-lagsgrupper med 11 omgångars 
spel, slutspelet av 8-lagsgrupper med 
7 omgångar, vilket totalt innebär 18 
veckors, d.v.s. drygt fyra månaders, 
spel både höst och vår.

Helst vill vi att ligan inte ska pågå 
då skolorna har lov då bortresta spe-
lare kan innebära problem för en del 
lag. Dessutom vill vi gärna innan jul 
få plats med de traditionella skink-
tävlingarna samt Julkul. Om ligan 
startar direkt efter trettonhelgen och 

håller på till mitten av maj är det på 
våren inga problem att få plats med 
dessa 18 veckor. 

På hösten däremot blir det ofta 
trångt. Vi kan ta bort en omgång 
av grundspelet men förutom att det 
innebär en viss sportslig orättvisa 
då det blir fler serier där inte alla får 
möta alla så innebär det ett ekono-
miskt bortfall. 

Ligan är klubbens ekonomiska 
ryggrad. En veckas ligaspel på mån-
dags-, tisdags-, onsdags- och tors-
dagskvällar innebär drygt 70 000 
kronor i intäkter medan sommarens 
kvällsaktiviteter bara ger ungefär 
10 000 kronor.

Föreningen har styrelsemöte en 
gång i månaden. Den ansvarige i sty-
relsen, ofta i samarbete med en kom-
mitté, förbereder ärendena, det vill 
säga reder ut förutsättningar samt 
ger ofta ett förslag till beslut. 

I detta fall var det den tävlingsan-
svarige Mattias Weiler som under 
styrelsemötet i januari berättade att 
ligan under hösten 2012 måste starta 
redan den 13 augusti för att hinna 
med alla omgångarna samt de tradi-
tionella tävlingarna innan jul. 

Ligastarten kan flyttas fram en 
vecka till den 20 augusti, då de flesta 
skolor startar, men i så fall måste 
antingen grundspelet kortas med en 
omgång eller skinktävlingarna och 
Julkul ställas in. 

Styrelsen fann då i ett första steg 
att de populära skinktävlingarna 
bör behållas samt i ett andra steg att 
ett år då klubben redan har lagt en 
minusbudget på 220 000 kronor så 
talar klubbens ekonomi starkt för en 
ligastart redan den 13 augusti.

 
Jag tror att många av er inte bryr 

er så mycket om när ligan startar. 
Jag vet att några av er kommer att 
bli missnöjda över den tidiga star-
ten. 

Jag hoppas att ni alla är övertygade 
om att vi i styrelsen har funderat och 

l e DA r e n :

i ett läge, där inget beslut var utan 
nackdelar, fattat vad vi tror är det 
bästa beslutet. }

Kalender

Mars
10   DM Damer.
18   KM-par, kval DM-par.
31   DM-lag, final.

April
1   DM-lag, final.
6   Långfredagssilver.
9   KM-individuellt.
14   Avslutning Nya Bridge-

skolan, ej Lördagshiss!
28   DM-par, final.

Maj
28 Sommarserien, måndag 

& torsdag. Separat 
serie för max ruternål.

29 Sommartisdag, 1200

29  Start sommarligan, 
 spelas 29/5, 5/6, 12/6. 
30 KM-par ruter.

Juni
2-3/6 Patton Lag-guld.
19  Sommarserien IAF.
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Detta avsnitt av Bridge-
skolan lär ut handlar om 
spelteknik och tipsar om 
nyttiga böcker.

Text: Jan Lagerman

De vanliga kursböckerna tar upp de 
mest grundläggande tekniker som 
finns om kortspelet.

Men de kan aldrig täcka upp de svå-
rare aspekterna av hur man spelar 
korten. Dock finns det hjälp att finna 
på klubben. Jag har tidigare slagit ett 
slag för klubbens bibliotek och gör nu 
så ytterligare en gång.

Terence reese briljant
Engelsmannen Terence Reese (1913-
1996) var utan tvekan en av världens 
bästa bridgeskribenter. Enligt min 
mening finns ingen som är bättre 
och det han skrivit är fullständigt 
brilliant.

Vill man lära sig mer om speltek-
nik bör man läsa hans två böcker i 
ämnet, ”Reese on play” och ”Expert-
spelet”.

Båda finns att låna på skolans bibli-
otek (man måste vara medlem i klub-

ben) om de inte är utlånade.
Försök annars att finna dom på 

nätet eller i lämplig bokhandel. Ni 
kommer inte att ångra er om ni läser 
eller köper hem dom.

nödvändiga förutsättningar
I Expertspelet finns följande intres-
santa exempel. För en del spelare är 
det nästan som trolleri, men Resse 
förklarar det på ett synnerligen bra 
sätt i boken.

Ur kapitlet: ’Sätt upp nödvändiga 
förutsättningar’.

Anta att kontraktet är 3 spader efter 
att ni öppnat med 1 spader i andra 
hand efter att Öst inlett med pass.  

( 1 spader – 3 spader – pass)
Väst spelar ut hjärterkung och fort-

sätter med en låg hjärter till Östs äss.
Öst spelar en låg klöver och ni ska 

nu gissa om ni ska spela kungen eller 
knekten.

Vilket kort spelar ni? Kungen eller 
knekten?

Enligt Reese ska ni tänka som så 
att om rutermasken går, spelar det 
ingen roll hur ni gissar i klöver. Ni 
kommer att gå hem i alla fall. Därför 

ska ni förutsätta att rutermasken 
spricker!!

Om då Väst har KD i hjärter och 
ruterkung är det minst sannolikt att 
han dessutom har klöveräss när han 
passade på 1 spader. I 3 spader ska ni 
panga i klöverkung i stick tre, alltså.

Skillnad med fyra spader
Anta nu i stället att ni spelar 4 spader 
efter att ni accepterat Nords invit 
(1spader – 3 spader – 4 spader). 

Nu måste rutermasken gå, annars 
är ni alltid bet. Förutsätt alltså att Öst 
har ruterkung.

B r I D g e S K o l A n  l ä r  u T !

Hitta bra böcker i klubbens bibliotek
l I T e  S v å r A r e  S P e lT e K n I K

Jan Lagerman.

Öst/ [ E952
NS ♥ kn74
  ♦ Dkn83
  }  62

   ¤
  [ KDT64
  ♥ 83
  ♦ E4
  } Kkn75

 SYD NORD
 1 [ 3 [
  P/4 [



Foto: Fotomedia
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Detta händer på Bridgeskolan

 » 17 + 24 mars. Minikurs 
”Det nya systemet”.

 » 31 mars. Praktisk bridge  
med Krister.

 » 14 april. Kursavslutning.

 » 21 april. Nybörjarträffen.

 » 10 maj. Bridge på Ålandsbåten.

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

 » Det finns nya fräscha brickor 
att hyra för hemmaspel. 
”Bridgeträning med Nya 
Bridgeskolan”, fem olika 
nivåer – från nybörjare till 
tävlingsspelare. Du hyr 16 
brickor för 200 kronor/vecka.

 » Ny CD – Bättre Spel finns att 
köpa. 

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

Om Öst har hjärteräss och ruter-
kung (vilket vi ju satt upp att han 
måste ha, annars går vi bet oavsett) är 
det mindre sannolikt att han dessutom 
har klöveräss eftersom han då kanske 
öppnat i första hand.

I kontraktet 4 ska vi alltså maska 
med knekten när Öst spelar klöver i 
stick 3.

Analysera budgivning och spel
Just sådana här spel när man stäl-
ler upp förutsättningar tillsammans 
med analys om budgivning och tidi-
gare spelade kort är kännetecken på 

Hitta bra böcker i klubbens bibliotek

spelare som lämnat skolan och som 
klivit upp ett pinnhål eller två på kun-
skapsstegen. 

Läs, lär och begrunda. Om ni 
hänger med i vad Terence skriver är 
ni sedan garanterat  en bättre brid-
gespelare.

Två andra böcker i världsklass som 
finns i biblioteket som behandlar 
spelteknik är:

Partnership defence, av Kit 
Woolsey (Behandlar försvarsspelet)

How to read your opponents cards, 
av Mike Lawrence (Behandlar kort-
läsning). }
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Text: Björn Borin

I vilket kontrakt tror du att du och 
din ordinarie partner skulle hamna 
på den här given, som spelades i en 
VM-match i en svunnen forntid:

Risken är överhängande att ni 
kommer i 3NT – ett hyggligt kontrakt, 
som tyvärr aldrig kan gå hem, då Ö/V 
vill ha två ruterstick plus de båda 
högfärgsessen och spaderkung.

3 klöver är däremot läggspel, men 
ingen av de två stora bridgenatio-
nerna kunde hejda sig där. Vid ena 
bordet offrade man sig  i 4 hjärter mot 
ingenting, vilket kostade 500. 

De kibitzers som bänkat sig i öppna 
rummet blev vittne till ett märkligt 
budfyrverkeri. Vad sägs om följande 
strövtåg i bridgens utmarker:

De två sista buden dubblades av 
Väst, som under tiden konsulterat 
sin almanacka för att se om det var 
julafton, eftersom han tilldelats kung-
dam-knekt i ruter och två ess. Fyra 
straff till taxa 700 av två flerfaldiga 
världsmästare! 

Fram till 3NT kan man hänga med, 
men det som sen händer torde vara 
helt obegripligt och har, såvitt jag för-
står, ingenting med bridge att göra.

Totalt betalade de flerfaldiga världs-
mästarna ut 15 imp på denna enda 
bricka – något ganska unikt för deras 
vidkommande.

Men vem är jag att bara rapportera 
olyckor? Nästa bricka visar kalibern 
på Nord och varför han så många 
gånger stått överst på pallen:

Efter en budgivning som inleddes 
med Östs 1 spader och där både Nord 
och Syd bjudit ruter, avslutade Öst 
efter Västs stöd med 4 spader, som 
dubblades av Nord.

Ruter ut till dam och duck till Östs 
ess.Trumfsexan gick till Nords kung. 

Härifrån finns det nog inte många 
spelare, som skulle kunna skapa ett 
betläge, men vår världsmästare hit-
tade på något genialt. Han vände med 
klöverdam! Vad skulle Öst tro annat 
än att Nord hade tre trumf och Dx i 
klöver? Om det sitter så, har Öst inte 
råd att ta klöveress. Efter spaderess 
spelar Nord klöver till Syds kung och 
får sin stöld och därmed beten. 

Öst bestämde sig för att skära av 
förbindelsen mellan Nord och Syd 
genom att ducka klöverdam och ta 
andra gången. Det fanns trots allt 
fortfarande en liten hemgångschans, 
nämligen om hjärterknekt kunde 
sitta tredje nånstans.

Men så var det inte. Efter AK i hjär-
ter och spader till åtta och kung kunde 
Nord ta beten med klöverkung.

Vid andra bordet hade Nord natur-
ligtvis inte en tanke på att mana fram 
samma hjärnspöke och de elva impen 
till motståndarna kunde knappast 
vara mer välförtjänt.  }

  
  [ kn2
  ♥ KD94
  ♦ T9742
  } knT

   ¤
  [ D987
  ♥ -
  ♦ E5
  } EKD9632

  [ EK3
  ♥ 52
  ♦ K9876
  } KD2
[ kn84   [ DT9762
♥ DT97   ♥ EK
♦ Dkn2  ¤ ♦ E
} knT3   } E985 
  [ 5
  ♥ kn8642
  ♦ T543
  } 764

 SYD NORD
 1 } 1 ♦
 2 [ 2 NT 
 3 NT 4 NT
 5 } 6 NT
 7 }

Stjärnornas krig (del 1)

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 fem utgåvor, nr 1, 2, 
3, 4 och 5.

– 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:

  85:—

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 5 UTE NU!!!
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Daniel Gullberg, Louise Piscator, Tuve Gustavsson, Malin Englund, Klara Asplund, Daniel Labritz. Längst 
fram Allan Nouri och Lennart Kjellman.

Junioravslutning  
med Julkul

Resultat:
1 Linus Jorenbo 1075p
2 Lennart Kjellman/DanielGullberg 

1018p
3 Louise Piscator 1017p
4 Allan Nouri 922p.

Den 27 december hade vi junioravslutning för juni-
orerna på S:t erik. vi åt gott, spelade en individuell 
tävling och skrattade åt varandras misstag.

Måns Berg

Lennart Kjellman, Linus Jorenbo 
och Louise Piscator.
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lördag 11 februari spelades Pro – Am på S:t erik. 
Det blev en lyckad tävling där 52 par deltog och 
sammanlagt gav den också 20 000 kronor till junior-
bridgen.

Text och Foto: Stefan Andersson

Pro-Am är en tävling där ett antal 
duktiga spelare ställer upp som ”auk-
tionsobjekt” och den som vill kan 
lägga ett bud, men det går också 
spela med sin ordinarie partner. 

32 spelare ställde upp som proffs-
spelare. En av dessa var bridgesko-
lans Jan Lagerman som spelade med 
Tore Andersson.

– Jag har spelat sedan 1968, men 
är bara motions-
spelare och spelar 
kanske en gång i 
veckan. 

Han har spelat 
Pro-Am flera 
gånger förut när 
det har funnits möj-
lighet.

– Det är en kul 
grej och bra att 
pengarna går till 
juniorbridgen.

Men bland deltagarna fanns spe-
lare i alla åldrar. 

– Jag undrar om jag är äldst fun-
derade Rolf Nilsson, 88, som spelade 

tillsammans med Bengt-Erik Efraims-
son.

Tävlingen vanns av Kjell Holm-
gren och Johan Upmark. Egent-
ligen hade Kjell Holmgren  
ropat in Emma Sjöberg, men hon fick 
förhinder och istället fick han spela 
med Johan Upmark. 

Kjell Holmgren kommer från Boll-
näs och hade rest till Stockholm för 
att spela och han var förstås nöjd 
efteråt, trots att han fick byta partner.

– Det var roligt att komma hit och 
spela med en så duktig partner. Vi 
spelade mitt system och han gjorde 
inte ett enda fel.

Kjell Holmgren har spelat bridge i 
48 år.

– Jag såg inbjudan av en händelse 
och tyckte att det var ett trevligt ini-
tiativ att stötta juniorerna. Dessutom 
är det kul att spela en tävling med så 
många bra bridgespelare.

Han var också nöjd med tävlings–
arrangemanget.

– Allt fungerade förträffligt!
Efter tävlingen serverades det 

Proffs och amatörer kom bra överens

Tore  
Andersson.

Bengt-Erik Efraimsson och  
Rolf Nilsson kom på femte plats.

Vinnarna. 
Kjell 
Holmgren 
och Johan 
Upmark.

också mat som ingick i startavgiften.
– Det har gått långt över förvän-

tan, jag hoppas verkligen tävlingen 
kan återkomma nästa år, säger Sofia 
Ryman som höll i arrangemanget. 

– Jag vill tacka alla som har hjälpt 
till med tävlingen och även våra 
sponsorer: Copperfield och Formag-
gio som har skänkt priser och Bengt 
Pettersson som har sponsrat brick-
läggningen. Tack också till Kjell Pet-
tersson som skänte 2 000 kronor till 
Junisbridgen, säger hon. }

resultat Pro-Am
1. Kjell Holmgren – Johan Upmark.
2. Anders Hägglund – Thomas  
Magnusson.
3. Urban Björklund – Fredrik Nyström.
4. Lars Nilsson – Peter Bertheu.
5. Rolf Nilsson – Bengt-Erik  
Efraimsson.
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Proffs och amatörer kom bra överens

Kerstin Strandberg studerar 
rondresultatet.

Frederic Wrang fick stöd av Claes 
Melin.

Efter tävlingen blev det mat, men juniorerna var mer intresserade av att spela bridge.
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Kursen var ett samarbete mellan S:t 
Erik och Nya Bridgeskolan och såväl 
teori som praktiska övningar, lunch 
och kaffe ingick. Man höll på 10-17 
lördag och söndag.

– Det var en ren nybörjarkurs och 
det var ingen som hade spelat bridge 
förut. Dom fick spela mot varandra 
med färdiglagda övningsbrickor, 
säger Måns Berg.

erbjudande via groupon
Informationen om kursen gick ut via 
Groupon.se, en sajt som mejlar ut 

dagliga rabatterbjudanden. Kursen 
var också rabatterad och kostade 240 
kronor.

– Det är bra att försöka använda nya 
sätt att nå ut till yngre åldersgrupper 
och få in nytt folk till klubben och 
bridgeskolan, säger Måns Berg.

Han tror att åtminstone hälften 
av deltagarna kommer att fortsätta 
spela.

– Men det är svårt att säga så här 
kort tid efteråt.

Hittills är det 16 som valt att börja 
direkt i en specialanpassad fortsätt-
ningskurs som Måns Berg håller i.

– Tanken är att de som vill ska 
kunna börja tävla till sommaren, men 
då krävs också att de läser ifatt lite 
teori.

Om det blir fler satsningar med 
anmälan via Groupon.se är inte 
bestämt.

– Vi får se. Det är nog inte omöjligt 
eftersom det gick så bra, men det är 
något som klubben och skolan får 
avgöra.

Några deltagare har också kommit 
till juniorspelet som Måns Berg håller 
i på fredagar.

– Det har kommit fem, sex nya juni-
orer och nyligen hade vi fem bord, så 
många har vi inte haft tidigare.

Poirot väckte intresset
En av dem som var med första helgen 
i mars var Lina Högfeldt, 28.

– Jag lärde mig mycket och jag  
gillade att det var en intensivkurs. 
Det var bra tempo och bra blandning 
av teori och praktik.

Hon har alltid gillat kortspel och 
har  velat lära sig spela bridge i cirka 
tio år, men tidigare har det inte blivit 
av. 

– Det var efter att jag läste en deck-
are av Agatha Christie där Hercule 
Poirot avslöjade mördaren med hjälp 
av bridge.

Och efter kursen har hon fått mer-
smak. Det hon gillar med spelet är 
bland annat samarbetet med part-
nerna och att man måste använda 
logiskt tänkande.

– Det var ungefär som jag trodde att 
det skulle vara, men ännu roligare. 

– Jag är jätteledsen att jag inte har 
möjlighet att gå fortsättningskursen 
på söndagar, men jag lärde känna tre 
tjejer på kursen och vi har bestämt att 
träffas och spela hemma.

Hon tror att hon kommer att fort-
sätta spela.

– Kanske börjar jag en kurs i höst. }

Första helgen i mars hölls en tvådagars intensiv-
kurs i bridge riktad till personer under 35 år. 

– Det gick kanonbra! Av 57 deltagare anmälde sig 
16 direkt till en fortsättningskurs på söndagar och 
det är flera som har sagt att dom ska gå kurs till 
hösten, säger Måns Berg.

Text: Stefan Andersson  Foto: Kristin Nedlich

Från vänster syns: Sara Wilhelmsson,  Caroline Bild och Lina Högfeldt.

Måns Berg instruerar en av kurs-
deltagarna.

Intensivkurs lockade nya spelare till klubben



PASS nr 1 • 2012 Sid 11

Från vänster syns: Sara Wilhelmsson,  Caroline Bild och Lina Högfeldt.

Intensivkurs lockade nya spelare till klubben Juniorspel  
på fredagar!

 » På fredagarna har S:t Erik  öppet hus 
från klockan 14 och framåt, då juni-
orer spelar gratis och får undervis-
ning av Måns Berg. Vi bjuder på fika. 

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

 » Juniorer spelar gratis i partävlings-
barometrarna på lördagar och sön-
dagar.
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årets DM-mixed blir 
ihågkommen för sitt 
väldigt stora och starka 
startfält då hela 52 par 
ställde upp. Inför starten 
bjöd klubben på kaffe 
och macka.

Av Elena Ström

Jag passade på att gå runt och göra en 
intervjuundersökning om tävlingen. 
Jag ställde fyra frågor: 

1. vad är det så speciellt med mix-
edtävlingar? 

2. är överraskningsmomentet (att 
även helt otippade par kommer bland 
de tre bästa) mer frekvent än i öppna 
tävlingar? 

3. Har ni en hemlig taktik för att 
lyckas i mixeden? 

4. Hur firar ni segern ikväll i fall att 
det blir en sådan?

Äkta paret Peter och Anna Mår-
tensson.

Peter: – Det som var speciellt med 
just denna tävling var att jag äntligen 
fick träffa min fru.

Anna: – Ja, vi har en hemlig taktik – 
att spela bra. Hela tiden.

Peter: – Bolaget är väl stängt när 
tävlingen slutar och vi kan inte fira 
med något annat än med en kopp 
extra stark kaffe hemma.

Britt-Marie Hedrén som spelade 
med Fredrick Wickström:

– Det är alltid ”mjukare” bridge när 
tjejer spelar, det är trivsammare att 
delta i en mixedtävling.

en extra krydda
Arne Eriksson som spelade med Vivi-
anne Ås:

– Överraskningsmomentet är en 
stark krydda i detta sammanhang. 
Jag började ragga en kvinnlig part-
ner uppifrån på damernas meritlista 
och hittade Vivianne. Om tjejen dess-
utom ser bra ut, då är det bara plus i 
kanten.

Mona Bergström och Magnus 
Hammar.

Magnus: – De som är duktiga vinner 
oftast, det kommer sällan några 
stora överraskningar. I dag finns det 
omkring 10 toppar som slås om final-
platserna, resten är här för att ha en 
trevlig bridgedag.

Mona: – Vår taktik är inte hemlig 
och den är effektiv. Vi försöker att 
hålla sams. Sedan om vi råkar vinna, 
då tar vi taxi hem och firar med 
skumpa.

god stämning
Waldo Whiteman i par med Margare-
tha Norbäck

– Det är alltid god stämning på mix-
edtävlingarna och överraskningsmo-
mentet är stor. 

– Vem som helst kan vinna, det har 
vi sett på SM finaler. Vi ska inte slösa 
med champagne om vi vinner i dag, 
den sparar vi till den stora SM-finalen 
i Örebro.

Helena Isaksson med partner 
Hannu Oikarainen:

Favoritseger för paret Bertheu i DM Mixed
I n g e n  c H A M PA g n e  e l l e r  S K u M B A D  I  B u D o I r e n   F Ö r  Ö v r I g A

Cathrine och Peter Bertheu vann distriktsmästerskapet i Mixed.
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Text: Tommy Gullberg

Utspel: Spaderknekt. Hur tänker ni 
er försvaret när spelföraren maskar 
i klöver i andra stick?

3. Syd/ [ 54
Alla ♥ 54
  ♦ EK7653
  } E65
    
    
   ¤    
  
  [ EK
	 	 ♥	 EK832
	 	 ♦ 42
  } D432

 NORD SYD
  1 ♥ 
 2 ♦ 3 } 
 3 ♦ 3 NT

Utspel: Spader förstås. Vad trodde 
du? Spelplan? }

Utspel: Spaderdam. Ni berättar om 
minimum på Stenbergs trumfstödsvi-
sande 2 NT. Spelplan.

2. Syd/ [ 87
Ingen ♥ E987
  ♦ 75
  } EDkn87

   ¤
  [ E10
  ♥ Kkn1054
  ♦ K64
  } K103

 NORD SYD
 1 ♥ 2 NT*
   3 ♥* 4 ♥
 P

1. Syd/ [ 54
Ingen ♥ kn10
  ♦ Ekn1087
  }  Kkn109
    
            [  876 
  ¤ ♥ KD984
    ♦ 32
    } ED2
  
 SYD NORD
 1 NT 3 NT 
 P

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

Klarar du 
Tommys luriga?

resultat DM-Mixed
1. Peter Bertheau – Kathrine Ber-

teau 63,67.
2. Peter Backlund – Madeleine 

Swanström 61,57.
3. Lennar Rehle – Eva Benckert 

61,52. 
4. Inger Sällsten – Ric Sällsten 

61,43. }

resultat Plattliret
Den 25 februari spelades guldtäv-
lingen Plattliret.

1. Peter Bertheau – Gunnar Hall-
berg 63,0.

2. Björn Wenneberg – Göran Ham-
marström 60,4

3. Krister Ahlesved – Per-Ola 
Cullin 58,0. }

– Det är lättare att vinna en mix-
edtävling än det är när de flesta som 
spelar är män. Vi firar med cham-
pagne på den första bästa krog om vi 
vinner i dag. 

Fler överraskningar
Paul och Mona Iwarson:

Paul: – Överraskningarna är mer 
frekventa eftersom många inte är 
ordinarie partners.

Mona: – Vi ska ha samma taktik 
som vi har kört med i 30 år. Tråkigt 
men sant. Om vi vinner, åker vi hem. 
Ingen champagne. Vi är bortskämda 
med segrar. En till blir inte någon 
extraordinär företeelse. 

Max Ödlund spelade som vanligt 
med sin fru Bim.

Max: – Vinner vi ikväll tar vi ett 
skumbad i jacuzzin hemma i boudoi-
ren.

och sedan?
Max: – Resten tillhör våra privata 

liv. }

Favoritseger för paret Bertheu i DM Mixed
I n g e n  c H A M PA g n e  e l l e r  S K u M B A D  I  B u D o I r e n   F Ö r  Ö v r I g A



PASS nr 1 • 2012Sid 14

 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

A n S l A g S TAv l A n
Här kan medlemmar i S:t erik efterlysa en part-
ner till partävlingar, eller spelare till sitt ligalag. 
Kanske finns det någon bridgebok eller andra 
”bridgeattiraljer” du vill köpa eller sälja?  

Vi söker spelare 

till vårt division 6 

lag (måndag kväll) 

Kontakta Erland 

Ringblom 070-763 

83 81 

Par sökes till lag Keri  division 3  torsdagar
076-1336303

Bidrag mejlas till: pass@sterik.se. nästa nummer 
kommer ut i början av juni.

Jag söker en partner till olika täv-lingar. Har spelat på S:t Erik i 25  år, men saknar partner.
”Avancerad spelare”

Sundbyholms Slott
2–6 juli

Utbildning och tävlingar på  
två nivåer – trivselnivå och  

tävlingsnivå för klubbspelare 

Moskogen, Leksand
6–10 augusti

En vecka med enbart tävlingar 
för klubbspelare.

Information och program på 
hemsidorna www.lisabridge.se 
och www.nyabridgeskolan.se
Frågor och anmälningar till
Lisbeth Åström, tel 016-12 76 33, 
eller mail, bjorn.astrom@comhem.se.

Två sommarbridgeveckor 2012

Känner du någon  
som vill börja 
spela bridge?

Den som värvar en ny elev till 
Nya Bridgeskolans grundkurs 

A får två biljetter som kan 
utnyttjas på S:t Eriks tävlingar 
eller bridgeskolans aktiviteter. 

catharina & Krister
www.nyabridgeskolan.se  
info@nyabridgeskolan.se

08-34 55 01.
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Facit till Tommys luriga

Utspel: Spaderknekt.

Hur tänker ni er försvaret, när spelfö-
raren maskar i klöver i andra stick?
När ni vinner klöverdam och driver 
ut hjärteress, torde resultatet bli jämn 
hemgång. Hela given:

Syd vinner tredje hjärtern, tar för 
ruterkung och maskar i ruter för nio 
stick.

Tar ni klöveress i andra stick istäl-
let för damen, har ni gett spelföraren 
ett attraktivt förlorande alternativ. Är 
han misstänksam, kanske han toppar 
rutern innan han upprepar klöver-
masken. Andra gången han slår den 
passar det er bättre att ta för er dam 
och inkassera hjärtern för bet. Men 
snälla. Gör inte så mot mig!

När masken lyckas är det till och 
med klart för övertrick. Tar man spa-
deress och sedan inte löser trumfen, 
kommer Öst tidigt in i spelet denna 
gång och sätter ruterkung på mellan-
hand för bet. Misslyckas trumfmas-
ken gör det inget, eftersom ruterkung 
då är skyddad.

3. Syd/ [ 54
Alla ♥ 54
  ♦ EK7653
  } E65
[ D763   [ kn10982
♥ D10976   ♥ kn
♦ kn  ¤ ♦ D1098
} 987   } Kkn10 
  [ EK
	 	 ♥	 EK832
	 	 ♦ 42
  } D432

2. Syd/ [ 87
Ingen ♥ E987
  ♦ 75
  } EDkn87
[ Dkn65   [ K9432
♥ 2   ♥ D63
♦ Ekn32  ¤ ♦ D1098
} 9642   } 5 
  [ E10
  ♥ Kkn1054
  ♦ K64
  } K103

Utspel: Spaderdam. Ni berättar om 
minimum på Stenbergs trumfstödsvi-
sande 2 sang.
Spelplan? Låt Väst få första spader-
sticket! (Vinn bara om Öst sätter i 
kungen.) Ta vändan och spela trumf 
till ess. Fortsätt med att maska i trumf 
över Öst. Hela given:

Utspel: Spader. Du måste vinna utspe-
let. Därefter ska du testa rutern med 
ess och kung. Sitter den 3-2 godspe-
lar du den för övertrick. Om rutern 
inte uppför sig ska man satsa på 
hjärtern. Det är större chans att den 
sitter 3-3 än att klövern ska sitta 3-3 
med kungen rätt. Även där ska man 
inleda med ess och kung. Hela given:

1. Syd/ [ 54
Ingen ♥ kn10
  ♦ Ekn1087
  }  Kkn109
[ kn10932   [ 876
♥ 632   ♥ KD984
♦ D64  ¤ ♦ 32
} 43   } ED2
  [ EKD
  ♥ E75 
  ♦ K95
  } 8765

När man upptäcker att hjärtern sitter 
5-1 återstår sista chansen: Öst ska då 
ha klöverkung tredje. Klöver till ess 
och klöver mot handens dam ser till 
att vi förr eller senare får nio stick 
för hemgång. Bekänner alla på ess 
och kung i hjärter ska man spela en 
tredje rond och hoppas på rundsits.

Ger man tidigt bort ett ruter- eller 
ett hjärterstick, missar man hem-
gångschansen att klövern uppför sig 
väl, när de övriga möjligheterna inte 
längre kan ge önskat resultat. }

Annonsera i PASS
mejla: pass@sterik.se

1. Syd/ [ 54
Ingen ♥ kn10
  ♦ Ekn1087
  }  Kkn109
    
            [  876 
  ¤ ♥ KD984
    ♦ 32
    } ED2
  
 SYD NORD
 1 NT 3 NT 
 P

2. Syd/ [ 87
Ingen ♥ E987
  ♦ 75
  } EDkn87

   ¤
  [ E10
  ♥ Kkn1054
  ♦ K64
  } K103

 NORD SYD
 1 ♥ 2 NT*
   3 ♥* 4 ♥
 P

3. Syd/ [ 54
Alla ♥ 54
  ♦ EK7653
  } E65
    
    
   ¤    
  
  [ EK
	 	 ♥	 EK832
	 	 ♦ 42
  } D432

 NORD SYD
  1 ♥ 
 2 ♦ 3 } 
 3 ♦ 3 NT
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Posttidning B

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

Julkul är årets populä-
raste tävling, men under 
julhelgen spelades också 
som vanligt många 
andra tävlingar.

Foto: Stefan Andersson

Under Julkul utdelades som vanligt 
många priser och prisbordet dignade 
av kramdjur samt några flaskor. 

De som tog hem förstapriset blev 
Björn Samuelsson och Mårten Arons-
son före Lillemor Strindberg och Åke 
Sjöberg. 

Här följer resultat för Julkul samt 
andra tävlingar under julhelgen.

Julkul, 199 par.
1. Björn Samuelsson – Mårten Aronsson
2. Lillemor Strindberg – Åke Sjöberg 
3. Thomas Björklund – Erika Rodin 
4. Per Söderberg – Christer Koch 
5. Lars Ekenlöv –  Claes Melin

Skinbarometer, 88 par.
1. Bengt Stahre – Gunnar Andersson
2. Magnus Ekman – Peter Carlsson 
3. Lars Dackander – Agneta Persson 
4. Per Söderberg – Christer Koch 
5. Börje Rudenstål – Fredrik Wahlberg

Mellandagsrally, 8 tävlingar
1. Sven-Owe Andersson
2. Tommy Eneqvist 
3. Linus Jorenbo
4. Gudrun Strandberg 
5. Mattias Weiler

Handikapptävling, 39 par.
1. Caroline Tesch – Johan Tesch
2. Peder Hägg – Leif Hansson 
3. Biörn och Måns Torbiörnsson 
4. Anders Ljung – Gudrun Dahlberg 
5. Allan Stoltenberg – Lena Sandquist

nyårssilver, 57 par.
1. Emma Sjöberg – Mats Sjöberg
2. Kr. Ahlesved – Catharina Forsberg 

Julhelgens tävlingsresultat

3. Ola Brandborn – Lennart Eriksson 
4. Anna Roos – Per-Arne Karlsson 
5. Åke Falkunge – Eva Benckert. }

Det var som vanligt fullt i lokalen under Julkul, 199 par deltog.

Tävlingsledare Micke Almgren 
var på gott humör.

På prisbordet fanns det rejäla 
kramdjur.


