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Ulf hade ett enormt engagemang
I den här ledaren vill 
jag hylla bridgeskolans 
grundare Ulf Cederborg 
som avled i oktober. 
Varför blev Ulfs bridge-
skola så framgångsrik?

Ulf införde professionalism i yrket 
bridgelärare. Det kom till kurspla-
ner och kursböcker i flera steg. Man 
kunde gå flera kurser i rad och även 
fortbildningskurser för de som redan 
hade spelat ett tag. Att hålla ett lagom 
tempo så att man inte börjar tappa 
deltagare någonstans vid lektion 7 
var en viktig lärdom därav uppdel-
ningen i grundkurs A, med fokus på 
spel, och grundkurs B med fokus på 
budgivning.

 Ulf hade ett enormt engagemang. 
Det kom, som det kändes, ett oändligt 
antal telefonsamtal till Skolan. Om 
Ulf inte kunde svara direkt så fick 
han ringa upp. I början använde Ulf 
sin hemtelefon och var alltid i tjänst. 
Det rings mycket nu också, men i och 
med mejl och att man kan anmäla sig 
via Skolans hemsida så har i alla fall 
administrationen underlättats.

 Ulf provade gärna nya saker och 
ägnade en stor del av sin vakna tid åt 
att fundera ut förbättringar av Brid-
geskolan. Fungerade det så vad bra! 
Fungerade det inte så fick man prova 
något annat. Men även ändringar 

Pass trycks på 
Svanenmärkt papper.

l e da r e n :

som inte fungerade så bra var alltid 
genomtänkta. Ett kortlivat prov var 
till exempel entimmestävlingarna 
med en ny 6-brickorstävling varje 
timme. 

Ett annat mera långlivat var att 
införa ”öppet köp”. Domus-varuhu-
sen var först i Sverige 1964 men Ulf 
var inte så långt efter. En elev kunde 
känna sig för de första två kurstill-
fällena. Upptäckte eleven att det där 
med bridge inte var något fick hon 
pengarna tillbaka. På liknande sätt 
kunde en elev som slutade lite senare 
få halva kursavgiften tillbaka.

 Ulf var lyhörd för elevernas öns-
kemål. Det innebar till exempel att 
S:t Erik har varit först med att hitta 
spelformer mellan kurs och tävling. 

I Facitspel, där deltagarna spelar 
brickor med i förväg bestämd poäng-
sättning fick man alltid minst medel 
på brickan så länge man gick hem i 
sitt kontrakt! 

Ulf förklarade för mig att även om 
en slam var uppkast solkar det  inte 
lyckokänslan av att ha spelat hem 
den. Åtminstone inte innan man vid 
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Kalender

december
27 Helgrally 1 1830

29 Mellandagssilver  1300

Januari
1 Nyårssilver  1500

2 Helgrally 2 1830

3 Helgrally 3 1830

5 Handikapptävling 1200

6 Trettondagssilver 1300

7-10 januari, ligan startar.

Februari
2   DM-Veteraner
9   Pro-Am 1200

16 DM-Mixed
23 Plattliret

mars
23 DM-Damer.

april
27-28 DM Öppna par-final

poängsättningen fick ett dåligt resul-
tat. Så varför inte göra deltagarna 
nöjda? Bygg en lätt golfbana och fler 
spelare kommer att bli nöjda!

 Ulf var kvalitetsmedveten. Det 
skulle vara ordning och reda samt 
självklart undanplockat. Hade klub-
ben fina bord och stolar så skulle 
Ulfs vara i än bättre kondition. 
Skolan fick därför tidigt egna bord 
och stolar. Inte heller fick man äta 
vid bridgeborden i skolan. Ulf för-
bjöd tidigt rökning, skolsalen fick ett 
totalt rökförbud redan 1979. Det tog 
ytterligare 15 år av interna bråk för 
klubben att införa denna åtgärd som 
idag framstår som självklar. 

Ulf hade duktiga lärare till sin 
hjälp. Helst med en akademisk lärar-
utbildning men även genuint trev-
liga människor som kunde ta folk. 
Efter Björn Borin var Johnny Forss 
och Jörgen Lindqvist med i decen-
nier, 1986 anslöt Katt Midskog, men 
även andra som till exempel Gunnar 
Hallberg, Anders Stävarby, Johan 
Ebenius, Lisa Åström och på slutet 
Krister Ahlesved har periodvis hjälpt 
till att undervisa. 

Ulf var inte stjärnan i Bridgesko-
lan, det var utåtriktade människor 
som exempelvis Jörgen, Gunnar och 
Katt men Ulf accepterade utan knot 
sin roll som den som fick det att fung-
era.

 Det ska vara kul att spela bridge! 
Till exempel engagerades Tore 
Holmer när han gick i pension som 
ny tävlingsledare på dagen. Tore var 
en mysgubbe, oklanderligt klädd i 
skjorta och kostym. 

Margaret Carlberg, legendarisk 
tävlingsledare under decennier på 
klubben och som också hjälpte Ulf 
med dagbridgen förklarade en gång 
för mig hur hon agerade som täv-
lingsledare för dem som inte var så 
erfarna. 

När hon blev kallad till ett bord 
började hon med att noga lyssna på 
vad båda sidor hade att säga om det 
som hade hänt. Sedan gav hon kom-
pensation till de som ville bli kom-
penserade och bestraffade de som 
ville bli bestraffade.

 Det ovanstående tror jag var de 
viktigaste framgångsorsakerna. 

Internt var Ulf inte alltid lätt att 
förhandla med men så är det ofta 
med engagerade människor. Ulf 
brydde sig verkligen om ”sin” Brid-
geskola och upplevde ibland rätt 
lite förståelse för sin övertygelse att 
det var Skolan som var motorn på 
S:t Erik. 

Bridgeskolan och S:t Erik har 
samma huvudmål att ”få fler att 
spela bridge” men det finns en 
inbyggd motsättning. Klubben vill 
få nya spelare så snabbt som möjligt 

medan skolan vill ha många elever 
och att de som lämnar Skolan är 
välutbildade. Det var ofta diskus-
sioner, ibland heta, om hur många 
av, samt hur snabbt, skolans elever 
gick vidare till att börja spela på 
Klubben.

Tack Ulf för din livsinsats för 
bridgen, jag   är helt säker på att det 
redan är fler däruppe som spelar 
vårt spel!

mårten Gustawsson,  
 ordförande bK s:t erik

Håll utkik efter  
65-årsfesten under våren! 
datum ännu ej bestämt.
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den gängse poäng-
summa som krävs för att 
bjuda slam är 32 poäng. 
Honnörspoäng för jämna 
händer utan gemensam 
trumf eller 32 stödpo-
äng för händer med en 
gemensam trumf på 
minst 8 kort.

Text: Jan lagerman

Där honnörspoängen, hp, fungerar 
ganska bra vid jämna händer är 
poängmetoden inte lika bra när det 
gäller mer svitade händer med många 
trumf.

Otvivelaktigt är det så att de flesta 
slammar som bjuds är lillslammar i 
trumf med en gemensam honnörs-
styrka på cirka 28–32 hp. Dessutom 
tillkommer stödpoäng.

Problemet med stödpoängsme-
toden är att den inte är tillräckligt 
exakt för slammar med så få hon-
nörspoäng.

Det som dessutom behövs är en 
metod att bedöma anpassningen vid 
sidan om trumfen, och den metod 
som skolan använder sig av är kort-
färgsvisning eller splinterbud.

Splinter, engelska för ”sticka”, är en 
del av kortfärgsvisningen som med 
ett hopp både visar en singel (eller 
renons) samtidigt som det spikar en 
trumf som innan splinterbudet ännu 
inte var fastställd.

När trumfen redan är fastställd 
används singelvisning eller kort-
färgsvisning. Till exempel: 

1 spader – 2NT– 3 klöver 
 Efter Stenbergs 2NT är trumfen 

fastställd och ny färg visar singelton 
(eller renons). 

 Ett annat alternativ är till exempel: 
1 hjärter – 2 ruter – 4 klöver 

 Hoppet till 4 klöver är splinter, det 
vill säga budet spikar den sista färgen 

(ruter) som trumf och visar singel 
eller renons i klöver.

Varför kortfärgsvisning? Orsa-
ken till att man nyttjar de kort-
färgsmetoder är att man måste ha 
god ”anpassning” om honnörspo-
ängen ligger under de nominella  
32 hp som annars behövs.

Mittemot en singelton (eller renons) 
är det optimalt att bara ha hackor. 

Då kommer försvarssidans 10 hp i 
singelfärgen att bara ta ett stick och 
förhoppningsvis klarar man sedan av 
att ta resten med nästan samtliga av 
de 30 hp som återstår utanför singel-
färgen.Till exempel: 

1 spader – 2NT – 3 Klöver - ?
[ AQ65
♥ KQ
♦ A632
} 654
 Anpassningen är idealisk med tre 

små hackor som möter öppnarens 
singelton.

De hp som finns utanför klövern 

b r I d G e s K o l a n  l ä r  U T !

splinter – kortfärgsvisning vid slambudgivning 
m e r  o m  p o ä n G b e r ä K n I n G

Jan Lagerman.
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Detta händer på Bridgeskolan

 » Speltekniksdagar 7-17 januari

 » Insparken 12, 13, 19 och 20 jan.

 » Kursstart 21 januari.

 » Bridge Pro, vår mest avancerade 
kurs som vänder sig till dig som 
spelar tävlingsbridge. 
Måndagar 14.00, start 21 januari. 
Tisdagar 18.30, start 22 januari.

 » Minikurs Slam 1 start 31 januari.

 » Försvarskurs start 2 februari.

 » Workshop 16 februari.

 » Det finns brickor att hyra för 
hemmaspel. 16 brickor för 200 
kronor. Lånetid en vecka.

 » CD – Bättre Spel finns att köpa. 

Övrigt
Värvningspremier till er som 
värvar nybörjare. För varje 
person du värvar till en nybörjar-
kurs får du två frispel till S:t Eriks 
ordinarie tävlingar.

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

som vi saknar är 4 i spader (Kkn), 5 
i hjärter (Ekn) och 6 i ruter (KDkn) 
varav öppnaren  har minst 12 av 
dessa.

Ett praktiskt bud är kanske att 
bjuda en essfråga och sedan slam om 
essen räcker.

Dålig anpassning är det med många 
honnörspoäng som möter singeln. Då 
bör man genast hissa varningsflagga 
och bromsa ekipaget innan det bär av 
för högt. Exempel: 1 spader – 2 hjär-
ter   –  4 klöver?

 
[ 4
♥ Kkn753
♦ K76
} KknT5
 
Med absolut minimum och KknTx 

i den färg partnern splinterbjuder i  
(4 klöver), är alla andra bud än ome-
delbar återgång till den gemensamma 
trumfen fel. Med 4 hjärter varnar vi 
för att gå högre och allt ansvar ligger 
på öppningshanden. 

Observera att 4 klöver fastställde 
den sist bjudna färgen (hjärter) som 
trumf. Med en stark hand och spader-
klöver räcker det att bjuda 3 klöver 
på 2 hjärter, så hoppet till 4 klöver 
visade kortfärgen.

 
enkla frågorna:
Vad visar öppningshanden med sitt 
sista bud?

 
1)      1 ♥ – 1 [  – 3 }
2)      1 [ – 2 [  – 4 }
3)      1 ♦ – 1 [  – 4 }
4)      1 ♥ – 3 ♥  – 3 [
 
Svåra frågorna: 
Vad gör vi på partnerns kortfärgs-

visande bud?
1) 1 ♥ – 1 [ – 4 }
[ KQ542
♥ K4
♦  AJ8
} KQ6

splinter – kortfärgsvisning vid slambudgivning 
 2)      1 ♥ – 2Kl – 2 ♥ – 3 [
[ K65
♥ AQJ875
♦ Q3
} 87

 3)      1 ♥ – 2NT – 3 ♥ – 3 [
[ 9865
♥ AK864
♦ A8
} K8
 

svar enkla frågorna:
1) 3 klöver visar 5 hjärter + 4 klöver 
och 18–19 hp. Splinterbudet heter 4 
klöver.

2) När öppnaren hoppar till 4 klöver 
är det splinter. 4 klöver visar en hand 
som är stark att invitera till slam mot 
en enkelhöjning (6–10stp) och singel 
eller renons i klöver.

3) Hoppet till 4 klöver är splinter 
och visar en stark hand (cirka 20 
stp) med spaderstöd och singel eller 
renons i klöver,

4) Efter dubbelhöjningen till 3 hjär-
ter (11–12 stp) är ny färg kortfärg. 
Öppnaren visar kortfärg i spader och 
slaminvit.

 
svar svåra frågorna:
1) Med KD8 i splinterfärgen har vi 
normalt sett usel anpassning. Här har 
vi dock en massa hp i de andra fär-
gerna så slam bör finnas ändå. 

Även här är en essfråga ett prak-
tiskt bud och om essen räcker bjuda 
slam.

2) Med absolut minimum och Kxx 
i den färg som partnern splinterbju-
der i är det dags att bromsa och det 
gör man genom att bjuda den gemen-
samma trumfen. 4 hjärter är stopp-
budet.

3) På Stenbergs 2NT visade vi en 
hand utan kortfärg men minst 16 
stödpoäng. När svararen nu visar 
kortfärg i spader ser vi att anpass-
ningen är idealisk. Essfråga utrönar 
om essen räcker för slam. }
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”Drottningen av Sverige frekvente-
rar icke restauranter!” Med denna 
inblick i svenska hovseder i början 
av förra seklet avböjde drottning Vic-
toria artigt en middagsinbjudan på 
Grand Hôtel. 

Hennes make, tennisspelaren, hade 
invändningar mot kronan ovanför 
hotellets namn och påpekade att per-
soner, som gästade Stockholn med 
båt, skulle kunna tro att det var där 
han bodde. Men kronan blev kvar och 
så även cirkumflexen över o:et.

Vem kunde komma på en så bisarr 
idé som att bygga ett toppmodernt 
lyxhotell i en så avlägsen bondhåla 
som Stockholm på den tiden, kan man 
fråga sig? Han hette Régis Cadier, var 
fransk restauratör och invandrade till 
Sverige 1852. Sedermera blev han 
morfar till Carl Malmsten. Uppdraget 
att bygga det nya hotellet kom sedan 
han arbetat upp välkända hotell Ryd-
berg vid Gustaf Adolfs Torg. 

Invigningen av Grand 1874 i när-
varo av Oskar II ackompanjerades 
av en brakmåltid till det facila priset 
av 3 kronor. Efter galadinén kunde 
gästerna i ångdrivna hissar dra sig 
tillbaka till sina toppmoderna rum à 
1:50 per natt.

Åren gick och 1901 anställdes en 
Wilhelmina Skogh som direktris. 
Hon var gotländska och hade ensam 
flyttat till Stockholm för att vid tolv  
års ålder söka arbete efter avslu-
tad skolgång och konfirmation. Hon 
hade med åren förvärvat ett gediget 
anseende som innovatör och förre-
tagsledare och Grand fick ett rejält 
lyft under hennes ledning, inte minst 
genom uppförandet  av annexet, 
Grand Hôtel Royal med Vinterträd-
gården.

Under sin tid på Grand hade hon 
förvärvat en tomt på Herserudsklip-
pan bredvid Millesgården, där hon 
lät uppföra hotell Foresta med en bas 
av gotländsk kalksten, men i övrigt 
byggd efter medeltida, tyska borgi-
deal och italienska förebilder. På så 
sätt tillkom alltså platsen för 1970 års 
VM i bridge.   

Italienska Blue Team hade avslu-
tat sin karriär året innan efter att ha 
vinnit tio VM i rad och efter sjabbel 
med laguttagningen ställde Italien 
upp med ett chanslöst lag. 

Deras facit i kvalet mot Dallas Aces 
blev med jänkarnas siffror först : 19-1, 
20- (-2) och 20 – 0 på tre set  om var-
dera 32 brickor.  Italien slutade som 
femte lag i kvalet och var därmed ute 
ur striden om bucklorna. Övriga del-
tagare var Brasilien och Norge samt 
Nationalist-Kina sedan Australien 
backat ur. 

De flesta bedömare var nog eniga 
om att det här var det sämsta VM, 
som någonsin arrangerats. Efter 
kvalet var USA enda land med plus-
kvot och finalen mot Kina blev trots 
ett underläge på de första 32 brick-
orna en ren uppvisning. Norge fick 
brons efter vinst i match om tredje 
pris mot Brasilien.

Trots en del knot om vissa faciliteter 
på Foresta blev nog pristagarna väl 
kompenserade vid avslutningen i Blå 
Hallen, där prisutdelningen förrätta-
des av prinsessan Christina i närvaro 
av bland andra Mälardrottningen och 

cirka 500 deltagare i par-VM.
Det här var första gången ett icke 

kvalificerat värdland fått uppdraget 
att arrangera Bermuda Bowl och För-
bundet hade bråda dagar, eftersom 
man efter lag-VM även skulle arrang-
era par-VM på Storängsbotten.

Själv bistod jag sekretariatet genom 
att scora under lag-VM och vem 
tågade in i raman en kväll, om inte 
den person, vars konvention vållat 
mest upprörda känslor av alla: Easley 
Blackwood. Det var ju ett sällsynt väl-
valt tillfälle, eftersom det då var 16 år 
sedan USA vann sitt senaste VM.

The Aces var den stenrike industri-
mannen Ira Corns skapelse och han 
var nog först i världen med att kräva 
fysisk träning av sina adepter samt 
att använda datorer i den dagliga trä-
ningen. Ira Corn hade många järn i 
elden, arbetade sju dagar i veckan och 
reste cirka 32 000 mil per år. Kanske 
inte undra på att han dog i förtid vid 
60 års ålder. 

Ett av de tre paren, Bobby Wolff 
– Jim Jacoby spelade något som de 
kallade Orange Club, där det mesta 
liknade de italienska världsmästar-

stjärnornas krig  (del 4)

Spelplatsen för VM, Foresta, som den ser ut idag.           
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nas system: Given nedan visar vådan 
av att vara alltför aggressiv vid kon-
ventionella svar på stark klöver:

Efter 1 klöver – 1 spader visande 
tre kontroller ansåg kinesen Tai på 
Nords plats att det var läge för en 
utspelsdubbling. Redubbelt av Wolff 
och Jacoby hade inga problem att få 
ihop 9 stick och 870. Lins fem trick i 
hjärter vid andra bordet räckte inte 
långt. Däremot borde följande bricka 
– kinesernas bästa under hela final-
passet - ha stärkt självförtroendet:

Vid andra bordet fick Kina in 650 i 
5 klöver dubbelt. Varför Lin inte tog 
alla spelen med två spaderstölder 
och hjärtermask lär vi aldrig få veta. 
Hamman – Lawrence fick en knagg-
lig väg till slutbudet 6 hjärter dub-
belt, eftersom Huang på Västs plats 
inledde med 4 ruter enligt Sydafri-
kansk Texas. 

Med trumf ut och duck av Öst hade 
det varit godnatt, men spaderess gav 
Lawrence en chans. Efter spaderstöld, 
ruterstöld, spaderstöld, klöver till ess 
följt av trumfess och trumfknekt hade 
saken varit klar. Inget direkt själv-
klart spelsätt, men när Väst bekänner 
med åttan på trumfess ökar chansen 

för att man ska göra rätt. Lawrence 
spelade dock med oddsen när han i 
avsaknad av ingångar till bordet mas-
kade i klöver till Västs dam. En tredje 
spaderrond kortade hans trumf och 
efter trumfess vågade han inte fort-
sätta med trumf, om den skulle sitta 
4-1. Han övergick till att mata klöver 
för att inte tappa kontrollen och gick 
tre bet. 

15 ut i stället för 11 in - en nätt sving 
på 26 imp. 

 Samma vilja att minimera sina för-
luster präglade norrmannen Varnås 
spelföring, där USA råkade ut för en 
norsk specialare:

I 4 hjärter förlorade Höie de fyra 
uppenbara sticken, men här hade väl 
Hamman knappast hunnit räkna ihop 
alla kungliga högheter, förrän det var 
hans tur att bjuda efter 3 spader – 
pass – 4 spader. 

Öppningen visade minst 5–5 i svart 
och 7-14 hp. Man kan inte gärna kriti-
sera Hammans avslutande dubbling. 

Ruter ut hade varit dödande, men 
hjärternio gav Varnås en chans. Han 
stal hjärtervändan och la ner trum-
fess, då Hamman bidrog med kungen.
Skrämd av detta lappkast antog 
Varnås att trumfen satt 3-1 och med 
klövern 4-2 kunde det bli riktigt dyrt. 
Trots det borde han nog ha försökt 
ställa klövern. Men av nån anledning 
gick han in på klöveress, stal en hjär-
ter och blev överstulen. Rutervändan 
gav två bet och 300 ut. 19 bortkas-
tade imp eftersom försvaret aldrig 
kommer åt sina två ruterstick med 
korrekt spelföring.

1971 års VM spelades utan italiensk 
medverkan och Aces tog sin andra 
raka VM-titel, den här gången mot 
Frankrike i finalen. Men nu fick det 

vara nog och 1972 var Blue Team till-
baka – den här gången i arvfiendens 
egen kula i Florida. 

I finalen besegrades Aces med 65 
imp över 88 brickor. 1973 års final i 
Brasilien vanns än mer överlägset 
av Italien, som av bara farten vann 
ytterligare två VM och inte förrän 
1976 kunde Aces triumfera, men då 
var inte hedersmannen Walter Ava-
relli med längre. Han slutade spela 
på toppnivå 1972 och den avslutande 
brickan handlar just om honom:

Med klöver ut mot 4 spader kunde 
Avarelli saka en ruter och ge sig ut på 
en stöldturné. Topparna i hjärter, hjär-
terstöld, klöverstöld, hjärterstöld med 
trumfess, klöverstöld och låg trumf, 
som Väst vann med åttan. Ruter till 
ess och mera ruter, som Syd stal. 

Nu var det två kort kvar och Väst 
satt med trumfknekt och ruterkung 
och Öst med K9 i trumf. Vad skulle 
Avarelli spela? Spaderdamen eller 
tian? Vid den här tiden var det till-
låtet att få se på senast spelade stick 
och i sitt sökande efter inspiration 
höll Avarelli upp sin spaderfemma, 
som han stulit med i stick elva. Väst 
måste ha trott att Avarelli spelade ut 
i stick tolv, för han bekände med spa-
derknekt.

Även om det förelåg ett missför-
stånd, så var spaderknekt exponerat 
kort och det var bara att skriva in 620. 
Men Avarelli vägrade att ta emot en 
sån gåva. Han skyfflade runt sina två 
kort på bordet och bad Väst dra ett av 
dem. Väst vägrade. Hans partner väg-
rade. Och Belladonna slog ifrån sig. 
Det hela slutade med att ramakillen 
tillkallades och drog ett kort. Gissa 
vilket? Spaderdam så klart!

björn borin 
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Ulf Cederborg är död. 
Ulf dog den 21 oktober 
70 år gammal och sörjs 
närmast av sina söner 
andreas och Tom. 

Text: Mårten Gustawsson

Ulf växte upp på Fridhemsgatan, var 
pol.mag. och gick på Lärarhögskolan 
och började därefter undervisa i före-
tagsekonomi, först på Schartau sedan 
på Komvux. Men framför allt drev 
han under nästan fyra decennier S:t 
Eriks Bridgeskola vilken kan sägas 
vara grunden till att S:t Erik är den 
välmående klubb som den är idag.

 Ulf drev Bridgeskolan från 1971 
till 2009, hela tiden i symbios med 
Bridgeklubben. Under hela den tiden 
växte och utvecklades Skolan som 
försåg klubben med nya spelare som 
i sin tur växte och utvecklades. 

 Ulf startade Bridgeskolan tillsam-
mans med Björn Borin vid klubbens 
flytt till ”Plankan” på Kristinehovs-
gatan. Björn hade tillsammans med 
Margareta Carlberg strax innan flyt-
ten börjat med bridgeutbildning på 
S:t Erik i blygsam skala med 8-10 
elever åt gången. 

Det här var första gången som S:t 
Erik satsade på att utbilda bridge-
spelare själva. Tidigare hade period-
vis en peng betalats till utomstående 
bridgelärare för varje elev som bör-
jade spela på S:t Erik.

 Då den nya och större lokalen stod 
oanvänd på tisdagskvällar var det väl 
självklart att då anordna bridgeun-
dervisning? 33 deltagare deltog den 
första terminen. 

I några år anordnades två kurser/
termin där Ulf ledde den ena och 
Björn den andra. När sedan spelet 
bredde ut sig även till tisdagskvällar 
fick ett litet rum bakom köket använ-
das för undervisningen.

Ulf förmanade sin kompanjon 
Björn, som kunde vara lite av en 
damernas man, att inte försöka 
charma de kvinnliga kursdeltagarna. 

Men våren 1974 gick Marianne Cor-

néer kurs för Ulf. Sedan bar det sig 
inte bättre än att Ulf började skjutsa 
sin nya elev hem till Vasastan varpå 
giftermål och två pojkar följde.

Hedersmedlemmar
Marianne (numera Knaust), som är 
läkare, var senare under hela tolv år 
sekreterare i klubben. Marianne och 
Ulf är faktiskt de enda äkta makar 
som hittills båda har blivit hedersmed 
lemmar i BK S:t Erik. Marianne och 
Ulf skildes 1988.

Björn fick jobb i Kristianstad 1975 
vilket gjorde att Ulf behövde en ersät-
tare. Ulf kom då att tänka på Johnny 
Fors som liksom Björn var utbildad 
lärare. 

Samtidigt hörde en skånsk charmör 
av sig, Jörgen ”Dalby” Lindqvist, och 
sa sig vara mycket intresserad av att 
vara bridgelärare. Det Dalby saknade 
i pedagogisk utbildning tog han igen 
i charm. 

Snart tog de hjälp av ytterligare 
en av bridgens levnadskonstnärer 
Gunnar ”Snickar’n” Hallberg. Det 
blev ett utmärkt lyckat samarbete. 
Dalby konstruerade exempelgivar 
tillsammans med Snickar’n som 
sedan Ulf sammanställde och färdig-
skrev samtidigt som han skötte all 
administration medan Johnny fick 
korrekturläsa. 

I början handtextade Marianne, mot 
alla fördomar om läkares handstilar, 
läroböckerna med tuschpenna som 
Johnny sedan kopierade med sprit-
stencil (även kallat blåstencil). När 
man sedan började trycka läroböck-
erna gjordes det fortfarande väldigt 

primitivt. Varje sida trycktes för sig, 
sedan fick man blada och sätta ihop 
ett kompendium. 

Slutet av 1970-talet var överhu-
vudtaget lyckat för S:t Erik. Björn 
Gustafsson utvecklade ligan som Ulf 
försåg med elever övervakade av den 
för nya idéer mycket mottaglige ord-
föranden Sven Deinoff. 

 I slutet av 70-talet var elevantalet 
upp i 200 per termin men det var först 
vid flytten till ”Trossen” på S:t Eriks-
gatan 1979 som Skolan fick något 
som kan betecknas som en egen läro-
sal. Den blev snabbt för trång vilket 
gjorde att Gunnar Hallberg började 
driva en filial i Alviks Medborgarhus. 
Vid nästa flytt till Alströmergatan 
installerade en vikvägg så att Skolan 
fick två rum och återigen kunde driva 
all sin utbildning samlat. Likadant 
med två rum och vikvägg har vi även 
nu på Kronobergsgatan.

ordförande i bridgeförbundet
På liknande sätt startade Ulf sedan 
Dagbridgen, det är ju dumt att loka-
len står tom! Från början startade 
dagbridgen ungefär som en gammal-
dags robbaklubb,det vill säga man 
kom ner och spelade mot dem som 
fanns där. Men snart övergick det i 
tävlingar och kursverksamhet.

Ulf var under ett år i mitten av 
80-talet ordförande för Sveriges Brid-
geförbund. En post som han dock 
snabbt lämnade när han kände att 
han inte fick gehör för sina idéer. Ulf 
hade ofta ett lite spänt förhållande 
till Bridgeförbundet, vilket kan sägas 
gälla även för Bridgeklubben S:t Erik 
som helhet. 

Till exempel  dög aldrig Bridge-
skolans pedagogik eller läromedel 
åt Förbundet som hellre la ner stora 
summor pengar på att utveckla egna 
läromedel som Trappan, Rätta vägen 
eller Nordisk Standard än att använda 
sådant som redan fanns framtaget. 
Det skedde trots att Bridgeskolan med 
professionella lärare i spetsen utbil-
dade klart flest bridgespelare i landet. 
Kanske uppfattades Bridgeskolan 
som alltför kaxig? Att man ansåg sig 

Historien om Ulf Cederborg och hans bridgeskola

Ulf och Marianne på semester på 
toppen av Himmelsbjerget 86-87.
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veta bäst hur man fick snurr på utbild-
ningen av bridgespelare?

 
Finslipat texterna
Nackdelen med Förbundets utbild-
ningsprodukter är att de oftast har 
varit ”döda” medan Bridgeskolan 
kontinuerligt har finslipat sina genom 
att ändra textavsnitt och exempelgi-
var som har visat sig fungera sämre 
än planerat. 

En historia kan få illustrera detta: 
Katt Midskog är lärare och hennes 
klass har just fått spela en giv ur läro-
boken. En del bord har spelat klart 
given och börjat se efter hur budgiv-
ning och spel ”borde” ha gått. Katt får 
då se hur en dam håller upp ett kort 
i luften, Katt går närmare och ser att 
det är ett spaderess?! Katt frågar vän-
ligt damen varför varpå svaret blir att 
det står så i läroboken: ”Att öst bör 
hålla upp spaderess”.

En formulering som ändrades i 
senare upplagor. 

Ett annat exempel är när Förbundet 
med den vällovliga avsikten att höja 
den genomsnittliga nivån på landets 
bridgelärare i början av 2000-talet 
ville börja licensiera dem. Oftast vid 
införande av en sådan här brans-
chauktorisation brukar de som har 
jobbat länge i yrket vid införandet 
få sin legitimation direkt i handen 
utan att behöva bevisa sina kunska-
per på samma sätt som nytillkomna. 
Men Bridgeförbundet krävde att alla 
lärare skulle genomgå proven varpå 
dessa bojkottades och systemet bröt 
ihop efter några år.

Ulf som bridgespelare då? Ulf var 
stormästare och bildade i början av 
70-talet ett lovande par med Anders 
Hjelm. Tillsammans med Sven 
Deinoff, Ivan Muschkin, Gunnar Hall-
berg och Gunnar Barthel kom de 4:a 
i SM-lag 1971. Landslagsuttagningen 
1973, som hölls som direktuttagning, 
vann Ulf och Anders i lag med lun-
densarna Börje Dahlberg och Peter 
Billgren! Men Bridgeförbundet hade 
garderat med att ta ut ett lag som 
”borde” utgöra landslaget, det s.k. 
förbundslaget, som vinnarna i uttag-
ningstävlingen hade att möta över 

160 brickor. Ulfs lag förlorade matchen 
men fick som tröst representera Sve-
rige i en landskamp mot Holland på 
bortaplan i universitetsstaden Leiden.

 
pratade sig genom europa
Sverige förlorade landskampen mot 
Holland totalt, förutom öppen klass 
deltog även damer och juniorer, men 
Ulfs lag vann matchen i öppen klass. 
Med avsikt att spara pengar fick 
landslagsdeltagarna åka tåg fram och 
tillbaks till Holland. 

På hemvägen började det kärva 
redan från Leiden då konduktören 
inte ville acceptera biljetterna. 

Men med en god portion övertal-
ningsförmåga samt med hjälp av en 
överförfriskad nattkonduktör i Tysk-
land lyckades svenskarna prata sig 
genom Holland, Tyskland och Dan-
mark innan resan till slut tog stopp 
vid ankomsten i Sverige. 

Möjligen såg Ulf detta som ett 
omen, att första vinna lands-
lagsuttagningen för att sedan bli 
utslagen, för att därefter att bli 
utskickad av Sveriges Bridgeför-
bund att representera Sverige på 
enkelbiljett, och lade därefter ner 
sin elitsatsning. 

 Fortsättning på sidan 10

Historien om Ulf Cederborg och hans bridgeskola

Ulf Cederborg spelar hemmabridge 1985. I Bridgeskolan fick man 
varken dricka te eller röka.
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Inbjdan till  
pro – am

speldag: lördag 9 februari
starttid: 1200

antal brickor: 36 – 42
bordsavgift 200 kr/spelare

0 kr/JUnIor
minst 200 kr/proffs

mat ingår i bordsavgiften, serve-
ras efter tävlingen

FÖranmälan GÖrs TIll  
junisbridgen@gmail.com, eller via  
s:t eriks hemsida.

så bjuder du på 
en proffsspelare!
Det finns en lista med spelare som 
du kan välja att bjuda på, genom 
att skicka mail med ditt bud (lägst 
200 kronor) till junisbridgen@
gmail.com.

Budgivningen kommer dagligen 
att uppdateras via S:t Eriks hem-
sida där du också kan se en pre-
sentation av varje spelare.

Du kan också spela med annan 
valfri partner, då är bordsavgiften 
200 kr per spelare.

Allt överskott tillfaller junior-
bridgen.

Tävlingen startar: 1230 och slutar 
cirka: 1800, med 30 minuters paus 
mitt i. Efter tävlingen kommer 
junisbridgen att bjuda på mat 
och Rickard Broberg duo stå för 
underhållningen.

Om du vill veta mer kan du  
kontakta Sofia Ryman, på  
sofiaryman@gmail.com, 0733-
838 554 eller på S:t Eriks bridge-
klubb. }

} [ ♥ ♦

Fortsättning från sidan 9.
På 70- och början av 80-talet spelade 
Ulf i ligan i lag Båt som då bestod av 
Anders Berglund-Mart Altmäe, Åke 
Sjöberg-Björn Åström och Anders 
Hjelm-Ulf Cederborg. 

Sedan när skolan växte tog Ulf en 
paus från spelandet innan han för 
några år sedan började spela lite mer 
aktivt med Roffe Lindestål tills Roffe 
dog. Däremot fortsatte och uppskat-
tade Ulf hela tiden att spela diverse 
kortspel och spelade gärna en hem-
marobba. 

”Tycka om att undervisa”
Varför blev Ulf bridgelärare? Jag 
låter Ulf berätta själv: ”Först och 
främst med att vara lärare är att man 
måste tycka det är kul att under-
visa. Jag har undervisat mycket i 
företagsekonomi, och i den vanliga 
skolan kommer kanske inte alla till 
alla lektioner med lysande ögon. Att 
undervisa människor som verkligen 
vill lära sig något är otroligt kul och 
inspirerande!” 

Jag kan lägga till att det inte är 
någon tvekan om att Ulf hade en 
ärlig önskan att eleverna skulle 
lära sig att spela bridge. Att det inte 
alltid är så enkelt får följande histo-
ria vittna om.

Lektionen behandlar grundläg-
gande sangbudgivning med 16-18 
sang där svarshanden är jämn eller 
har en sexkorts högfärg. 

En elev ropar på Ulf. Det hör till 
saken att den elev som ropar redan 
har bedömts ha ovanligt stor ”utbild-
ningspotential” och därför går dubbla 
grundkurser.

Eleven, samtidigt som han visar 
sina kort för Ulf: ”Ulf, har jag bjudit 
rätt nu?”

Ulf (pedagogiskt): Nja, för att öppna 
med 1NT ska man ha 16–18 hp och en 
jämn hand. Du har 7 hp.

Ulf (fortfarande pedagogisk): 
”Sedan har du en sexkorts hjärter.”

Ulf (fortsatt pedagogisk, nu pekan-
des på brickans givmarkering): ”Inte 
heller är det din tur att bjuda.”

I mitten av 00-talet hade Skolan 
ungefär 700 elever/termin och Ulf 
började fundera på att dra sig till-
baka. Den tilltänkte efterträdaren 
Johan Ebenius plötsliga död 2007 
ändrade radikalt förutsättningarna. 
2009 tog Catharina (då Forsberg) och 
Krister Ahlesved över och började 
driva Nya Bridgeskolan. 

De anordnar fler korta kurser än 
tidigare men i stort fortsätter de i 
Ulfs fotspår och Skolan fortsätter att 
växa. }

Vinnarparen i Höstkul. Per-Olov Rehn – Ingrid Linnarsson vann 
före lagkamraten Eva Wiklander och hennes partner Inga Wästeby.
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klöver. Nu är det lätt hänt att man 
reflexmässigt passar, man har ju 
ingen direkt extrastyrka, men jag 
gillade handens spelstyrka. Om min 
partner inte har stöd i spader har hon 
säkert en femkortsfärg som vi i så fall 
borde spela utmärkt på treläget mitt-
emot alla mina ess. Jag gjorde därför 
en upplysningsdubbling som alla 
passade på. Visst hade Erika en fem-
kortsfärg att spela, men den fanns i 
klöver! Hela given:

Utan att vi ansträngde oss nämn-
värt gick kontraktet ett antal dubb-
lade bet efter spaderess i utspel och 
det gav oss alla poäng på brickan. 

Brickan illustrerar även att om man 
har en tveksam hand att ge sig in i 
budgivningen med gör man klokt i 
att antingen ge sig in direkt eller inte 
alls. Om Nord måste bjuda (vilket 
jag inte tycker att man ska alls) hade 
en direkt dubbling fungerat mycket 
bättre. Då hade jag antagligen bjudit 
2 spader istället för dubbelt över 
Syds 2 klöver och jag hade fått spela 
det med några bet. Sedan är det lätt 
att kritisera Syd som inte passade 
på 2[X, men om jag haft kungen 
och damen i spader istället för hans 
partner hade han inte haft mycket att 
hämta i försvaret.

Efter alla 70 brickor kunde vi båda 
känna oss rätt nöjda med vårt spel 
som räckte till en sjätte plats och 
därmed även lite vinstpengar, per-
fekt för två fattiga studenter! }

han antagligen att bjuda 3 i högfärg) 
och gör han inte det har han massor 
med klöver och då har jag i alla fall 
tre-stöd! Hela budgivningen slutade i  
3 spader som var precis hemma och 
äntligen en bra bricka till oss.

apropå att inte ljuga...
Angående det här med att ljuga för 
partnern... Några brickor senare 
plockar jag upp följande ”fina” hand:

[ T9654
♥ 64
♦ 87532
} 6
Till höger om mig öppnar man med 

1 klöver som är naturligt eller balans. 
Jag är i minuszon och i andra hand, 

allt talar tydligt för att jag ska säga 
pass på mindre än en mikrosekund. 
Dock hade känslan infunnit sig 
och känslan sa att jag skulle bjuda 
1 spader och det var precis vad jag 
gjorde. 2 hjärter kommer till vänster 
och nu bjuder Daniel 3 hjärter som 
visar spaderstöd och bra kort. Varför 
gjorde jag som känslan sa åt mig? 

Högern har dock inte bjudit färdigt 
och hoppar iväg till 5 klöver, pass 
runt och dags för mig att spela ut. 

Att spela ut spader skulle troligen 
resultera i att jag spelade upp rakt i 
spelförarens gaffel, inget jag önskade. 
Trumf ut kändes fel om Daniel skulle 
ha en trumf honnör och därmed hjäl-
per jag återigen spelföraren. Då är det 
endast hjärter och ruter kvar. Hjärter 
är kanske inte helt dumt eftersom det 
då blir igenom träkarlen som faktiskt 
bjöd hjärter men det kändes fel så jag 
körde ut ruter två som resulterade i 
att Daniel snabbt kunde ta för EK i 
ruter. Alla andra utspel gör att spel-
föraren snabbt kan ta tretton stick! 

bjud direkt eller inte alls
I tredje hand med alla i zonen hade 
jag (Daniel) som väst följande hand:   
[ ET7642 ♥ ED8 ♦ E63 } 8 och det 
gick två pass fram till mig. 

Jag öppnade naturligtvis med  
1 spader och min partner svarade 
1NT som jag återbjöd 2 spader på. 
MTV gav sig nu in i budgivningen 
med en dubbling och MTH bjöd 3 

andra helgen i novem-
ber var det dags för mig 
och daniel Gullberg att 
åka till sveriges baksida 
för att möta det popu-
lära starka klöver-sys-
temet samt visa vilken 
sida som faktiskt är bäst. 
Text: Erika Rodin & Daniel Gullberg

Efter en kort systemdiskussion kom 
vi fram till att vi skulle spela bra 
med 10–12 utspel samt 1430 som svar 
på essfrågan. I övrigt skulle vi bara 
bjuda våra färger.

Självklart börjar vi genom att få 
hela 26 respektive 17 procent på de 
första två brickorna och rond två 
går inte mycket bättre. Faktum är att 
efter första segmentet hade vi endast 
lyckats skrapa ihop cirka 45 procent.

Lite mer hade vi ju hoppats på! På 
en av brickorna plockar jag upp:

[ D10654
♥ D10982
♦ -
} 963
Daniel öppnar med 1 klöver (som 

bara lovade två) och högern bjuder 1 
ruter. Då var det min tur. Som jag ser 
det finns det tre alternativ; 1 spader, 
dubbelt samt pass. Jag vill inte bjuda 
1 spader för då känns det som om det 
blir svårt att hitta en eventuell hjär-
teranpassning. 

Jag vill inte dubbla för då kommer 
Daniel tro att jag har poäng som jag 
inte har och att ljuga för partnern 
slutar nästan aldrig bra. Därför valde 
jag pass med baktanken att jag kan 
hitta på något smart i nästa budvarv. 

Vänstern ville dock inte göra det 
lätt för oss och bjuder 3 ruter och det 
går pass fram till mig. Nu då? 

Lite ångest hade jag över att jag 
inte bjudit något förra gången men 
jag håller mig till planen att agera 
under andra budvarvet och lägger 
därför upp en röd på bordet. 

Antingen har Daniel en fyrkorts 
högfärg som han kommer bjuda 
(även med en trekortsfärg kommer 
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Alla ♥ 9764
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Profilen den här gången 
är Jonas sandbom. 
Jonas är yrkesverksam 
på heltid inom schacket, 
men även bridgespelare 
sedan många år.

Text: Peter Ölund

Hur länge har du spelat bridge?
– Jag började med bridge i slutet 

av åttiotalet på Stureby bridgeklubb 
som höll till i Högdalen. Då hade jag 
redan hållit på med schack några år.

Hur ofta spelar du schack respek-
tive  bridge?

– Bridge spelar jag ett par gånger i 
månaden. I schack blir det ett tiotal 
långpartier om året, oftast i allsvens-
kan.

Vilket är roligast, schack eller bridge?
– Nu kanske jag borde svara att 

bridge är roligast med tanke på 
vilken tidning den här intervjun 
trycks i. Fast jag tycker faktiskt 
att schack är roligast, bland annat 
därför att man hela tiden har all 
information om läget. 

– Sedan är det klart att jag uppskat-
tar det sociala inslaget som finns i 
bridge. Ett schackparti, som kan vara 
ett antal timmar, utkämpas ju i tyst-
nad. En ligakväll på S:t Erik hinner 
man småprata en hel del mellan 
brickorna och det brukar vara gemyt-
ligt om inte tävlinginslaget krossar 
det sociala. Fast det brukar nästan 
aldrig hända.

– En annan sak som kan påverka 
svaret är att jag är lite bättre på 
schack än på bridge.

Vilken nivå spelar du på i bridgen?
– Här på S:t Erik spelar jag på ons-

dagarna i Pylonerna. Vi ligger för 
närvarande i division 2.

Vad gör du till vardags?
– Jag arbetar som förbundssekre-

terare i Stockholms schackförbund. 
Det innebär att jag är chef på kansliet 

som servar klubbarna i distriktet. En 
annan viktig uppgift är att vara med 
och arrangera den internationella 
turneringen Rilton Cup som går av 
stapeln varje år kring nyår. Sedan 
är jag mycket aktiv i Schackklubben 
Rockaden, men det är på ideell basis,

Inom bridgen går det ibland lite trögt 
att rekrytera unga spelare. I Stock-
holmsdistriktet finns till exempel 
bara några dussin juniorer. Enbart i 
Schackklubben Rockaden finns över 
tusen juniormedlemmar. Hur bär ni 
er åt?

– Vi åker ut till skolorna och kör 
schackundervisning på plats. Vi gör 
det i cirka femton skolor söder om 
Söder. Man kan börja gå på schacket 
redan i första klass. De som blir 
bitna försöker vi sedan locka till våra 
klubbkvällar på onsdagar och freda-
gar.

Är det här någonting som bridgen 
skulle kunna tillämpa tror du?

– Absolut. Kanske inte precis för 
sjuåringar, men säkert på gymnasiet. 

Har förresten för mig att det redan 
finns bridge på Norra Real. Om man 
kunde få igång ett par gymnasier till 
skulle de kunna köra en inbördes 
serie. Det skulle nog sporra.

Är schack och bridge konkurrenter? 
Eller kan förbunden stötta varandra?

– Tycker absolut inte att man ska 
se dem som konkurrenter. Det är 
väl jättebra om vi kan hjälpas åt att 
få upp intresset för dessa mentala 
kampsporter. SK Rockaden har för-
resten erbjudit juniorbridgen att 
komma och demonstrera bridge 
på  klubbens årliga läger i samband 
med Schack-SM. Kanske det blir 
napp på idén 2013 i Örebro.

Vilket är ditt roligaste bridgeminne?
– Mitt roligaste bridgeminne 

kommer faktiskt inte från eget spel 
utan det var när jag via BBO följde det 
svenska öppna lagets väg till seger i 
OS. Jättekul och extra roligt för mig 
eftersom jag spelat både mot och med 
några av spelarna, som jag dessutom 
känner från deras tid i schacket. }
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Jonas Sandbom djupt koncentrerad vid schackbrädet. 

”Jag är bättre på schack än bridge”
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Text: Tommy Gullberg

Utspel: Hjärterknekt. 
Trots överstyrkan går det inte att  
gardera hemgång. Hur ger du dig 
störst hemgångschans?

3. Syd/ [ 32
Ingen ♥ E6
  ♦ 865432
  } E43
    
    
   ¤    
  
  [ EK54
  ♥ KD87543
  ♦ E
  } 2

 NORD ÖST SyD VÄST
   1 }* 2 [
 D P 3 ♥ P  
 4 ♥ P 4NT* P  
 5 ♥* P 6 ♥ Pass runt.

Utspel: Spaderdam. Efter stark 
klöver och spärrbud upplysnings-
dubblar Nord. Han valde sedan att 
höja hjärtern. Höjningen fick Syd att 
uppvärdera korten. Han drev till lill-
slam via Blackwood.
Hur tänker du dig hemgång, när Öst 
bekänner på spaderdam? }

Utspel: spaderfyra. Sedan trumfen 
fastställts berättar Syd om kort ruter. 
Därefter följer kontrollbud och ess-
fråga med svaret två ess och trumf-
dam. Hemgång?

2. Nord/ [ ED
Alla ♥ D32
  ♦ D106543
  } E3

   ¤
  [ 96
  ♥ EKkn109
  ♦ E
  } K7654

NORD ÖST SyD VÄST
   1 ♦   P 2 ♥ P 
   3 ♥  P 4♦*  P
   4 ♥  P 4 NT* P
   5 [  P 6 ♥ Pass runt.

1. Nord/ [ EK1098
Ingen ♥ 65
  ♦ 876
  }  E62

   ¤
  [ 53
  ♥ EK
  ♦ EK543
  } Dkn43

NORD ÖST SyD VÄST
   1 [  P 2 ♦ P 
   2 [ P 3 } P  
   3 ♦  P 3 NT   pass runt.

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

Klarar du 
Tommys luriga?

Inbjuder till :

InsparKen  2013 
För nionde året i rad arrangerar vi 
åter vår succé Insparken.

Du anmäler dig till den nivå där du 
befinner dig i dag. 

Du kan välja mellan 5 olika nivåer
}  (GA) 13/1 kl 1030  eller 19/1 kl 1030  

♦  (GB) 12/1 kl 1000   eller 20/1 kl 1000  

♥  (BS/BB) 12/1 kl 1030  el. 20/1 kl 1030  

[ (Plus/Spela Mera/ D-serien)  
13/1 kl 1000   eller 19/1 kl 1030

NT (ligan /partävlingar) 19/1 kl 1000  

(Vi spelar 24 brickor)

Anmälningsavgiften 350 kronor beta-
las vid anmälan. 

Först till kvarn är det som gäller. 
Tidigare Insparkar har blivit fullteck-
nade.

Vad får Du då för dina 350 kr? 
Du får en hel dags utbildning med 

spelträning dessutom ingår det en 
fräsch lunchbuffé. 

Du får dessutom chansen att vinna 
din första bridgemedalj i den tävling 
som dagen avslutas med. 

Alla deltagare erhåller en kommen-
terad givsamling från tävlingen.

OBS! Efter 11 december sker anmä-
lan på vår hemsida i mån av plats 
www.nyabridgeskolan.se

Välkomna till Insparken 2013!
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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!!!

bättre resultat än väntat

Styrelsen redogjorde för det ekono-
miska utfallet 1 juli 2011 till 30 juni 
2012, resultatet blev 38 000 kronor i 
överskott i stället för det budgeterade 
underskottet på drygt 200 000. Orsa-
kerna var främst att dagligan och 
Bridgeskolan gått bättre än väntat.

För 2012-2013 beräknar styrelsen 
att omsättningen blir knappt 10 mil-
joner kronor, med ett budgeterat 
underskott på 216 000 kronor. Det 
meddelades och att en ny entreprenör 
tar över kaféet från 1 juli, kaféet Två 
systrar och en kock som ligger nästan 
mitt emot spellokalen.

Årsmötet ska bestämma avgift
Närmare 60 röstberättigade deltog. 
Bland annat diskuterades en stad-
geändring så att medlemsavgiften 
skulle kunna beslutas av styrelsen 
istället för av årsmötet. Förslaget rös-
tades dock ned med av årsmötet med 
stor majoritet.

Flera motioner och övriga frågor 
diskuterades. Det gällde bland annat 
prispengar, tävlingar, trivsel och hur 
frågor till styrelsen behandlas. 

På styrelsens förslag godkändes en 
motion om att införa handikapptäv-
ling en gång per vecka. Under våren 
2013 kommer därför söndagsbarome-
tern att spelas som handikapptävling. 

Styrelsen kommer att på sin dagord-
ning införa punkten ”inkomna hand-
lingar”.

En medlem framförde synpunkten 
att det är viktigt att otrevligt eller 
oetiskt beteende påpekas direkt för 
att upprätthålla en trevlig anda, fram-
för allt så att nybörjare och mindre 
rutinerade spelare återkommer.

nya i styrelsen
Två nya ledamöter valdes in i styrel-
sen: Fredrik Alfredsson och Kenneth 
Bäckström som ersätter Mats Nyberg 
respektive Rolf Molin. Här följer en 
minipresentation av de nyvalda:

Fredrik alfredsson:
Kommer från Borlänge, har studerat 

på Handelshögskolan. Fredrik har varit 
aktiv inom brädspel och är bland annat 
intresserad av musik och språk, men 
majoriteten av den tid han lägger ned på 
hobbyer är vid bridgeborden.

Kenneth bäckström:
Har sedan 1976 och fram till pensio-

nen 2012 arbetat som journalist, redi-
gerare och skribent på bland annat 
Aftonbladet, Expressen och Com-
puter Sweden. Bridgespelare sedan 
1966 och har bland annat haft guldli-
cens som tävlingsledare.

Två nya styrelsemedlemmar och styrelsen får inte 
bestämma medlemsavgiften. det var två av resulta-
ten vid bK s:t eriks årsmöte i slutet av oktober.
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Facit till Tommys luriga

Utspel: Hjärterknekt. Trots överstyr-
kan går det inte att gardera hemgång. 
Hur ger du dig störst hemgångs-
chans?
Ta ruteress och ruterkung om alla 
bekänner. För att det ska vara pro-
blem måste någon saka. Sitter rutern 
3-2 kan man enkelt godspela den med 
en tredje rond. Hela given:

Ingriper Väst i luften får Syd två klö-
verstick och hemgång, eftersom rute-
ress sitter rätt. 

Får bordet vinna med klöverdam 
följer ruter till kung. Därefter öppnar 
låg ruter för att Syd får stjäla en ruter 
på bordet med spadernio för hem-
gång.

Spelar man klöverkung i andra 
stick vinner Väst och returnerar 
trumf. Försvaret kommer så små-
ningom in i ruter och kan då döda 
kontraktet med en andra rond trumf.

Senare kan man stjäla en spader 
lågt och vid behov en klöver högt på 
bordet för hemgång.

Utspel: Spaderfyra. Sedan trumfen 
fastställts berättar Syd om kort ruter. 
Därefter följer kontrollbud och ess-
fråga med svaret två ess och trumf-
dam. Hur tänker du dig hemgång?

Ingrip med spaderess och fortsatt 
med ess och kung i klöver. Spela 
sedan en tredje rond klöver och saka 
spaderdam från bordet! Hela given:

Utspel: Spaderdam. 
Efter stark klöver och spärrbud upp-
lysningsdubblar Nord. Han valde 
sedan att höja hjärtern. Höjningen 
fick Syd att uppvärdera korten. Han 
drev till lillslam via essfråga. Hur 
tänker du dig hemgång, när Öst 
bekänner på spaderdam?

Ta sticket och spela klöver till 
bordet. Därifrån är det dags för spader 
genom Öst som, om han vill stjäla, får 
göra det i luften. När denne sakar 
(bäst) vinner du sticket och stjäl en 
spader med trumfess. 

     Hela given:

Du stjäl sedan in dig i klöver och tar 
en spaderstöld med hjärtersex. Öst 
stjäl över men det blir försvarets sista 
stick.

Stjäl man tredje spadern lågt, stjäl 
Öst över och returnerar trumf. }

1. Nord/ [ EK1098
Ingen ♥ 65
  ♦ 876
  }  E62

   ¤
  [ 53
  ♥ EK
  ♦ EK543
  } Dkn43

NORD ÖST SyD VÄST
   1 [  P 2 ♦ P 
   2 [ P 3 } P  
   3 ♦  P 3 NT   pass runt.

2. Nord/ [ ED
Alla ♥ D32
  ♦ D106543
  } E3

   ¤
  [ 96
  ♥ EKkn109
  ♦ E
  } K7654

NORD ÖST SyD VÄST
   1 ♦   P 2 ♥ P 
   3 ♥  P 4♦*  P
   4 ♥  P 4 NT* P
   5 [  P 6 ♥ Pass runt.

annonsera    
i pass

3. Syd/ [ 32
Ingen ♥ E6
  ♦ 865432
  } E43
    
    
   ¤    
  
  [ EK54
  ♥ KD87543
  ♦ E
  } 2

 NORD ÖST SyD VÄST
   1 }* 2 [
 D P 3 ♥ P  
 4 ♥ P 4NT* P  
 5 ♥* P 6 ♥ Pass runt.

1. Nord/ [ EK1098
Ingen ♥ 65
  ♦ 876
  }  E62
[ 42   [ Dkn76
♥ kn10943   ♥ D872
♦ Dkn102 ¤ ♦ 9
} 105   } K987
  [ 53
  ♥ EK
  ♦ EK543
  } Dkn43

2. Nord/ [ ED
Alla ♥ D32
  ♦ D106543
  } E3
[ kn842   [ K10753
♥ 74   ♥ 865
♦ 872  ¤ ♦ Kkn9
} D1082   } kn9
  [ 96
  ♥ EKkn109
  ♦ E
  } K7654

3. Syd/ [ 32
Ingen ♥ E6
  ♦ 865432
  } E43
[ Dkn10987   [ 6
♥ 9   ♥ kn102
♦ 109  ¤ ♦ KDkn7
} Dkn98   } K10765  
  [ EK54
  ♥ KD87543
  ♦ E
  } 2

mejla: pass@sterik.se
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Posttidning B

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

är det en sanning eller 
en myt att det är skill-
nad på hur kvinnor och 
män agerar vid bridge-
bordet.

Text: Elena Ström

Har ni någon gång undrat om det 
finns självklara skillnader mellan 
männens och kvinnornas upp-
trädande vid bridgebordet? Att 
männen är oftast prestationsfixe-
rade, medan kvinnorna är mer rela-
tionsinriktade? 

Beror skillnaderna på våra olika 
traditionella könsroller och köns-
mönster eller kommer det mesta uti-
från mänskliga, stereotypa normer? 
Har ni märkt skillnader mellan 
kvinnlig och manlig kortvärdering 
och kroppsspråk?

PASS gjorde en snabb enkät på 
klubben och valde en dam och två 
herrar som framställde sina åsikter. 
Damen först.

Christina Torsslow
Har du märkt några beteendeskill-

nader mellan män och kvinnor vid 
bridgebordet?

– Det sägs att kvinnor är osäkrare 
vid bridgebordet, men jag ser inte 
några stora skillnader beteendemäs-
sigt. Vi är mer sociala och kan bjuda 
på oss själva när vi spelar bridge, 
men vi får inte generalisera, allting 
är individuellt.

Har män och kvinnor samma ambi-
tionsnivå? Är det en myt att kvinnor 
är trevligare än män?

– Det handlar mest om mentalitet 
och uppfostran. Män är mer tävlings-
inriktade, men vad jag uppskattar 
mest är att man är hövlig vid bordet 
– både män och kvinnor.

lars sammils
Är kvinnor mer försiktiga som spel-

förare och när de bjuder?
– Män är mer benägna att ta risker 

– vilket även visar sig när vi väljer 
fonder på börsen.

Varför är det så att kvinnor sällan 
analyserar brickor vid bordet? 

– Män är snabba på att slänga fram 
analyser, men vi har ofta fel. När en 
kvinna kommer med kommentar, 
då ska man lyssna. Hon har nästan 
alltid rätt.

Ser du några skillnader i bordsnär-
varon mellan män och kvinnor?

– Egentligen inte. Vi kanske skojar 
lite mer vid bordet. Kvinnorna är väl 
mer seriösa och koncentrerar sig mer 
på uppgiften. 

lars almberg
Vem skrattar och pratar mest vid 

bordet – män eller kvinnor?

Kvinnligt och manligt i bridge

– Bara medelmåttiga spelare skäm-
tar jämt vid bordet. Att vara för social 
kan störa spelet.

Och vem är bäst på att analysera 
brickor?

– Det är ingen hemlighet att män 
är bättre bridgespelare. Vi är mer 
gapiga och snabba på att framhålla 
våra åsikter.

Hur är det med kroppsspråket? Är 
det sant att kvinnor är mer nervösa 
och män mer avslappnade?

– Nybörjare, både män och kvinnor 
är nervösa. Jag själv kan vara nervös 
när jag möter spelare med ett stort 
ego och en nonchalant attityd. Då 
gäller det att inte visa irritation.

Hur reagerar män och kvinnor vid 
missförstånd med partner?

– Det beror på uppfostran, men 
kvinnor är oftast tjatiga om fel upp-
står. Jag kan bli tvärförbannad, men 
det går över snabbt. }
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