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Hur vi behandlar inkomna mejl
styrelsen får in en hel 
del mejl, oftast med 
frågor, ibland med miss-
nöje och mer sällan med 
beröm. Hur behandlar vi  
dessa? 

Mårten Gustawsson – ordförande

Ett exempel är ett mejl med kritik 
för att vi flyttade starttiden för dag-
bridgen på måndagar och för att vi 
inte svarat på kritiken, se sidan 14.

Vi flyttade fram starttiden med en 
timme på måndagar för att få plats 
med ytterligare en aktivitet på mor-
gonen.

Efter knappt ett år fick samtliga 
närvarande berörda måndagsspelare 
svara på en enkät. Där visade det sig 
att en majoritet var för den gamla 
starttiden varefter styrelsen beslöt att 
ändra tillbaka starttiden. Vi provar, 
utvärderar och ändrar oss om det 
verkar bäst.

Det ligger ingen prestige i detta sätt 
att arbeta och jag kan försäkra att 
styrelsen verkligen inte har en helt 
egen agenda med principbeslut som 
bara ska drivas igenom för sakens 
skull.

Det förekom en protestlista men 
nog tycker jag det känns betydligt 
bättre att alla får visa sin åsikt via en 
enkät än bara en del via en lista? Det 
förekom också prat om att en del slu-
tade spela på måndagar på grund av 
att starttiden flyttades fram. Vad vi i 
styrelsen såg var att deltagarantalet 
hela tiden var stabilt.

När det gäller nyheter så är det 
också så att ska alla berörda vara med 
och rösta om att införa en nyhet eller 
ej så blir svaret oftast ett bevarande 
av det gamla. Jag tror till exempel att 
det finns risk för att kvällsspelet fort-
farande hade börjat klockan 19.30 
om det hade krävts en majoritet vid 
bakflyttande först till kl. 19.00 och 

sedan till kl. 18.30. Jag tycker att en 
styrelse bör vara betydligt mer visio-
när än en medlemsmajoritet. Samti-
digt som naturligtvis en styrelse bör 
ha bra underlag för sina beslut men 
ändå vara beredd till omprövning.

Det är inte bara så att någon i sty-
relsen läser ett inkommet mejl utan 
på nästkommande styrelsemöte kon-
trollerar vi att alla mejl med frågor 
har svarats på samt tar upp alla mejl 
med åsikter till diskussion.

BK S:t Erik har valt, till skillnad 
från många andra föreningar, att 
göra våra styrelsemötesprotokoll 
offentliga. Det är i det sammanhanget 
dock viktigt att poängtera att våra 
protokoll i första hand är besluts- och 
inte diskussionsprotokoll. Det vill 
säga i protokollet står vad styrelsen 
beslutar och när så behövs vem som 
ser till att det blir genomfört, inte vad 
till exempel Mårten tyckte i en fråga. 
Endast vid ”stora” beslut komplette-
ras ibland protokollet med motive-
ringar. 

Detta sätt att skriva protokoll är 
det absolut vanligaste i alla samman-
hang. Dels för att hålla protokollen 
korta och koncisa. Dels för att det  
normala är att när ett beslut väl är 
fattat så arbetar hela styrelsen för 
det, även den som var, eller egentli-
gen fortfarande är, av en annan upp-
fattning.

Detta innebär att man inte kan läsa 
ett styrelseprotokoll och besviket 
konstatera: ”Nu har styrelsen strun-
tat i mitt mejl.” Styrelsen har med 
stor sannolikhet diskuterat ditt mejl, 
utan att det nämns i protokollet, men 
inte fattat något nytt beslut.

Vi försöker dessutom svara per-
sonligt på alla mejl men ibland och 
då framför allt när det gäller ärenden 
utan klara svar som är ”under utred-
ning”, som starttiden för måndags-
tävlingarna, kan svaret dröja. Trots 
detta kan du dock som medlem vara 

l e da r e n :

säker på att synpunkter beaktats. S:t 
Erik är en ideell förening som är till 
för medlemmarna! }

Kalender

september
Lördagshissen och Söndagsbaro-
metern startar, båda 12.00. 
Dagspel varje dag, se hem-
sidan eller anslag i spellokalen.

oktober
21 Årsmöte 12.00.
25 Höstkul dag 11.00.

november
24  DM mindre rutinerade.

december
6  Julkul dag 11.00.
8 Avslutning Bridgeskolan,
 ingen Lördagshiss!
15 Silvertävling 13.00.
17 Skinkbarometer 18.30.
18 Julkul 18.30.
19 Skinkbarro, max ruter 18.30.
26 Annandagssilver 13.00.
27 Helgrally I 18.30.
29 Mellandagssilver 13.00.
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den här gången berät-
tar Bridgeskolans Jan 
lagerman, som även 
coachade det svenska 
os-laget, om budet 
fjärde färg och hur det 
kan användas.

Text: Jan Lagerman

”Fjärde färg” kallas ett bud i den 
objudna fjärde färgen när svarshan-
den ska bjuda efter att öppnaren 
bjudit två färger och vi själva en.
Exempel:
1 hjärter – 1 spader,
2 klöver – 2 ruter

När öppnaren visat en tvåfärgshand 
(minst 54 i sina färger och 12-17hp) 
bjuder svararen den objudna rutern. 
’Fjärde färg’.

Fjärde färg tar man till när man har 
bra kort men inget bra bud att ta till. 
Det betyder ungefär som så:

”Käre partner! Jag ser att du har två 
färger, men jag vet ändå inte tillräck-
ligt för att kunna avge ett slutbud. 

Kan du vara vänlig att beskriva din 
hand lite mer?”

Budet är rent artificiellt och lovar 
alls inte att man har fyra kort i den 
färg man just nu bjöd. Snarare är det 
så att ofta har man ett par hackor i 
den, nu när man inte gick till sang.

Fjärde färg som utgångskrav
Från och med i år kommer skolan 
att lära ut att fjärde färg är krav 
till utgång. (Tidigare var det bara 
starkt, men man kunde bromsa under 
utgång)

Om budgivningen startat som ovan, 
det vill säga:
1 hjärter – 1 spader,
2 klöver – ?

Och ni förfogar över följande kort 
kan fjärde färg vara lämpligt att ta till.

a) [ AK962 ♥ Q7 ♦ T53 } AJ4
b) [ AK72 ♥ 6 ♦ A852 } KQT3

I fallet a) känns 3NT som ett möjligt 
slutmål, men vi kan inte bjuda 3NT 
utan håll i ruter. Budet ”frågar” alltså 
efter ruterstopp alternativt efter  ore-
dovisade färglängder.

Med hand b) kan vi inte höja klö-
vern till 3 för det är invit och inte krav. 

Lösningen är att bjuda 2 ruter som 
fastslår utgångskrav för att bjuda 
klöver nästa varv.

Öppnarens reaktion på partnerns 
fjärde färgbud är att försöka beskriva 
sin hand ännu mer än tidigare. Dess-
utom är håll (stoppkort) i fjärde 
färgen viktiga så att man kan spela 
3NT.

Ni öppnar med 1 hjärter och bud-
givningen går som ovan:

1 hjärter – 1 spader
2 klöver – 2 ruter ?

enkla frågorna:
På partnerns fjärdefärgbud ska ni nu 
finna rätt fortsättning med:

a) [ 4 ♥ AKJ76 ♦ AQ5 } T642
b) [ 4 ♥ AKJ763 ♦ 98 } AQ82
c) [ A ♥ KT542 ♦ 93 } KQ873

Tre ganska ”enkla” händer när man 
fattat vad det handlar om. 

På a) svarar vi 2NT. Vi har inga 
extra färglängder, men vi har ett sta-
bilt håll i ruter och det meddelar vi 
med 2NT.

På b) kan vi inte bjuda NT med 
två små hackor i ruter. (Kom ihåg 
att partnerns ruterbud inte alls visar 
ruter) Däremot har vi en extra hjärter 
vi ännu inte visat upp. Vi bjuder 2Hj 
och visar vår sexkortsfärg.

På c) har vi inget ruterhåll, ingen 
sexkortshjärter, men vi har en femte 
klöver och vi bjuder därför 3Kl och 
visar vår andra femkortsfärg.

svåra frågorna:
Samma budsekvens som ovan:

a) [ A4 ♥ AQT53 ♦ 86 } KJ32
b) [ AQ4 ♥ AK652 ♦ 7 } KT87
c) [ 5 ♥ AKQT42 ♦ 87 } AKT4

a) 2 spader. Nu har vi inget håll i 
ruter, vi har varken 6 hjärter eller 5 
klöver. Återstår att göra en preferens 
till 2 spader. Kan inte det visa tre-
kortsfärg? 

Nej, med fördelningen 3514 och 
minimum hade ni höjt spadern redan 
förra varvet vilket är tillåtet på tre 
kort om ni har en singelton.

b) 3 spader. Nu har ni tre spader, 
men med dessa kort kunde ni inte 
höja till 2 spader förra varvet för ni 
är för starka. Om ni har så många 
honnörspoäng som i b) bjuder ni 2Kl 
för att sedan hoppa till 3Sp och visa 
extrastyrkan och samtidigt er fördel-
ning 3514.

c) 3 hjärter. En ovanlig sekvens, men 
med en så stark hjärterfärg hoppar ni 
till 3 hjärter för att visa extra styrka 
och en riktigt stark 6-kortsfärg. 

Normalt hoppar man inte i bud-
givningen när det föreligger krav, så 
dylika hopp i egna färger visar excep-
tionellt starka sådana. Kanske kan 
svarshanden nu gå mot en slam med 
vetskap om er fina färg. }

B r i d g e s K o l a n  l ä r  u t !

så används fjärde färg

Jan Lagerman.
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Detta händer på Bridgeskolan

 » Det nya systemet. Minikurs 
med start 6 oktober.

 » Söndagsbridge med Per, start  
7 oktober. 

 » 20 oktober. Workshop med 
Catharina & Krister.

 » Tema Mothand, 3 lördagar 
med start 17 november. 

nya Böcker

 » Bridge Pro – en bok  
för de avancerade. 
 
 
 

 » Spela mera – en bok  
i spelteknik.

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

Den öppna klassen bestod av 60 lag 
indelade i fyra grupper där de fyra 
bästa gick vidare. Sverige slutade 
trea i sin grupp och fick möta Israel i 
åttondelsfinal.

Efter vinst med 230-151 mötte Sve-
rige USA i kvartsfinal, den enda av 
matcherna i slutspelet som blev rik-
tigt dramatisk. Sverige vann till slut 
med 182-178. Inte minst tack vare att 
Cullin – Bertheau tog 7 dubblade straff 
i 4NT mot Meckstroth – Rodwell.

Semifinalen spelades mot Europa-
mästarna Monaco. Monaco? För den 
som inte hänger med i bridgevärlden 
så beror framgångarna inte på någon 
enastående monegaskisk ungdoms-
verksamhet. I laget spelar nämligen 
bland andra det norska världsparet 
Helgemo – Helnes som lämnat Norge 
för Monaco och det italienska paret 
Fantoni – Nunes.

Men nu verkade det inte spela 
någon större roll vilka som stod för 
motståndet. Efter en jämn inledning 
drog Sverige ifrån och vann med 220-
174.

I finalen väntade Polen som hade 
slagit ut Italien och Irland. 

Finalen slutade 371-234 till Sverige 
och vilket väl säger det mesta.

Sverige blev därmed sjätte nation 
att vinna OS. Tidigare vinnare är: Ita-
lien (5 gånger), Frankrike (4), Brasi-
lien (1), Polen (1) och USA (1).

Bridgens motsvarighet tilll fot-
bollens Erik Hamrén och Marcus 
Allbäck var Mats Axdorph och Jan 
Lagerman. De tre paren spelade i föl-
jande konstellationer: Peter Bertheau 
– Per-Ola Cullin, Fredrik Nyström – 
Johan Upmark och Krister Ahlesved 
– Jonas Pettersson. Pass gratulerar till 
guldet! 

Samtliga i laget spelar i ligan på 
S:t Erik, i Elitserien. Och coachen 
Jan Lagerman brukar ju coacha även 
Pass läsare på dessa sidor. 

Man får även anta att eleverna på 
Nya Bridgeskolan är i goda händer 
eftersom Krister Ahlesved driver 
skolan där Jan Lagerman och även 
Peter Bertheau är lärare.

stefan andersson

guld i Bridge-os!

det har väl knappast undgått någon bridgespelare 
att sverige i augusti vann World Bridge games 
för första gången när tävlingen avgjordes i lille i 
augusti.

Krister Ahlesved, Jan Lagerman (coach), Per-Ola Cullin, Peter 
Bertheau,  Mats Axdorph (kapten), Fredrik Nyström, Johan Upmark, 
Jonas Pettersson.
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en reseberättelse från Kina     

Klockan 0315 ringde 
alarmet för den stora 
dagen. dagen med stort 
d. Vi skulle åka till Kina 
och vi skulle spela ett  
världsmästerskap.

Text: Erika Rodin

Trots den okristligt tidiga uppstig-
ningen skulle flyget inte lämna 
Arlanda förrän 1615. Men istället för 
att sova blev det till att gå upp tidigt 
för att komma in i Kina-tid och spela 
bridge. Så klockan fem på morgonen 
samlades juniorlandslagstruppen på 
St:Erik för att möta ett gäng tappra 
själar för att spela en 16-brickors 
match.

Juniorerna fick se sig besegrade 
efter 16 brickor men vem spelar på 
topp mitt i natten? 

Så det var med stor förväntan som 
vi steg på planet mot Kina på efter-
middagen och tio timmar senare 
hade vi landat i landet där Facebook 
är censurerat och toaletterna består 
av hål i marken. Det var dock inget 
vi visste när vi landade och blev 
bemötta av en stor lyxbuss med fung-
erande AC. Själv hade jag inte sovit 
så bra under flygresan så jag ägnade 
bussresan från flygplatsen till hotel-
let till att sova.

Bridgespelare överallt
Nästan alla medverkande länder sov 
på det hotellet vi sov på, så överallt 
var det bridgespelare. 

Det tog oss nästan två timmar 
att checka in på hotellet då ingen i 
receptionen pratade engelska, hur 
tänkte de där? Men till slut hade vi 
fått sex nycklar till sex rum på fyra 
olika våningar... Vi bodde i alla fall 
på samma hotell. 

Det blev dags för invigningen och 
vi begav oss iväg, alla bärandes våra 
landslagströjor förstås. Person efter 

person höll tal efter tal, de flesta pra-
tade kinesiska och hade powerpoint-
översättningar på engelska. Alla var 
glada över att vi var där. Berättade 
hur det var vi som förde bridgen 
framåt. Att vi nu skulle knyta nya 
vänskapsband och ha en underbar 
turnering i vänlighetens anda.

Dagen därpå var det äntligen dags. 
Världsmästerskapet skulle börja 
och alla månader av bud-, och spel-
träning, analyser och förberedande 
skulle sättas på prov. 

I vår första match mötte vi USA och 
ingen hade någon direkt koll på vilka 
de var. Jag och Irma fick visa prov på 
att vi kunde hitta rätt kontrakt när 
man hade två färger att välja som 
trumf under en bricka. Jag hade föl-
jande kort:

[ KQJT54 ♥  9 ♦ AKQ54 } J

Jag öppnade med en spader. Det 
gick pass fram till Irma som bjöd 1NT 
som kan vara ändå upp till 11 poäng. 
Nu spelar vi med den fina konven-
tionen Häxan, som jag innan Kina 
inte direkt tyckte medförde något i 
budgivningen då den aldrig kommit 
till nytta, men nu fick den alltså chan-
sen! 

Jag bjöd därför 2 klöver som 
antingen är naturligt eller alla 16+ 
händer och fick svaret 2 ruter av Irma 
som är utgångskrav om jag har den 
starka handen. Eftersom jag hade 
den starka handen bjöd jag nu lugnt 
och stilla 3 ruter som alltså visar 16+ 
med 5-4 i spader och ruter. Irma tes-
tade 3NT men jag tyckte inte det såg 
så aktuellt ut på mina kort så jag bjöd 
4sp som Irma nu passade ned med:

[ 7 ♥ AJT82 ♦ T987 } KQ2
Jag kunde lätt ta tio stick som 

spelförare. Nästan alla andra bord 
spelade fem ruter som var en bet då 
spadern satt 5-1 emot och motstån-
darna hade en direktstöld. 

Bästa kontraktet var 3 NT då man 

hade 10 stick även i det kontraktet, 
men 420 eller 430 är inte så stor skill-
nad i lagspel!

en liten besvikelse
Trots detta fina resultat och en 
bjuden lillslam som andra bordet 
missade fick inte med oss mer än 
16 VP (matchpoäng reds anm.) från 
matchen vilket var en liten besvi-
kelse. 

I Andra matchen mötte vi Chinese 
Taipei där vi bara fick 13 VP trots att 
vi återigen lyckades bjuda en slam 
som motståndarna missade. I sista 
matchen mötte vi Italien som slog oss 
ur stolen ordentligt genom att endast 
ge oss ynka 9 VP. 

En av brickorna vi betalade ut på 
var när Irma plockade upp:

[ QJ3 ♥ KDQ85 ♦ 54 } KQ5

MTH öppnade med 2 spader svagt. 
Irma bjöd då 3 hjärter som snabbt 
blev dubblat av MTV som satt med 
AT97643 i hjärter... Trots lite otur 
och mindre poäng än vad vi kanske 
hade trott på i början på dagen 
kände vi oss ändå inte särskilt ned-
stämda och morgonen därpå var 
vi supertaggade när vi mötte Indo-
nesien som vi bokstavligen åt upp 
genom att ta 25 VP. 

Efter fem brickor hade jag och 
Irma plockat in 57 imp till vårt lag 
och ställningen var därmed 57-0 till 
Sverige. En bricka fick vi lite gratis 
på då motståndarna missade att ta en 
bet i slammen där man saknade två 
ess men de övriga fyra lyckades vi 
båda bjuda och spela bra på. Bland 
annat plockade jag upp:

[ AT5 ♥ AKQ754 ♦ KT4 } A

Jag öppnade med 2 klöver starkt. 
Irma bjöd 2 ruter relä och jag visade 
upp min hjärter. Nu får jag 3 hjärter av 
Irma som är slamintresse och jag visar 
min spaderkontroll och några bud 
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senare är vi i 6 hjärter, inga konstighe-
ter. Två brickor senare hade jag:

[ T6 ♥ K854 ♦ KJT985 } 4
MTH öppnade med en stark enty-

dig klöver. Jag bjuder lite försiktigt 
en ruter och det går dubbelt till vän-
ster och 5 ruter(!) av Irma. MTH går 
ned i boxen och bjuder sedan 6sp och 
det går pass, pass och Irma bjuder 
nu 7 ruter (!!) som MTH dubblar och 
Irma lägger upp följande kort:

[ - ♥ QT97 ♦ AQ6432 } J93

Två bet senare skriver vi in -300 i 
protokollet och vid jämförelsen har 
våra vingar spelar 6sp+1 vilket gav 
15 imp till oss på brickan. 

Match två och tre under andra 
dagen var mot Polen och Nederlän-
derna, länderna som under hela mäs-
terskapets gång låg tvåa respektive 
etta, och när vi tog in 15 mot Polen 
och 12 mot Nederländerna kände 
vi oss nöjda, detta trots att vi hade 
kunnat ta mer då jag lyckades göra 
några mindre smarta balanserings-
dubblingar som kostade allt från 150-
400 ut...

 Dag tre mötte vi Kina, Oceanien 
samt Frankrike och vi lyckades inte 
spela på topp mot något av lagen. Efter 
dag tre hade vi mött alla lag som var 
med i girls-klassen och skulle nu möta 

alla lagen igen innan kvalet var över. 
Fortfarande såg det ljust ut för oss 

att klara av kvalgränsen (topp fyra). 
Men allt eftersom dagarna gick pre-
sterade vi sämre och sämre och när 
sista kvaldagen var avslutad fick vi 
finna oss med att placera oss på en 
sjunde plats och vi var därmed ute ur 
turneringen. Den kommande dagen 
ägnades för min del till att plugga, i 
alla fall lite, medan de andra tjejerna 
åkte in till Shanghai. 

När Youngsters (U21-laget) sedan 
åkte ut ur kvartsfinalen mot Israel 
var det inte många glada miner på 
hotellet. Därför ägnades den kvällen 
till att titta på film och svära över åt 
hur mycket tur Israel hade. 

lång väntetid
Vi hittade ett Pizza Hut som låg 
precis bredvid hotellet som vi gick till 
förvånansvärt många gånger trots att 
vi efter varje besök lovade att aldrig 
gå dit igen. Ingen i personalen kunde 
engelska och vi fick vid varje besök 
vänta minst en timme på maten och 
när den väl kom in hade de alltid 
glömt bort minst en beställning... 
Detta ledde till att jag fick öva på att 
klaga och vi behövde inte betala fullt 
pris.

Frukosten på hotellet bestod av ris, 
nudlar och andra saker som ingen 
riktigt visste vad det var eller vågade 

prova men på den ”västerländska” 
frukostbuffén fanns det i alla fall 
rostat bröd och vattenmelon så vi fick 
i oss lite mat. 

När vi sedan hittade ett Walmart 
bara några meter bort fick vi njuta 
av yoghurt också! Det var dock lite 
läskigt att gå in på Walmarten då 
de hade ett flertal akvarium med 
fiskar som det bara var att fiska upp 
för att sedan köpa med sig hem till 
kvällens middag, eller varför inte 
lite hund?

Trots missnöje med resultaten var 
resan till Kina ändå något som jag 
kommer komma ihåg länge. Det var 
första gången jag var utanför Europa 
och det var mitt första världsmäster-
skap, men definitivt inte mitt sista. 

Nu blickar vi juniorer framåt och vi 
har redan börjat vässa tänderna inför 
junior-EM som går av stapeln nästa 
sommar och då ska vi minsann få 
med oss medaljer hem! }

Fotnot:
Kapten var Per Leandersson.
U21-laget bestod av:
Ola Rimstedt – Mikael Rimstedt,
Simon Hult – Simon Ekenberg,
Mikael Grönstedt – Ida Grönstedt.

Flicklaget bestod av:
Erika Rodin – Irma Petersen
Moa Petersen – Catrin Wahlestedt.

Erika Rodin med krokodilen Konrad. Till höger laddar Youngsters upp med ”ringen”.
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Bilder från Bridgefestivalen i Örebro 
lars o a Hedlunds bilder har tidigare varit publice-
rade i Pass och sitter även uppsatta på klubben. Här 
är ett litet urval av hans bilder från Örebro i somras.     

I årets bridgefestival deltog 7778 par, en 
ökning med 300 par, många av dessa 
kom förstås från S:t Erik eller spelar 
regelbundet här. Här är några resultat:

sm-par
2. Anders Morath – Johnny Östberg.
3. Anna Zack-Einarsson – Bengt-

Erik Efraimsson.
4. Jan Selberg – Olle Wademark.
mixed par
5. Mari och Mikael Lindblom.

chairmans cup: Tom Gärds, Jonas Pet-
tersson, Jan Selberg, Olle Wademark, 
Krister Ahlesved och Niklas Warne.

Vinnare av silvertävlingar:
Olle Wademark – Krister Ahlesved
Per Hallberg – Jan Andersson
Erik Arvidsson – (Sandra Rimstedt)

Vinnare av bronstävlingar:
Jerzy Kawa – Per-Håkan Iggström
Lars-Göran Asmundsson – Solveig 
Engdahl
Marco Greidinger – Annika Grind-
borg
Conny Lövgren – Claes Andreasson.

Solveig Washer kom trea i serietävlingen 
Handikappliraren. Nedan diskuterar Micke 
Almgren med chefs-TL Carl Ragnarsson.
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Bilder från Bridgefestivalen i Örebro 

Juniorspel  
på  

fredagar!
På fredagarna har s:t 
erik  öppet hus från 
klockan 15 och framåt, 
då juniorer spelar gratis 
och får undervisning av 
måns Berg.  
Vi bjuder på fika.

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

Juniorer spelar gratis i 
partävlingsbarometrarna 
på lördagar och söndagar.

Årsmöte 
i BK s:t 

erik!  
21 oktober 

klockan 1200

alla som deltar på 
årsmötet spelar gratis 
i den efterföljande 
söndagsbarometern.

Ovan spelar systrarna Strandberg, Ylva och Gudrun i Dam-SM där 
de placerade sig på nionde plats. På bilden nedan ser Paul Iwarson 
fundersam ut. 
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Den i särklass mest omdebatterade 
och omskrivna händelsen i VM:s 
historia torde ha utspelats på Plaza 
Hotel i Buenos Aires i maj 1965, där 
Argentina, England, Italien och USA 
skulle göra upp om titeln. 

Terence Reese och Boris Schapiro 
anklagades  då av USA för att med 
hjälp av fingersignaler på kortens 
baksida ha informerat varandra om 
antalet hjärter. De som ledde attack-
erna från USA:s sida var huvudsakli-
gen paret Becker-Hayden med senare 
assistans av ex-britten Alan Truscott. 

Den engelske lagkaptenen Ralph 
Swimer och ordföranden i Engel-
ska Bridgeförbundet Geoffrey Butler 
borde naturligtvis, efter att ha tagit 
del av anklagelserna, ha stöttat sina 
spelare, men i stället valde man att 
ställa över Reese-Schapiro för resten 
av turneringen och avstå från redan 
vunna poäng mot Argentina och USA.

Hela ärendet skyfflades sen av 
WBF över till British Bridge League 
för utredning, rannsakan och dom.

I den högsta bridgesocieteten är 
det ingalunda ovanligt med beskyll-
ningar om fusk, i synnerhet där stora 
pengar och mycken ära står på spel. 

Nämnde Becker var i farten redan vid 
VM i Como 1958, då USA anklagade 
italienarna för fusk. Det hela slutade 
med att alla spelare tillhölls att bjuda 
med korten under bordet. Kan det möj-
ligen ha varit följande klassiker, som 
inte föll amerikanerna i smaken?   

Som Öst satt Forquet, sedermera 
partner till Garozzo under många år. 
Han spelade ut rutertre. Siniscalco, 
som kom in på ruterdam, var inte 
sen att fatta vinken och vände lydigt 
i klöver, som Forquet stal med sin 
enda trumf. Sen skulle Väst också ha 
ett klöverstick.

Vid andra bordet, också mot 5 
hjärter, spelade amerikanen Silodor 
ut ruteress och efter det gick inte 5 
hjärter att beta. Efter elimination av 
sidofärgerna blev Väst inpetad på 
klöverdam och måste ge favör i klöver 
eller vända i ruter mot dubbelrenons. 
550 till Italien och 6 imp enligt dåti-
dens betydligt generösare skala.

Redan 1950 anklagades ett välkänt 
brittiskt par av amerikanerna vid 
några inofficiella matcher. En anled-
ning skulle ha varit ett utspel från Kx 
mot 3NT, vilket visade sig vara enda 
betande.

Vid EM i Wien 1957 anklagades ett 
välkänt österrikiskt par, vilket ledde 
till en lång utdragen rättsprocess, 
men ingen fällande dom.

Vid EM i Palermo 1959 anklagades 
ett brittiskt par för fusk, huvudsak-
ligen därför att en av spelarna hade 
för vana att stryka sig över hakan och 
göra diverse andra gester, när proble-
men hopade sig. Samma sak här – 
inget kunde bevisas.

Vid den första Bridgeolympiaden 
i Turin 1960 var det dags igen. Där 
påstod sig en amerikansk åskådare 
ha lagt märke till att när engelsmän-
nen i öppna rummet visade upp sina 
kort för åskådarna, så hade dom 
dåliga kort i  vänster hand och bra 
kort i höger. Ett naivare sätt att fuska 
får man nog leta efter, var Reeses 
kommentar. Ärendet rapporterades 
till tävlingsledaren, britten Harold 
Franklin, som lovade ”att hålla 
ögonen öppna”.

Han skrev sedermera en rapport till 
USA, där han noterade att anklagel-
serna var grundlösa.

Inte ens vårt eget stjärnpar från 
fordom, Putte Kock och Einar 
Werner, gick fria från anklagelser 

om fusk. I det här fallet skulle Puttes 
eviga cigarrer ha skickat otillåten 
information till partnern. Röksig-
naler kanske? Det är svårt att tänka 
sig att den hedervärde, något hög-
dragne doktor Einar Werner nånsin 
skulle inlåta sig på något sådant. 
Men ingen rök utan eld, kanske en 
del tycker.

På tal om röksignaler så drabbades 
bridgen av ännu en skandal före VM 
i Monte Carlo 1976. Där anklagades 
italienaren Bianchi av sin förre lag-
kamrat Leando Burgay för att ha 
skickat röksignaler till sin partner. 
Det skulle även finnas ljudinspel-
ningar, där Bianchi påstods beskriva 
fusket. 

Efter utredning stängde Italienska 
Bridgeförbundet av Burgay på sex 
år. Bianchi friades helt, men stängdes 
trots det av i sex månader. Varför? 
Säg det! Burgay hotade med domstol 
och förbundet sänkte avstängningen 
till 18 månader och Bianchis avstäng-
ning hävdes helt. Det här var dock en 
storm i ett vattenglas jämfört med det 
som hänt ett år tidigare vid VM på 
Bermuda. 

Den här gången var det en ameri-
kansk journalist som under finalen 

stjärnornas krig  (del 3)

 Väst/ [ 7
 Ingen ♥ KDkn84
  ♦ 96
  } T9732
 [ Dkn9   [ T6532
 ♥ T5   ♥ 9
 ♦ KD2  ¤ ♦ EknT8743
 } KD654   } -
  [ EK84
  ♥ E7632
  ♦ 5
  } Ekn8
 Syd Väst Nord Öst
  1NT* 2♥ 2[
 3[** P 3NT 5♦
 5♥ P P D
* 13-15  ** Krav.

Putte Kock på omslaget till 
nummer 22 av Se 1941.
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Italien-USA påstod sig ha sett Ita-
liens Gianfranco Facchini beröra sin 
partners, Sergio Zucchellis, fötter vid 
åtskilliga tillfällen. 

Hela affären spetsades till av de 
inblandade, men några egentliga 
bevis, vari fusket skulle bestå, fram-
lades aldrig. 

Inga givar presenterades, inget 
otillbörligt framkommer vid närmare 
granskning och slutet blev att ame-
rikanerna – dumt nog för deras del 
– vägrade spela mot ”fuskarna”. Om 
det skulle röra sig om ett sofistikerat 
sätt att fuska,så kan man bara kon-
statera att något mer kontraproduk-
tivt får man leta efter. 

Efter 48 av de 96 brickorna i fina-
len, där Facchini-Zucchelli deltog, låg 
Italien under med 65 – 138 med nuva-
rande imp-beräkning. 

I den andra halvan med enbart 
Belladonna-Garozzo/ Pittala – Franco 
krossades USA med hela 149 – 51. 
Hur det hade gått för USA, om ”fusk-
paret” fått fortsätta lär vi aldrig få 
veta, men det kunde knappast ha gått 
sämre.

Utredningen av anklagelserna mot 
Reese – Schapiro tog sin rundliga 
tid, cirka 15 månader och avslutades 
med att den kommission, som utsetts 
att utreda ärendet, helt friade paret. 
Man hade bland annat förhört ett 
trettiotal vittnen, varav en del inter-
nationella spelare med erfarenhet av 

bridge på högsta nivå. Samtliga hade 
fått ta del av ett antal händer från 
amerikanskt håll plus en del från den 
engelske åklagaren Goldblatt, där 
Reese – Schapiro skulle ha tjänat på 
att känna till antalet hjärter. 

Om följande giv kan anföras som 
bevis för fusk, så borde man nog 
letat nån annanstans. Reese Syd och 
Schapiro Nord mot Argentina:

Kritiken gäller Nords agerande. 

Både 3 och 4 hjärter skulle vara 
påverkat av att han visste hur många 
hjärter Syd hade. Med Dxx i klöver 
borde han ha passat på 4 klöver dub-
belt.

Reese förklarade att 3 hjärter 
är fullständigt normalt efter ett  
2 hjärter-inkliv i zonen och krävde 
ingen närmare kommentar. 4 klöver 
behövde inte betyda en långfärg, men 
väl visa ”gubbar” i färgen och då hade 
Schapiro inte mycket att välja på. Så 
långt Reese.

Att 4 klöverbudet är vitalt framgår 
av att ÖV gör 5 ruter med hjärter ut, 
medan klöver ut och hjärtervända 
betar. Öst borde för övrigt ha bjudit  
4 ruter i stället för 3 spader och 
därmed förhindrat 4 klöverbudet.

Men om 5 ruter gått hem, hade vi 
kanske aldrig hört nåt om brickan.

Reeses spelföring, när han 
fick hem 4 hjärter, förtjänar att 
nämnas. Efter spaderdam ut till 
ess spelade han låg hjärter från 
bordet till knekt och ess! Ruter 
till ess och spaderkung stal Reese 
med hjärtertio. Sen följde trumf till 

kung, klöver till ess och klövertio 
runt. Två trumf och ett ruterstick 
var allt argentinarna fick.

Om dom ogillat britterna innan, så 
lär inte den här given ha förbättrat 
saken. 

Enligt Reese påstod dom sig inte ha 
fått beskrivningen av ”Little Major”,  
trots att den skickats flera veckor i 
förväg och dessutom  visade en av 
dem tydligt vad han tyckte om sys-
temet genom att bläddra igenom den 
femsidiga deklarationen varje gång 
det var hans tur att bjuda, oftast 
”Passo”.

En utomstående statistiker kunde 
inför kommissionen klart påvisa att 
i situationer, där hjärterfärgen var 
inblandad, hade Reese – Schapiro 
sämst resultat av alla par. I motsatta 
situationer, där hjärtern inte hade 
med saken att göra, var paret näst 
bäst efter lagkamraterna. Samma 
slutsats här som på Bermuda 1975– 
de påstådda fuskarna spelade som 
sämst, när de fuskade.   

Till saken hör att sämjan i det 
engelska laget inte var den bästa. 
Reese hade förklarat att han hellre 
vill spela ”Little Major” med Jeremy 
Flint, ett system som inte passade 
Schapiros mer direkta approach till 
spelet. 

Att detta påverkade Schapiros spel 
i Buenos Aires står nog klart. Lag-
kaptenen Swimer var egentligen kva-
lificerad att spela, men valdes bort 
i sista stund och ersattes med Har-
rison-Gray. Swimer och Reese var 
heller inte de bästa vänner. 

Men varför skulle Reese gå med 
på att fuska, när detta var den sista 
turnering han skulle spela med 
Schapiro? 

Varför skulle han riskera sitt leve-
bröd som kolumnist i ett stort antal 
tidningar och tidskrifter världen över 
och som författare till ett stort antal 
innovativa bridgeböcker. Och varför 
välja ett så barnsligt sätt, som borde 
kunna avslöjas av vilken amatör som 
helst. Tja, säg det.

För den som vill veta mer om Reese/
Schapiro-historien rekommenderas 
Reeses läsvärda   ”Story of an Accusa-
tion” och Alan Truscotts ” The Great 
Bridge Scandal”.

Björn Borin

 Väst/ [ E9862
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Reese skrev om anklag elserna.
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Carmen Tuason började spela bridge 
i födelsestaden Manila på Filippi-
nerna när hon var 18 år. Hon skulle 
följa med en väninna och fick en 
snabbinstruktion. 

När hon kom till spellokalen möttes 
hon av sin farbror, Severo Tuason, 
som överraskad undrade vad hon 
gjorde där eftersom han inte visste 
att Carmen spelade.

– Jag ska spela bridge, jag har just 
lärt mig idag, sa jag. När han undrade 
om jag hade någon partner svarade 
jag ”Vadå, behöver jag en partner?”. 

Hennes farbror ordnade i alla fall 
så att hon fick spela. Och redan på sin 
första bricka fick Carmen och hennes 
partner en ensam topp, efter att hon 
gjort ett dödande utspel mot 6 sang.

– Jag hade ingen aning om hur man 
skulle spela så jag spelade ut mitt 
högsta kort, spader kung, från kung 
fjärde. På bordet låg spader dam 
singel. Ingen annan som gjorde ett så 
vansinnigt utspel så det var bara vi 
som lyckades beta kontraktet.

Med hjälp av bland andra sin farbror 
lärde hon sig snart spela på riktigt.

carmen fastnade för bridge direkt
hon så småningom bestämde sig för 
att flytta till Sverige och skaffade en 
lägenhet i Upplands Väsby. Det var 
för ungefär 20 år sedan. 

Hur är det att bo i Sverige jämfört 
med Filippinerna?

– Det är förstås stor skillnad. Där 
bor det tio gånger så många männis-
kor på en mindre yta och klimatet är 
helt annorlunda, men jag gillar Sve-
rige väldigt mycket. Om jag skulle 
välja ett favoritland så skulle det vara 
exakt som Sverige.

– Jag älskar de svenska vintrarna, 
men under en del av vintern åker jag 
ofta till Filippinerna och hälsar på 
släkt och vänner. 

Det dröjde ganska många år efter 
att hon flyttade till Sverige innan hon 
började spela på S:t Erik.

– Tidigare hade jag inte tid att spela 
så mycket eftersom jag arbetade med 
modeföetaget och reste en hel del och 
arbetade med modeföretaget så det 
var svårt att hitta en partner.

Vann klubbmästerskapet
För drygt åtta år sedan började 
Carmen spela regelbundet på S:t Erik. 
Och nästan det första som hände var 
att hon vann klubbmästerskapet...

– Jag hade turen att få spela med 
Rolf Pettersson, ”Svarte Petter”. Han 
blev sedan min ordinarie partner i 
flera år och jag var väldigt ledsen när 
han dog för några år sedan.

Carmen spelar helst så naturligt 
som möjligt.

– Att spela bridge kräver mycket 
koncentration och jag vill behöva 
tänka så lite som möjligt på krångliga 
konventioner, säger hon. Jag brukar 
spela 5-korts högfärg och starka två-
öppningar.

Förutom bridge gillar hon bland 
annat att titta på history channel på 
TV, hon har också åkt mycket skidor, 
spelat golf och även åkt vattenskidor 
och ägnat sig åt dykning.

– Tyvärr har det inte blivit mycket 
dykning på senare år. Mina dykkam-
rater har blivit för gamla och de yngre 
dyker för djupt för mig så jag har inga 
vänner som jag kan dyka med.

carmen tuason har många intressen, men det är ett 
som dominerar. 
  – my true love is bridge. Jag önskade mig till och 
med bridgeturnering istället för fest när jag fyllde 19.

Text och foto: Stefan Andersson

– Min farbror hjälpte mig mycket. 
Han var  väldigt aktiv i bridgen på 
Filippinerna och även internationellt. 
Bland annat organiserade han den 
första matchern mellan Filippinerna 
och Hong-Kong. Ett tag var det tal 
om att han skulle bli ordförande i det 
internationella bridgeförbundet, men 
min faster var orolig för att det skulle 
bli för dyrt med alla resor och fick 
honom att tacka nej. 

Efter att Carmen lärt sig spela 
bridge på riktigt blev hon snabbt 
biten och det blev hennes största 
intresse.

Tre år senare träffade hon en ita-
liensk man som hon blev kär i. De 
gifte sig och fick en son.

– Tyvärr spelade min man inte 
bridge. Det var den främsta orsaken 
till våra problem och senare till vår 
skilsmässa...

Efter skilsmässan arbetade 
Carmen med många olika saker 
bland annat inom restaurangbran-
schen och senare startade hon ett 
modeföretag.

– Jag har alltid haft ett gott öga för 
mode, säger hon.

Hon gjorde många resor i Europa 
för att besöka modemässor och ta 
emot beställningar, bland annat i 
Tyskland och Frankrike.

träffade svenskar i schweiz
När hon var i S:t Moritz i Schweiz för 
att åka skidor och spela bridge träf-
fade hon några svenskar som tyckte 
att hon skulle lansera sin klädkollek-
tion i Sverige. 

– Det gjorde jag och det gick bra 
ända tills konkurrensen från Kina 
tvingade mig att lägga ned.

Eftersom hon tillbringade så 
mycket tid i Europa så behövde 
Carmen bas här. Det ledde till att 
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Text: Tommy Gullberg

Utspel: Ruterknekt. Nord kräver till 
utgång och visar samtidigt trumfstöd. 
När Syd inte har några tillägg att 
redovisa, nöjer sig Nord med utgång.
Ni vinner utspelet och trumfar ut i tre 
drag. Hur gardera hemgång?

3. Syd/ [ -
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  ♦ K1096432
  } D654
    
    
   ¤    
  
  [ EDkn
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  } E732

 SYD NORD
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 3 ♦* 4 ♦ 
 4 [* 6 ♦  
 P 

Utspel: Ruteråtta. Syd berättar om 
20-21 sang, varefter Nord via Stay-
man slaminviterar i ruter. Syd kon-
trollbjuder varefter Nord bjuder 
lillslam. Ni tar utspelet på handen. 
Hur tänker ni er hemgång, när Öst då 
sakar en spader? }

Utspel: Spaderdam. Syd visar 22-24 
hp med den inledande reläsekvensen. 
Ni vinner utspelet och inkasserar ess, 
kung och knekt i klöver. Klöverdam 

2. Syd/ [ 632
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läs även tommys bridgeproblem i aftonbladet och 
svd. Försök först innan du kikar i facit på sidan 15.

Klarar du 
tommys luriga?

1. Syd/ [ ED65
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 SYD NORD
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satt andra. Hur ska ni fortsätta?

carmen fastnade för bridge direkt

namn: Carmen Tuason
Bor: i Upplands Väsby.
Familj: en son, tre barnbarn.
Yrke: har bland annat arbetat som 
företagare i mode- och restaurang-
branschen.
intressen: bridge, skidåkning, 
dykning, mode.
intressen: bridge, golf, skidåk-
ning, dykning, mode, resor.
Bridge: Spelar femkortsöpp-
ningar, i övrigt helst så naturligt 
som möjligt. Handikapp 26.

Det finns inte många bridgespelare 
på Filippinerna. Förbundet har bara 
ett par hundra medlemmar, i ett land 
med 90 miljoner invånare.

Vill arrangera resa 2013 
Varje år i november/december spelas 
ASEAN, ett sorts öppet asiatiskt mäs-
terskap, där Filippinerna, Thailand, 
Indonesien, Singapore och Malaysia 
turas om att arrangera.

Det spelas både lagtävling och par-
tävling och förra året var det i Sing-
apore. Carmen deltog tillsammans 
med sin ordinarie partner Lars Man-
neteg, Mårten Gustawson, Thomas 
Magnusson och ett par filippinska 
vänner till Carmen i lagtävlingen och 
kom på 14:e plats av 22 lag. I partäv-
lingen spelade Carmen med Mårten 
och kom tvåa av 30 par.

– Det var ganska få deltagare, men 
jag var ändå mycket stolt över att 
vi kom tvåa, mycket tack vare min 
utmärkte partner Mårten. Vi ledde 
nästan hela tävlingen och skulle ha 
vunnit om inte jag hade gjort ett onö-
digt budmisstag på sista brickan. 

I år spelas tävlingen på Bali och 
2013 på Filippinerna, i Manila.

När ASEAN spelas i Manila plane-
rar Carmen att försöka arrangera en 
gruppresa för  spelare från S:t Erik 
som är intresserade. 

– Den som är intresserad kan kon-
takta mig för mer information. Kost-
naden beror delvis på hur många 
som är intresserade. Jag hoppas att 
det är många av er! }
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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 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!!!

Trots påstötning har jag ännu inte 
fått svar av Mårten Gustafsson på 
mina frågor. 

Den ena frågan, per mejl den 1 
april 2012, gällde starttiden för dag-
bridgen på måndagar, som nu styrel-
sen ”krupit till korset” och beslutat 
att återgå till den tidigare starttiden 
klockan 12,00. 

Men nog hade det kunnat handläg-
gas på ett bättre sätt, antingen genom 
att inhämta deltagarnas synpunkter 
på ändrad starttid innan beslutet fat-
tades eller ändrat beslutet sedan pro-
testlistorna, mot detta beslut, inkom 
och visade en klar majoritet för en 
oförändrad starttid. 

En annan fråga gäller konsekven-
serna för prissumman efter att bords-
avgiften höjdes från 50 kr till 60 kr, 
vilket framgår av en jämförelse jag 
gjort mellan prissummorna med 18 
startande par, som var ett ganska 
vanligt antal. 

Min fråga är om styrelsen är med-
veten om försämringen som innebär 

s Va r : 
För svar på fråga 1, se ledaren sidan 
3. När det gäller frågan om pris-
pengar så delade S:t Erik tidigare i 
bronspartävlingar ut cirka 30 procent 
av startavgifterna i priser. 

Det innebar att klubben i tävlingar 
med få par gick back medan tävlingar 
med många par gav vinst. Detta på 
grund av att arvodet till tävlingsleda-
ren, som är den stora kostnaden, är 
en fast kostnad.

Vi har nu gått över till att bronstäv-
lingarna i möjligaste mån ska finan-
siera sig själva. Brytpunkten går 
vid ungefär 21 par vilket innebär att 
deltar färre än 21 par går tävlingen 
inte ihop för klubben och då delar vi 
numera bara ut presentkort. 

Först när minst 21 par deltar delar 
vi ut penningpriser, från 25 procent 
av startavgifterna ända upp till 45  
procent när många par deltar.

Vad gäller antalet pristagare så får 
minst 10 procent av de deltagande 
paren pris, d.v.s. om 10-20 par deltar 
får 2 pris, 21-30 par får 3 par pris, 
31-40 4 par och så vidare.

Minskningen av prispengarna 
har inget att göra med höjningen av 
bordsavgiften utan beror enbart på 
ändringen av prisutdelningsprincip 
samt att det i ditt exempel var få par 
som startade. Hade du valt en jämfö-
relse med ett högt deltagarantal så 
hade du kunnat se att S:t Erik numera 
delar ut mer i priser än tidigare.

mårten gustawsson

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

Teorilektioner och spelträning på 
temat Kommunikationen i bridge 
– Prata samma språk sker under 
ledning av våra bästa bridgelärare. 

Tävlingar på två nivåer. 

Pris fr 3.800 kr (enkelrumstillägg 400 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
         3–6 januari 2013

att trots en höjning av bordsavgiften 
med 20 % så har prissumman mins-
kat med 33 % och vad föranledde 
denna förändring/försämring? 

Jämförelse med 18 startande par:
S:a startavg. S:a priser    %-priser
1800 kr 540 kr      30
2160 kr 360 kr       16,6
Dessutom undrar jag vilken policy 

eller vilka regler som gäller vid fast-
ställandet av antalet pristagare i för-
hållande till antalet startande – och 
hur stor del av inkomna bordsavgif-
ter som skall vara prissumma? 

lars-Bertil löfström

Varför mindre i priser?
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Facit till Tommys luriga

Utspel: Ruterknekt. Nord kräver till 
utgång och visar samtidigt trumfstöd. 
När Syd inte har några tillägg att 
redovisa, nöjer sig Nord med utgång.
Ni vinner utspelet och trumfar ut i tre 
drag. Hur gardera hemgång?

Tag ut era ruterstick och fortsätt 
med klöver (till) ess. Därefter slår ni 
ifrån er med klöverdam precis som 
man skulle ha gjort om damen vore 
en hacka. Hela given:

Öst vinner och returnerar hjärter. 
Väst sticker Syds hjärter men måste 
sedan ge favör.

Maskar man i klöver får försvaret 
ett tempo. När Öst returnerar hjärter, 
vinner Väst och slår ifrån sig med 
klöver. Följaktligen får Syd, med 
aktuell sits, sammanlagt tre hjärter-
förlorare för straff.

Satsar Syd på att hjärtern ska ge 
extra stick, straffar Väst kontraktet 
med en klövervända.

Under förutsättning att Öst inte har 
försvarets alla spader är kontraktet 
nu hemma. Öst får för ruterknekt, om 
han vill och attackerar bäst hjärtern. 
Syd tar då och fortsätter med låg 
ruter till tian (eller damen till kung) 
för elva stick. 

Släpper Öst ruternio, bästa försvar 
denna gång, godspelar Syd ett ruter-
stick för nio stick.
Spelar man ruterdam eller ruter till 
kung, blir det ofta bet. Denna gång 
släpper Öst ruterdam men sticker 
ruterkung.

3. Syd/ [ -
Alla ♥ E10
  ♦ K1096432
  } D654
[ 10853   [ K97642
♥ Kkn842   ♥ 9753
♦ 85  ¤ ♦ -
} 108   } Kkn9 
  [ EDkn
  ♥ D6
  ♦ EDkn7
  } E732

2. Syd/ [ 632
Ingen ♥ 10
  ♦ K104
  } 1098543
[ Dkn1087   [ 9
♥ kn753   ♥ D9862
♦ 87  ¤ ♦ Ekn653
} D7   } 62 
  [ EK54
  ♥ EK4
  ♦ D92
  } EKkn

Utspel: Spaderdam. Syd visar 22-24 
hp med den inledande reläsekvensen. 
Ni vinner utspelet och inkasserar ess, 
kung och knekt i klöver. Klöverdam 
satt andra. Hur ska ni fortsätta?

Ni ska fortsätta med ruternio och 
maska om Väst inte täcker. Hela 
given:

Utspel: Ruteråtta. Syd visar 20-21 
sang, varefter Nord via Stayman 
slaminviterar i ruter. Syd kontroll-
bjuder och Nord bjuder lillslam. Ni 
tar utspelet på handen. Hur tänker ni 
er hemgång, när Öst sakar en spader? 
Trumfa ut och fortsätt med spaderdam 
med klöversak. Hela given:

1. Syd/   [ ED65
Nord-Syd   ♥ 7543
    ♦ E54    
    } ED
[ 1087   [ 9
♥ ED6   ♥ 1098
♦ kn109  ¤ ♦ 8762
} kn986   } K10753
  [ Kkn432
  ♥ Kkn2
  ♦ KD3  
  } 42

Öst vinner och returnera spader till 
er. Ni tar ut klöveress och fortsät-
ter med spaderess och –knekt med 
ett eller två klöversak från bordet, 
beroende på om klöverkung har fallit 
eller ej. Om inte stjäl ni en klöver 
och spelar in handen på trumf för en 
andra klöverstöld. Därmed är han-
dens klöverhacka godspelad så länge 
klövern sitter 3-2. Ni använder trum-
fingången för att saka hjärter från 
bordet för hemgång. Tar man ut spa-
deress och fortsätter med spaderdam 
med klöversak kan man missa hem-
gång, när klöverkung sitter singel. }

1. Syd/   [ ED65
Nord-Syd   ♥ 7543
    ♦ E54    
    } ED

   ¤
  [ Kkn432
  ♥ Kkn2
  ♦ KD3  
  } 42

 SYD NORD
 1 [ 2 NT*
 3 [ 4 [

2. Syd/ [ 632
Ingen ♥ 10
  ♦ K104
  } 1098543

   ¤
  [ EK54
  ♥ EK4
  ♦ D92
  } EKkn

 SYD NORD
 2 }*  2 ♦* 
 2 NT 3 NT 
 P

3. Syd/ [ -
Alla ♥ E10
  ♦ K1096432
  } D654
    
    
   ¤    
  
  [ EDkn
  ♥ D6
  ♦ EDkn7
  } E732

 SYD NORD
 2 NT 3 }* 
 3 ♦* 4 ♦ 
 4 [* 6 ♦  
 P
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Posttidning B

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

små marginaler i sm-par

Text och foto: Elena Ström

Den 5 augusti i år blev Björn Wen-
neberg tillsammans med Göran Sell-
dén Svenska Mästare i Öppna SM par 
i Örebro. Björn och Göran Selldén är 
gamla bridgekompisar sedan 70-talet 
och spelade då ihop i tio år med bl.  a. 
seger i SM lag, allsvenskan och tvåa 
i SM par. 

Därefter har de spelat sporadiskt, 
men Örebroveckan har varit ett åter-
kommande evenemang för paret. 
Göran vill spela så enkelt som möj-
ligt, medan Björn föredrar att ha 
några ”godbitar” i systemet. I Örebro 
spelade de i laget ”Top Bridge” i 
Senior SM lag och blev utslagna i 
kvartsfinalen. Därmed satsade paret 
helhjärtat på SM Par. Kvalificeringen 
gick via ”Sista chansen” och semifi-
nalspel.

Björn räknar antalet brickor de 
spelade på fyra dagar: 16 i seniortäv-
lingen, 42 i Sista Chansen, 66 i semi-
finalen och 102 i finalen. Och som 
om detta inte var nog. Dagen efter 
han hade vunnit sin guldmedalj öns-
kade kompisen Gunnar Andersson 
att förbättra sin position i S:t Eriks 
sommarserie. Björn tackade ja med 
motiveringen: ”klart man ställer upp 
för en kompis”!

du är ordförande i stockholms 
Bridgeförbund och bridgelärare på 

din moderklubb BK alert. Hur ofta 
spelar du tävlingsbridge?

– Det blir en till två gånger spel i 
veckan, mer tid finns inte då jag är 
bridgelärare på BK Alert samt har 
vissa privata engagemang.

Har du representerat sverige i 
stora mästerskap?

– Ja, en gång i seniorlandslaget i 
OS 2008 i Peking och innan dess har 
jag representerat Lettland i OS i den 
öppna klassen. Med mig hade jag då 
mina svenska kompisar PG Eliasson 
och Gunnar Andersson.

Vilket system lär du dina elever på 
bridgekurserna?

– Nordisk Standard. I Nordisk Stan-
dard öppnar man med 4-korts färger 
nerifrån och efter NT-öppning bjuder 
man efter högfärgsfrågan 2 klöver, 2 
hjärter även med 4-korts spader. Om 
man svarar 2hj förnekar man alltså 
inte 4-korts spader.

Vilket system spelade du och 
Göran i finalen?

– Top Club, ett dubbeltydigt klö-
versystem med 5-korts högfärg, ruter 
obalans och en klöveröppning är 
svag NT eller någon stark hand. 1NT 
öppning är 15-16.

Ni spelade jämt och säkert i fina-
len. Vilken period i tävlingen blev 
avgörande för segern?

– Vi hade runt 58-60 % i varje pass. 
Dock med 6 brickor kvar var paret 
Anders Morath – Johnny Östberg 
bara 4 poäng ifrån. Spänningen var 
stor in i det sista!

Vad är det som behövs mest för att 

vinna en sådan prestigefylld tävling 
– tur, maximal koncentration, skick-
lighet?

– Allt detta plus bordsnärvaro. 
Man måste veta vem som är vem 
vid bordet. Det är en fördel om man 
kan dra slutsatser om hur motstån-
dare kan resonera när de spelar och 
bjuder.

Beskriv känslan när ni förstod att 
ni vunnit.

– Vi kramade om varandra och jag 
själv fällde en tår när spänningen 
släppte. 

Finns det något du inte har uppnått 
i bridgesammanhang ännu?

– Det skulle vara fantastiskt att få 
spela EM någon gång. Eller varför 
inte Nationals i USA eller Cavendish 
Invitational? }

det var spänning in i det 
sista. men till slut blev 
Björn Wenneberg med 
partner göran selldén 
2012 svenska mästare i 
sm Par.

Björn Wenneberg.


