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Redaktör sökes
Vill du bli redaktör för Pass? 

En ny redaktör sökes som kan 
ta	över	från	hösten	2013.	Hör	
av	dig	till	Kenneth	Bäckström	

(backbyxa@gmail.com).

FYNDA I BT-BUTIKEN!
BT-Butiken på BK S:t Erik har öppet mellan 17.30 och 18.30 måndag till fredag.  

Vill du komma på andra tider? Ring 08-650 61 61 - så gör vi en överenskommelse. 

 Bord - Budlådor - Brickor - Kortlekar - Böcker - Datorprogram - TOPS - 
Presentartiklar - Porslin - Choklad - Godis

Vårt sortiment finner du också på:

WWW.BRIDGETIDNINGEN.COM/BUTIKEN

Pass	trycks	på	
Svanenmärkt	papper. PASS nr 1 • 2013

Var med och fira!

BK S:t erik 65 år
Boka den 7 september!

Mer information i nästa nummer. Frågor besvaras av Micke Almgren  
(bridgemicke@gmail.com) eller Sofia Ryman (sofiaryman@gmail.com).



Förbättringar i vår lokal
Det är lätt att tro att 
skötseln av en bridge-
klubb bara innebär 
frågor om hur tävlingar 
och kurser ska skötas. 
Mårten	Gustawsson	–	ordförande

Det	är	lätt	att	glömma	bort	att	vi	har	
en	stor	lokal	som	kräver	underhåll	för	
att inte förfalla. Och inte bara under-
håll,	det	är	dessutom	viktigt	att	tänka	
nytt	 då	 det	 alltid	 finns	 utrymme	 för	
förbättringar.
På	 senare	 tid	 har	 vi	 installerat	 en	

upptagetlampa	 utanför	 toaletten	 för	
rörelsehindrade, så att det redan uti-
från	spellokalen	går	att	se	om	toalet-
ten	är	upptagen,	samt	gjort	i	ordning	
ett	 nytt	 kapprum.	 Det	 senare	 ligger	
längst	 bort	 i	 korridoren	 förbi	 pisso-
arrummet där ett tidigare förråd har 
gjorts om. Än är det inte så många 
som	har	upptäckt	detta	 så	där	finns	
oftast	gott	om	plats	och	ett	antal	lås-
bara klädhängare.

Stopp i avloppet 
Annars	 har	 vårt	 stora	 problem	 de	
senaste	 månaderna	 varit	 stopp	 i	
avloppet	 från	 toaletterna	 som	 ligger	
vid	det	stora	kapprummet	längst	in	i	
lokalen. 
Vi	var	tvungna	att	rensa	avloppet	

tre	gånger	i	november,	fyra	i	decem-
ber	samt	tre	i	januari.	Vid	några	av	
stoppen	har	även	kapprummet	och	
rummen	intill	översvämmats	varvid	
vi	har	fått	ta	hit	en	saneringsfirma.	
Stoppen	 har	 orsakats	 av	 att	 pap-
pershanddukar	har	slängts	i	toalet-
ten. 
Vår	hyresvärd	har	filmat	 avlopps-

rören och konstaterat att att rören är 
så smala att tjocka saker lätt fastnar. 
Själv	 trodde	 jag	att	 redan	 små	barn	
senast	vid	skolstarten	fick	lära	sig	att	
pappershanddukar	 ska	 slängas	 i	 en	
papperskorg.	
Då	 slängandet	 av	 pappershandu-

kar i toaletten fortsatte trots tydliga 
anslag,	 blev	 vi	 glada	 då	 vi	 hittade	
en	 miljövänlig	 lösning	 med	 hand-
torkar.	Så	 framöver	 får	ni	 torka	era	
händer med luft. Förutom att få slut 
på	avloppsstoppen	och	den	miljövän-
ligt	minskade	pappersförbrukningen,		
räknar	vi	med	att	 redan	efter	några	
år	 ha	 tjänat	 in	 inköpskostnaden	 på	
torkarna.	Detta	i	och	med	den	relativt	
lilla elförbrukning är mycket billi-
gare	än	inköp	av	pappershanddukar.
Sammanlagt	 har	 vi	 köpt	 in	 elva	

handtorkar	 som	satts	upp	på	 toalet-
terna. En del tycker att handtorkarna 
låter lite mycket, men ska den utlo-
vade	 torktiden	 på	 10–12	 sekunder	
hållas,	förstår	ni	säkert	att	det	behövs	
en ordentlig luftström. Det är den cir-
kulerande luften som låter och inte 
motorn i handtorken. 
	Några	har	undrat	om	det	finns	risk	

att	 bakterier	 eller	 virus	 ska	 spridas	
med	 handtorkarna?	 Svaret	 är	 nej.	
Handtorkarna har undersökts och 
godkänts	för	användning	även	i	livs-
medelsindustrin.
Styrelsen	 har	 även	 köpt	 in	 och	

satt	 upp	 tvåarmade	 lampor	 på	 toa-
letterna så att det fortfarande ska 
finnas	belysning	om	en	lampa	slock-
nar.	Vi	undersöker	om	vi	ska	ersätta	
tvålautomaterna	 med	 berörings-
fria. En möjlighet är också att sätta 
upp	 nya	 toalettpappershållare,	 som	
dels	kan	 innehålla	mer	papper,	dels	
fungerar	 så	 att	 bara	 ett	 papper	 rivs	
av	 åt	 gången,	 vilket	 borde	 minska	
pappersåtgången	rejält.	För	både	de	
beröringsfria	 tvålautomaterna	 och	
toalettpappershållarna	 funderar	 vi	
också	på	om	vi	ska	sätta	upp	två	per	
toalett	för	att	varken	tvål	eller	toalett-
papper	ska	riskera	att	ta	slut.

extra städrunda
Vi har under det senaste året förutom 
den dagliga morgonstädningen haft 
en	extra	städrunda	före	kvällspasset	
för	att	fylla	på	papper	och	tvål,	byta	
glödlampor	 och	 tömma	 papperskor-
gar. 

l e DA r e n :

Vårt	mål	är	att	vi	med	ovanstående	
åtgärder,	genomförda	och	planerade,	
ska	 kunna	 upphöra	 med	 extrastäd-
ningen. }

Kalender

April
13		 Guld-IAF,	start	12.00.
14	 Avslutning	Bridgeskolan,
        ingen söndagsbarometer.
20 Nybörjarträffen.

Maj
20–23	Avslutning,	ligan.
27 Sommarserien, måndag.
							Separat	serie	för	max	ruter
	 måndagar	(21	brickor).
28 Sommartisdag, 12.00.
28	 Sommarserien	hcp	1830
29 KM högst ruternål.
30	 Hcp	torsdagar	12.00.
30 Sommarserien, torsdag 18.30.

Juni
1  Patton lagguld
5 Sommarserien ruter 18.30

Sommartävlingarna fortsätter
på samma dagar till vecka 32.
OBS! Klubben stängd 29/7–1/8 
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I några lägen av bud-
givningen är tre i färg 
starkare än fyra i samma 
färg. Detta är ofta en 
källa till osäkerhet om 
man inte vet varför det 
är så.

text: Jan lagerman

Situationen	uppstår	när	utgångskrav	
föreligger och en högfärg är trumf, 
det	vill	säga	båda	spelarna	vet	av	tidi-
gare	 budgivning	 att	 man	 ska	 spela	
minst utgång i högfärg. 

Den som då bjuder utgången ome-
delbart	är	svagare	än	om	den	istället	
nöjer sig med tre som blir en slamin-
vit.	
Engelskan	 använder	 sig	 av	

uttrycker	 ”Fast	 arrival”	 som	 beskri-
ver	att	en	ointressant	minimihand	för	
den	 tidigare	 budgivningen	 omedel-
bart	 bjuder	 den	 utgång	 vi	 har	 krävt	
oss att bjuda.

Det	 klassiska	 exemplet	 som	 de	
flesta	känner	igen	uppstår	efter	Sten-
bergs	två	sang.

1[ – 2NT
Nu	 föreligger	 utgångskrav	 och,	

båda	 spelarna	 vet	 att	 så	 är	 fallet.	
Dessutom är trumfen fastställd.
Den	som	nu	bjuder	utgången	är	sva-

gast möjlig, medan tre i trumf alltid är 
ett starkare bud.
Till	exempel:
1[ – 2NT – 4[
Öppnaren	är	minimal	det	vill	 säga	

styrkan	 ligger	 på	 cirka	 12-15	 stöd-
poäng	 och	 öppnaren	 bjuder	 snab-
bast	möjligt	(Fast	arrival)	den	utgång	
man	har	krävt	sig	till	att	bjuda.	Med	
fler	 stödpoäng	 bjuder	 öppnaren	 tre	
spader	 istället,	 ett	 bud	 som	alltså	 är	
starkare	 än	 fyra	 och	 som	 här	 visar	
minst	 16	 stödpoäng.	 Budet	 är	 en	
slaminvit.
Vad	 visar	 3	 spader	 i	 exemplen	

nedan?	Är	det	starkare	eller	svagare	
än	4	spader?	Motståndarna	passar.

 
Lätta frågorna:
a)						1[	–	2[	–	3[
 
b)						2}	–	2Ru	–	2[	–	3[
 
c)						1[ – 1NT – 2[ – 3[
 
Svåra	frågorna:
a)						1[ – 2NT – 3} – 3[
 
b)						1NT	–	2♥– 2[ – 3} – 3[
 
c)							1[ – 2}– 2♦ – 3[
 

Svar, lätta frågorna 
a)	 3	 spader	 är	 inte	 starkare	 än	 4	

eftersom	utgångskrav	 inte	 föreligger	
efter	1	spader	–	2	spader.	Tre	spader	
är	 en	 utgångsinvit	 med	 cirka	 17-18	
stödpoäng.	Med	starkare	kort	hoppar	
öppnaren	direkt	till	utgång	som	alltså	
visar	fler	stödpoäng.	
b)	Efter	2	klöver	och	trumfstöd	före-

ligger	 utgångskrav.	 Svarshanden	 är	

starkare	när	den	bjuder	tre	spader	än	
om	den	istället	hoppat	till	fyra	spader	
(Fast	arrival).		Tre	spader	visar	minst	
6	stödpoäng.
c)	 Här	 kan	 omöjligen	 tre	 spader	

vara	starka	kort.	Svarshanden	har	ju	
visat	6-10	honnörspoäng	med	1NT.	
Tre	 spader	 är	 ganska	 ovanligt	

när	 öppnaren	 har	 visat	 minimum	 
(2	spader	=	12-14	hp),	men	svarshan-
den	har	säkerligen	maximala	värden	
(9-10hp)	 och	 oftast	 trekortsstöd	 i	
spader.	Skälet	till	att	svararen	invite-
rar	mot	en	minimal	öppnare	är	att	det	
tillkom	 extrapoäng	 någonstans,	 för	
annars	är	9–10	hp	för	lite.

Svar, svåra frågorna
a)	Efter	Stenbergs	2	NT	gäller	Fast	

arrival.	När	öppnaren	bjuder	3	klöver	
visar	 denne	 singel	 (eller	 renons)	 i	
klöver.	
När	 svararen	 då	 bjuder	 3	 spader	

var	 singelklöver	 goda	 nyheter	 (eller	
så	 är	 svarshanden	 jättestark)	 och	
svararen	har	lämpliga	slamkort	dock	
inte så starka att denne direkt kunde 

B R i d g e S k o l a n  l ä R  u t !

när är ett bud på tre starkare än fyra?
M I n D r e  K A n  vA r A  M e r

Jan Lagerman.
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 » Pluskurser	startar	15	april.

 » Nybörjarträffen	20	april.			
 
Kontaktinfo
www.nyabridgeskolan.se  
info@nyabridgeskolan.se

när är ett bud på tre starkare än fyra?

BR IDG E  FEBRUAR I  2013 3 1

Söderköpings Brunn
1–5 juli

Utbildning och tävlingar på  
två nivåer – trivselnivå och  

tävlingsnivå för klubbspelare 

Moskogen, Leksand
5–9 augusti

En vecka med enbart tävlingar 
för klubbspelare.

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

Två sommarbridgeveckor 
2013

Östberg – Bjäring
vann	plattliret
lördagen den 23 febru-
ari spelades guldtäv-
lingen Plattliret på BK 
S:t erik i Stockholm. 51 
par kom till start och 
spelade 57 brickor.
Årets	 upplaga	 av	 tävlingen	 blev	 i	
första	hand	en	kamp	mellan	Johnny	
Östberg – Christer Bjäring, BK S:t 
Erik, och Thomas Magnusson Näsby 
BS	–	Lars	Ramquist,	Uppsalabridgen.	
Till	 slut	 blev	 det	 Johnny	 Östberg	

–	Christer	Bjäring	som	vann	på	61,6	
procent	 före	 Thomas	 Magnusson	 –	
Lars	Ramquist	på	59,2	procent.	Tred-
jeplatsen	 gick	 till	 Mikael	 Rimstedt,	
Harplinge,	 och	 Johan	 Grönkvist,	
Örebridgen	på	57	procent.	

1. Johnny Östberg – Christer Bjäring
2. Thomas Magnusson – Lars Ram-
quist
3.	Mikael	Rimstedt	–	Johan	Grönkvist
4.	Urban	 Björklund	 –	 Joakim	 Guld-
brand
5.	Per	Carlson	–	Göran	Hermanson.	}

Yellow	vann
jämnt lag-DM
 
efter 15 matcher skiljde 
bara fyra vP mellan de 
tre första i lag-DM.
Vann	gjorde	Yellow	med	267	poäng	
före	Osorterat	med	266	och	Goldlund	
med 263.

1. Yellow	 (PG	 Eliasson,	 Peter	
Bertheau, Per-Ola Cullin, Lars Ram-
quist).

2. Osorterat	 (Gunnar	 Lindell,	
Pontus	Svinhufvud,	Johnny	Ivarsson,	
PerLindström,	Stefan	de	Vylder).

3. Goldlund (Lars Andersson, 
Kenneth Borin, Bim Ödlund, Max 
Ödlund,	 Lars	 Goldberg,	 Ulla-Britt	
Goldberg).	}

bjuda	en	essfråga.	3	spader	är	alltså	
starkare	än	4	som	varnat	för	slam.
b)	 Efter	 överföring	 är	 ny	 färg	

utgångskrav.	Svarshanden	har	alltså	
överfört	 till	 spader	 och	 visar	 sedan	
upp	 en	 klöverfärg.	 Svararen	 har	 då	
minst	5–4	i	spader	och	klöver	och	har	
krävt	till	utgång.	
Öppnaren	bjuder	 spader	och	visar	

då	minst	3	kort,	det	vill	säga	spader	
är	 nu	 trumf.	 Eftersom	 utgångskrav	
föreligger	är	3	Spader	starkare	än	4	
spader	 (Fast	 arrival)	 som	varnat	 för	
slam.
c)	Efter	två	över	en	föreligger	krav	

om	 svarshanden	 hoppstödjer	 öpp-
narens	första	färg.	De	tre	spaderbud	
som	finns	tillgängliga	är:	
2[	=	cirka	11–12	stp,	
3[	=16+	stp,	
4[	=13–15	stp	
I	 den	 beskrivna	 budgivningen	 är	

alltså	 3	 spader	 ett	 starkare	 bud	 än	
hoppet	till	4	spader	som	lägger	locket	
på	 fortsatt	 slambudgivning.	 Öppna-
ren	måste	vara	riktigt	stark	(cirka	17	
hp)	för	att	gå	vidare.	}
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i år fyller Bk S:t erik 65 år, det firas med en fest 
den 7 september. Pass inleder här en kort återblick 
på klubbens historia, här är del 1.

Text: Stefan Andersson

v e M  vA r  
S : t  e r I K ?
erik Jedvardsson, Erik IX, räknas 
som	 kung	 av	 Sverige	 vid	 slutet	 av	
1150-talet.	 Han	 blev	 föremål	 för	 en	
helgonkult, men har aldrig formellt 
blivit	kanoniserad	av	påven.
Som	 kung	 förefaller	 han	 ha	 varit	

relativt	 obetydlig.	 Han	 blev	 senare	
en symbol för den Erikska ätten, för 
Stockholm	 och	 hela	 Sverige.	 Han	
sägs ha mördats 18 maj 1160–1162. 
Han	är	begravd	i	Uppsala	domkyrka.

Källa:	Nationalencyklopedin

Så började det 

Källa: S:t Erik 1948-1998.

Erik Stormgaard (som hittade 
på namnet S:t Erik), Gunnar 
Boalt (ordförande 1948–1954) och 
Gunnar Karnefors (ordförande 
1955-1960).

För	65	år	sedan,	den	8	april	1948,	höll	
BK	 S:t	 Erik	 sitt	 första	 årsmöte	 på	
Konsumrestaurangen,	Sveavägen	68.	
Årsmötet	hade	föregåtts	av	ett	möte	
hos	advokat	Stefan	Starkenberg,	där	
flera	bridgespelare	hade	samlats.	
Bakgrunden	 var	 att	 det	 vid	 den	

tiden	fanns	två	dominerande	klubbar		
för	elitspelarna	i	Stockholm,	men	att	
flera	 spelare	 var	missnöjda	med	 att	
det	 fanns	 privatekonomiska	 intres-
sen	i	dessa	klubbar.	”Spelarna	tycker	
att	 ’de	 får	 för	 lite	 för	pengarna’	och	
att det bildats ’inre cirklar’ som till-
skansar	 sig	 fördelar	 av	 olika	 slag.”,	
skriver	S:t	Erik	1948–1998,	den	jubi-
leumsskrift	 som	 klubben	 gav	 ut	 vid	
50-årsjubileet.

Bland det första styrelsen gjorde 
var	att	publicera	en	verksamhetsde-
klaration. Där kan man bland annat 
läsa: ”Bridgeklubben S:t Erik är 
en rent ideell förening helt fri från 
inblandning	 av	 privatekonomiska	
intressen.”

ligaspel startade tidigt
Det	 arrangerades	 en	 invigningstäv-
ling	 över	 tre	 kvällar.	 Vann	 gjorde	
Olof	Lilliehöök	och	Jan	”Spela	aldrig	
ut” Wohlin. 
I	september	1948	startade	en	serie	

för fyrmannalag och redan från 
början	 blev	 S:t	 Erik	 en	 klubb	 där	
man	satsade	på	fyrmannaspelet.	1949	
fanns	det	en	A-serie,	två	B-serier,	en	
C-serie och en nybörjarserie. Fler än 
40 lag deltog i seriesystemet.

Under hela 1950-talet stod lokal-
frågan	 i	 centrum	 då	 klubben	 flyt-
tade runt till olika lokaler. Bland 
annat	 spelade	 man	 i	 Sportpalatset	
(S:t	Eriksgatan),	 Jockey	Club	 (Lind-
hagensplan),	 lunchrestaurangen	
Hästskobaren (Hamngatan/Reger-

ingsgatan)	 och	 Restaurang	 Fjädern	
(Badmintonhallen).	

tillväxt trots lokalproblem
Först	 1960	 fick	 klubben	 sitt	 första	
mer	 långvariga	 hyreskontrakt	 i	
Stockholms	 Bridgesällskaps	 lokaler	
på	 Regeringsgatan	 82.	 Trots	 lokal-
problemen	växte	S:t	Erik	under	1950-
talet från cirka 200 medlemmar till 
över	 400	 och	 1957	 var	 till	 exempel	
108	lag	anmälda	till	ligaspelet.

1958 gjorde tekniken sitt intåg när 
styrelsen	 beslutade	 att	 köpa	 in	 en	
megafon	 till	 tävlingsledaren	 och	 en	
räknemaskin till kassören.
Bordsavgiften	 var	 i	 början	 av	

1950-talet	 2	 kronor	 per	 kväll	 och	
i	 slutet	 av	 1950-talet	 3	 kronor.	
Det kan låta lite, men 1960 kos-
tade	 till	 exmpel	 även	 en	 biobiljett	 
3	kronor.	Spelet	började	vid	den	här	
tiden	19.30,	förmodligen	beroende	på	
att	arbetstiderna	var	 längre.	Kanske	
låg detta bakom att man gjorde ett 
experiment	 med	 blixtbridge	 då	 24	
brickor	spelades	på	en	timme?

Under 1960-talet hände mycket 
inom	bridgen.	Mästarpoängen	inför-
des	 (1966),	 budlådan	 uppfanns,	 det	
spelades	tv-bridge	under	Putte	Kocks	
ledning.	 Man	 började	 bedriva	 skol-
bridge	 på	 S:t	 Erik	 och	 en	 skolserie	
mellan Stockholms gymnasieskolor 
startade.	Några	andra	milstolpar	för	
S:t	Erik	var	att	klubbtidningen	Pass	
började	 ges	 ut	 och	 stortävlingen	
Plattliret	 spelades	 för	 första	 gången	
1964. Vann gjorde Peter Backlund – 
PO Sundelin.
S:t	Erik-spelare	deltog	också	i	inter-

nationella	framgångar.	1968	vann	det	
svenska	damlaget	OS:	 i	 laget	deltog	
Karin	Eriksson,	Eva	Mårtensson	och	
Britta	Werner	 (som	även	vunnit	EM	
1962	och	1967).	
1968	vann	Sverige	även	det	 första	

Europamästerskapet	 för	 juniorer	
med	 S:t	 Erik-spelarna	 Tommy	Gull-
berg och Anders Morath i laget. }
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lars O A hedlunds 
bilder från bland annat 
bridgefestivalen i Örebro 
finns uppsatta på klubben 
och en del av dem har 
även kunnat ses i Pass. 

Stefan Andersson

hur länge har du hållit på med foto?
–	Jag	har	nog	alltid	varit	en	”bildma-

kare”.	Jag	har	tittat	på	gamla	negativ	
och	ser	att	 jag	var	aktiv	redan	1963,	
när	jag	var	16	år,	då	jag	bland	annat		
dokumenterade Älghults station. 
Man skulle lägga ned Älghult-Rudas 
järnväg	 	det	året.	Det	var	stinsen	på	
stationen	 som	 beställde	 bilderna	 av	
mig.

har du jobbat med foto? 
			Nej,	det	har	alltid	varit	en	sidoakti-

vitet.	Jag	har	en	fil.	kand	i	matematik	
och	fysik	och	jobbar	som	systempro-
grammerare	på	Karolinska	institutets	
bibliotek. 

– De senaste tre åren har jag en 
”pågående	 utställning”	 	 utanför	mitt	
arbetsrum  med nytagna bilder. Detta 
är	mycket	uppskattat.	

vad har du för fotoutrustning? 
Jobbar du även med bildbehandling?
–	 Jag	 använder	 Nikon	 D700	 och	

Nikon	 D800	 (digitalt)	 och	 faktiskt	
även	 Hasselblad	 500	 C/M	 och	 Has-
selblad	 2000	 FC/M	 (film).	 Det	 kan	
vara	en	variant	att	använda	film	om	
du	digitaliserar	negativet	efter	fram-
kallningen. Du kan då ha samma 
arbetsflöde	som	vid	digital	 fotogra-
fering.
–	 Jag	 använder	 Lightroom	 4	 för	

bildbehandling. Har du systemka-
mera	 är	 det	mycket	 viktigt	 att	 även	
syssla med denna del. 

   
har du åkt på några fotoresor eller 

liknande? vad brukar du fota för 
motiv? 
	–	Det	blir	ofta	fotoutflykter	av	olika	

slag	men	 inte	 arrangerade.	 Högt	 på	

önskelistan	 står	 dock	 en	 tripp	 till	
Svalbard	eller	Island.
		–		Jag	fotograferar	även	vid	schack-

tävlingar	och	skickar	bilder	till	olika	
schackbloggar.	Jag	publicerar	en	bild	
varje	 dag	 på	 Facebook,	 och	 motiv-
kretsen	är	då	vanligen			Stockholms-
motiv	 och	 landskapsbilder.	 Och	 jag	
bär alltid en systemkamera med mig 
redo	att	avbilda	något	”intressant”.

vad är det svåraste med att foto-
grafera bridgespelare? har du några 
knep/tips?
–	 Det	 är	 rollen	 som	 bridgespelare	

som du ska försöka fånga. Du ska 
hitta det magiska ögonblicket. Du 

läser	 av	 situationen	 och	 tar	 bilden	
i	 ”rätt	 ögonblick”.	 Alla	 använder	 ju	
en	 uppsättning	 karakteristika	 som		
går	 igen,	 personligheten	 har	 många	
utryck	 och	 det	 ska	 speglas	 i	 bilden	
om det går.
			Använd	det	ljus	som	finns.	Använd	

inte	blixt!	Kompositionen	och	vinkeln	
mot	 motivet	 är	 viktigt.	 För	 mig	 går	
det	 numera	 av	 bara	 farten	 –	 övning	
ger färdighet. 

hur länge har du spelat bridge/varit 
med i S:t erik?
	 	 	Grunderna	i	spelet	lärde	jag	mig	

på	gymnasiet	och	första	tävlingen	på	
S:t	Erik	spelade	jag	omkring	1990.	}

Lars O A Hedlund spelar även schack. Här under ett parti mot  
redaktören vid en paus i Pro–Am–fotograferandet.

lars gillar att fånga ögonblicket
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Andreas heter jag, fast kanske mer 
känd	 (ökänd?)	 som	 ”Doc”.	 Jag	 har	
spelat	bridge	 i	drygt	30	år,	men	 inte	
fått betalt en enda gång. 

Visst, jag har haft en hel del fram-
gångar, men de kan nog mer skyllas 
på	 ett	 väldigt	 bra	 omdöme	 i	 val	 av	
partner	 och	 lagkamrater	 än	 bridge-
färdigheter. 
Liksom	många	 andra	har	man	 väl	

drömt	om	att	kunna	överleva	på	 sin	
hobby, men jag tror inte de sociala 
myndigheterna	 hade	 accepterat	 den	
ekonomiska situation jag hade för-
satt	hustru	och	tre	barn	i	om	vi	skulle	
försökt	 få	 ihop	 till	 brödfödan	på	det	
sättet.
Nu	 stod	 jag	helt	 plötsligt	 på	 listan	

över	proffs	i	årets	Pro-Am-tävling	på	

S:t Erik. Hur hade det egentligen gått 
till?	Förra	året	var	jag	ju	amatör.
Möjligen	 kunde	 det	 bero	 just	 på	

insatsen föregående år? Eftersom jag 
har en hel del bekanta i Stockholm 
och	 jag	 inte	 hade	 varit	 och	 hälsat	
på	under	flera	veckor	 (gratis	mat	 är	
alltid	godast),	så	bestämde	jag	mig	för	
att	bjuda	på	Johan	Nilsson	2012.	
Nåväl,	 undret	 inträffade	 och	 vi	

belade,	 så	 vitt	 jag	 kan	 minnas,	 en	
mycket	hedrande	4:e	plats.	Bedriften	
låg	säkert	bakom	Sofias	förfrågan	om	
jag	kunde	tänka	mig	att	stå	på	listan	
över	proffs	i	år.	Sedan	kan	man	undra	
över	 varför	 herr	 Nilsson	 degradera-
des till amatör? 
Men	när	 listan	kom	ut	var	 jag	inte	

med	på	den.	Det	hade	Sofia	 ”glömt”	

sa	hon.	Jojo,	det	ska	man	väl	tro	på.	
Listan	reviderades	i	alla	fall.	Inte	för	
att det gjorde någon skillnad. Ingen 
hade lust att bjuda något. Vad göra? 

Bjuda på varandra
Tågbiljetten	 var	 redan	 beställd	 och	
betald och snål är jag. Vid närmare 
analys	av	listan	noterade	jag	att	den	i	
kungliga	hufvudstaden	välkände	pro-
filen	Börje	Rudenstål	inte	heller	hade	
några	bud	på	sig.	

Då jag råkar känna honom ytligt 
(och dessutom skulle bo hemma hos 
honom	under	helgen)	föreslog	jag	att	
vi	 lämpligen	 kunde	 bjuda	 på	 varan-
dra. Dels för att någon skulle bjuda 
något, dels för att inga andra stack-
are skulle utsättas. 500 kronor lät bra. 

Proffs och amatör 
om Pro-Am
Pro-Am tävlingen på S:t erik lockade 70 par och 
tävlingen drog in cirka 45 000 kronor till juniorbrid-
gen. Det högsta budet på ett proffs var 4 000 kronor 
(Peter Bertheau). två deltagare berättar här om sina 
intryck, Andreas Könyves som fanns på proffslistan 
och Birgitta nilsson, som deltog i budgivningen.

Foto: Lars OA Hedlund 

Krister Ahlesved i djup koncentration, till höger funderar Olle Wademark.

PO Sundelin matar in resultatet.

Livlig diskussion efter intressant bricka.



PASS nr 1 • 2013 Sid 9

Bidrag till juniorerna och garanterat 
ingen som skulle bjuda mer.
Hur	gick	det	då	i	tävlingen?	
I	 lokalen	möttes	man	av	en	massa	

glada miner. Hajarna kände igen 
ett fett byte när de hade det framför 
ögonen. Alltid lika kul att träffa alla 
gamla bekanta. 

”Grattis till rondpriset”
Sedan började bridgen. Redan första 
ronden	 utmärkte	 vi	 oss	 genom	 att	
vara	 extra	 trevliga	 och	 generösa.	
Krister	 Ahlesved	 föreslog	 att	 vi	
kanske	kunde	fråga	om	vi	inte	kunde	
sitta	still	båda	paren	under	de	14	ron-
derna.	Grattis	till	rondpriset!		
Därefter	 skärpte	 vi	 verkligen	 till	

oss,	 vi	 hade	 dock	 väldigt	 mycket	

otur.	 Det	 var	 ju	 partävling	 och	 då	
ska	 dubblingslappen	 sitta	 löst.	 Pro-
blemet är bara att man ska kunna ta 
bet	i	kontrakten.	Det	lyckades	vi	med	
totalt en gång – att ta bet alltså, dubb-
lade	gjorde	vi	ofta.	
Jag	 kan	 glatt	 meddela	 att	 vi	 inte	

gjorde	några	revoker,	inte	spelade	ut	
från	fel	hand	och	inte	svarade	fel	på	
antalet	ess.	Det	blev	till	och	med	rätt	
någon	 gång	 på	 högfärgsfrågan.	 Det	
var	den	positiva	sidan.	
Det	 negativa	 får	 tyvärr	 inte	 plats	

här,	men	jag	har	planer	på	att	skriva	
en bok. De som önskar förhandsboka 
kan sända ett mejl med sitt konto-
nummer… och koder.
Men	 trevligt	 var	 det	 absolut.	 Tack	

Sofia	och	ni	andra	som	hade	gjort	ett	

fantastiskt arrangemang. Tack Börje 
för	att	du	stod	ut	med	mig	(igen).	Och	
tack	 alla	 glada	 och	 trevliga	männis-
kor	som	bjöd	på	sig	själva.	

Vi ses igen nästa år. Då är jag åter 
amatör utgår jag från.

Andreas Könyves, f d(?) proffs

Catharina Midskog klurar.

Andreas Könyves och Börje 
Rudenstål.
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Tommy Enequist och Sven-Owe Andersson. I 
bakgrunden Micke Almgren som tillsammans 
med Sofia Ryman arrangerade tävlingen.

resultat, 
Pro-Am:
1.	Sven-Owe	
Andersson – 

Tommy Enequist.
2. Anders Hägg-

lund	–	PG	Eliasson.
3. Tore Stormo – 
Ylva	Strandberg.
4. Marie Nylin – 

Mikael Lindblom.
5. Staffan Schmidt

–	Gudrun	 
Strandberg.

Jan-Olof Hegethorn grubblar.Krister Ahlesved i djup koncentration, till höger funderar Olle Wademark. Ida Grönkvist studerar korten.
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Fortsättning från föreg. sida.

Att tillsammans med 
frivilliga proffs samla 
pengar in till juniorbrid-
gen är en bra idé. 

Text: Birgitta Nilsson

Det	var	också	en	trevlig	spelform	och	
vid	borden	var	det	hög	koncentration	
och	god	 stämning.	Det	 var	 roligt	 att	
spela	med	och	möta	bra	bridgespelare	
och samtidigt ge bidrag till juniorer.

För mig började det egentligen med 
att det hade gått allt sämre i serie-
spelet.	Vi	var	några	som	diskuterade	
vad	som	skulle	kunna	ge	 inspiration	
för att trenden inte skulle fortsätta 
”utför”. Då kom förslaget att alla i 
laget	 kunde	 spela	 Pro-Am	 och	 be	
proffset	 välja	 ut	 några	 brickor	 som	
var	 principiellt	 intressanta	 –	 för	 att	
efteråt	diskutera	vilka	beslut	som	fat-
tades,	 varför	 och	vad	de	 resulterade	
i etcetera – ett bidrag till gemensamt 
lärande.
Alla	kunde	dessvärre	inte	delta	den	

dagen	men	vi	var	några	som	valde	ut	
proffs	och	började	bjuda.	Själv	 läste	
jag	listan	över	tips	från	proffsen	och	
tänkte	på	hur	de	agerat	vid	bordet	om	
vi	mötts	någon	gång.	 Jag	ville	 spela	
med	 någon	 vänlig,	 analystisk	 (det	
kanske	alla	bridgare	är)	och	pedago-
gisk	med	en	vilja	att	kommunicera.

Överbjuden – igen 
Den	 här	 tävlingsformen	 var	 helt	 ny	
för mig men jag men gick glatt in i 
budgivningen.	Det	var	lugnt	i	början	
men så mot slutet kom det mejl, ibland 
flera	gånger	per	dag,	från	Sofia	som	
berättade	 att	 jag	 blivit	 överbjuden	
–	 igen.	Då	var	det	över	budget,	men	
jag	gav	 inte	upp	utan	bytte	”objekt”.	

Så	höll	det	på	ett	tag	och	jag	fick	byta	
någon	gång	till	innan	det	hela	var	klart.	
Så	 blev	 det	 speldag,	 min	 partner	

blev	förhindrad	och	in	ryckte	en	otip-
pad	 räddare	 från	 Uppsala.	 Christer	
”Greven”	 Eriksson	 var	 trivsam	 att	
spela	med,	gav	feedback	direkt,	hand-
fasta	råd	och	behöll	tävlingen	igenom	
ett	 vänligt	 sätt	 och	 ett	 gott	 humör.	
Tack för det!
Vi	låg	som	bäst	på	15	plats	och	slu-

tade	 på	 19:e	med	 53,7%	och	 jag	 var	
verkligen	 nöjd,	 inte	 över	 alla	 spel-
insatser	 men	 väl	 att	 ha	 genomfört	
tävlingen.	 	 Upplägget	 var	 roligt	 och	
stimulerande,	 både	 att	 få	 spela	med	
och	möta	proffs.	
Jag	 kan	 rekommendera	 fler	 att	

prova	 på	 det	 nästa	 gång.	 Vi	 orkade	
inte diskutera några brickor efteråt 
utan	mingel	och	buffé	fick	bli	en	trev-
lig	avslutning	på	dagen.	}
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Till vänster. Jan 
Christiernin nöjde 
sig med att vara 
åskådare och valde 
att följa Kalle Pers-
son. Till höger. Mari 
Lindblom och Hans 
Carlén inför spelet. 
De kom på 22:a plats 
med 53,4 procent.
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S:t Eriks juniorer tackar alla sponsorer för 
deras generösa bidrag
Ralf Byström, Max Bridge, Bengt Petterssons brickläggning, 
Förbundet Svensk bridge och Buylando.

S:t Eriks juniorer tackar alla sponsorer 
för sina generösa bidrag 
Ralf Byström, Max Bridge,Bengt Petterssons 
brickläggning, Förbundet Svensk bridge,  Arla, och 
Buylando Kungsholmen 
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brickläggning, Förbundet Svensk bridge,  Arla, och 
Buylando Kungsholmen 
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Julkul även för juniorerna

Sedvanligt kul före jul

Till vänster Åke Falkunge och Henning Ting-
vall. Ovan. Prisbordet med många kramdjur.

Julkul var som van-
ligt populärt. Den här 
gången deltog 192 par. 
vann gjorde Mari och 
Mikael lindblom.

resultat:
1. Mari Lindblom – Mikael Lindblom.
2. Jan Selberg – Olle Wademark.
3.	Henrik	Arve	–	Göran	Andersson.
4. Claes Andreasson – Karl-Erik 
Hartzell.
5. Per Clarin – Simon Wigzell.

Lennart, Daniel och Emanuel. 
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Juniorerna spelade en individuell 
Julkul den 28 december. Vann gjorde 
Daniel Labritz före Emanuel Unge 
och Lennart Kjellman.
Juniorverksamheten	fortsätter	som	

vanligt	fredagar	15-19	under	ledning	
av	Måns	Berg.
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Text:	Tommy	Gullberg

Utspel:	Hjärtertvå,	udda	enligt	10-12.	
Hur tänker ni er hemgång, när Öst 

sätter	i	hjärterknekt	på	utspelet?

2. Syd/ [ Dkn52
Alla ♥ 6
  ♦ EK763
  } Dkn2
    
    
   ¤		  
  
  [ EK108
	 	 ♥	 E92
	 	 ♦ 542
  } E73

 NORD ÖST SyD VÄST
   1 NT 2 ♥
 D* P 2 [ P  
 4 ♦* P 4 ♥ P  
      4 [ P 6 [ P ass runt

Utspel:	Hjärterkung.
Nord	 upplysningsdubblar	 Västs	
inkliv	 och	 kontrollbjuder	 sedan	
rutern.	 Syd	 avvaktar	med	 4	 hjärter,	
som	 primärt	 visar	 klöverkontroll,	
så att Nord ska ha möjlighet att ess-
fråga. Hur tänker du dig hemgång? 

Utspel:	Rutertvå	enligt	10-12.
Stenbergs 2 sang inleder. Syd 

berättar om minimum med sitt åter-
bud.	Spelplan?	}

3. Syd/ [ 87532
Öst-Väst ♥ K6
  ♦ Ekn
  } Ekn97

   ¤
  [ EKDkn109
  ♥ 109
  ♦ 86
  } D108

NORD ÖST SyD VÄST
   1 [ P 
   2 NT P 3 [* P  
   4 [  P P P

1. Syd/ [ K52
Ingen ♥ 765
  ♦ K3
  }  EDkn87

   ¤
  [ Ekn10
  ♥ KD9
  ♦ ED65
  } 1093

NORD ÖST SyD VÄST
    1 NT P 
  3 NT P P P 

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

Klarar du 
tommys luriga?

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.

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:

När	 Öst	 sakar	 (hjärter)	 fortsätter	
man	bäst	med	ess	och	kung	i	spader.	
Faller	en	honnör,	godspelar	man	den	
färgen. I annat fall är det dags att 
satsa	på	klövern.	En	hacka	upp	mot	
handen är normalt bästa inledning. 
Efter	 klöverknekt	 fortsätter	 du	med	
klöver	till	ess.	En	tredje	rond	klöver	
mot dam ger sedan hemgång.

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

lösningen till första 
problemet i förra numret 
blev tyvärr misshandlad. 
Så här såg manus ut.

rätt lösning
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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 sex utgåvor, nr 1, 2, 3, 
4, 5 och 6.

– 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 6 UTE NU!!!

Varje	vecka	anordnas	på	klubben	två	
återkommande	 tävlingar	 för	 spelare	
med	högst	ruternål	(kretsmästare).	
På	 hemsidan	 står:	 ”tävlingen	 är	

inriktad till de med högst ruternål 
men	alla	är	välkomna”.
Följande	beslut	finns	 i	styrelsepro-

tokoll från 2010-11-11: ”Efter diskus-
sioner	 beslöts	 att	 nuvarande	 regel	
med	högst	ruternålen	fortsättningsvis	
också ska gälla. Undantag från denna 
huvudregel	kan	ges,	till	exempel	när	
en medlem med hjärternål fungerar 
som	 ’mentor’	 vid	 några	 tillfällen	 för	
en	 spelare	 som	 är	 mindre	 rutine-
rad.	Det	 är	 resp.	 tävlingsledare	 som	
medger	undantag	från	huvudregeln.”

Det är dock snarare regel än undan-
tag	att	flera	region-,	riks-	och	stormäs-
tare	deltar	och	det	händer	även	att	de	
spelar	med	varandra.	Nedan	visas	 till	
exempel	 de	 fem	 första	 placeringarna	
för	en	tävling	under	vintern	2013.	
Totalt	deltog	över	60	par.	Namn	har	

ersatts med mästartitel.          
Placering/mästartitel 
1. regionmästare - stormästare

2. kretsmästare - kretsmästare
3. stormästare – riksmästare 
4. regionmästare - klubbmästare
5. kretsmästare - regionmästare
Varför har man ändrat i formule-

ringen i annonseringen så att det är 
fritt fram för regionmästare, riksmäs-
tare och stormästare att delta? I resul-
tatet	ovan	kan	vi	se	effekterna	av	detta.	
Vi	 trodde	 att	 avsikten	 med	 att	 ha	

tävlingar	 där	 man	 har	 en	 begräns-
ning	i	vana	och	skicklighet	är	för	att	
spelare	med	mindre	 rutin,	 vana	 och	
skicklighet ska ha en möjlighet att 
utveckla	 sitt	 spel	 och	också	ha	möj-
lighet	att	prestera	ett	bra	resultat	i	en	
någorlunda	homogen	grupp.	
Det	borde	finnas	utrymme	för	att	ha	

två	 renodlade	 tävlingar	 för	 klubbens	
cirka	2	500	spelare	med	högst	ruternål.	

Medlemmar med ruternål

Svar:
Frågan	 togs	 upp	 till	 behandling	 och	
diskuterades	på	det	senaste	årsmötet	
(motion	4).

Styrelsen 

Öppet brev till styrelse 
och tävlingsledare

Marie-Louise Engblom har nyligen 
fyllt 80 år. 
Här	 omgiven	 av	 två	 av	 sina	 spel-

partners	Lasse	Fröjd	och	Bengt	Lidal.	
Marie-Louise	spelar	i	laget	Dry	Mar-
tini	 i	 B-serien	 på	 tisdagar,	 fredags-

godis	 och	 går	 på	 PRO-kursen	 för	
Christer	 på	måndagar.	 En	 hängiven	
bridgespelare	på	S:t	Erik.	Marie-Lou-
ise	 firades	med	middag	 på	 Tennsto-
pet.

Gunnar lidman

Marie-louise firade med dry Martini
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Facit till Tommys luriga

Utspel:	 Hjärtertvå,	 udda	 enligt	
10-12.

Hur tänker ni er hemgång, när Öst 
sätter	i	hjärterknekt	på	utspelet?
Tar	man	utspelet,	blir	det	bet,	när	

hela	given	är:

När	Öst	kommer	in	på	klöverkung,	
sätter	 han	 hjärtern	 på	 mellanhand	
för en straff.
Släpper	 man	 utspelet	 kan	 Öst	

vända	med	hjärter	men	kommunika-
tionerna	mellan	försvarets	händer	är	
brutna,	varför	det	hela	blir	en	 fråga	
om	övertrick. Tag hjärteress och stjäl en hjärter 

lågt	på	bordet.	Se	sedan	omedelbart	
till	att	försvaret	får	sitt	ruterstick.	Öst	
vänder	bäst	med	klöver.	Esset	följs	av	
en högstöld i hjärter. Därefter är det 
dags	för	uttrumfning	med	två	klöver-
sak från bordet. Fyra höga ruter ger 
sedan hemgång.
Spelar	 man	 en	 aning	 oförsiktigt	

kan det tänkas att Väst får tillfälle 
att	 trumfmatta	 spelföraren	 med	 en	
fjärde hjärterrond.

Nord	 upplysningsdubblar	 Västs	
inkliv	 och	 kontrollbjuder	 sedan	
rutern.	 Syd	 avvaktar	med	 4	 hjärter,	
som	 primärt	 visar	 klöverkontroll,	
så att Nord ska ha möjlighet att ess-
fråga. Hur tänker du dig hemgång?

Sju högfärgsstick ska man klara med 
hjälp	 av	 två	 hjärterstölder	 på	 bordet.	
Sedan	måste	man	rimligen	hoppas	att	
rutern	sitter	3-2.	Hela	given:

Stenbergs 2 sang inleder. Syd 
berättar om minimum med sitt åter-
bud.	Spelplan?
Lite	framförhållning	säkrar	i	prak-

tiken	 kontraktet.	 Låt	 då	 Öst	 vinna	
utspelet.	Hela	given:

Ni	 tar	hans	vända,	 trumfar	ut	och	
maskar	i	klöver.	

Det gör inget att masken miss-
lyckas, eftersom hjärterkung är 
skyddad och ni har ett hjärtersak 
från	handen	på	klövern.
Tar	man	utspelet,	 kommer	Öst	 att	

efter	 klöverkung	 spela	 in	 Väst	 på	
ruterkung. När sedan hjärterkung 
kommer	på	mellanhand	i	nästa	stick	
går kontraktet i onödan bet. }

Annonsera    
i Pass

1. Syd/ [ K52
Ingen ♥ 765
  ♦ K3
  }  EDkn87
[ D76   [ 9843
♥ E10842   ♥ kn3
♦ 1087 ¤ ♦ kn942
} 42   } K65
  [ Ekn10
  ♥ KD9
  ♦ ED65
  } 1093

2. Syd/ [ Dkn52
Alla ♥ 6
  ♦ EK763
  } Dkn2
[ 6   [ 9743
♥ KD10854   ♥ kn73
♦ K54  ¤ ♦ 109
} K54   } 10986
  [ EK108
	 	 ♥	 E92
	 	 ♦ 542
  } E73

3. Syd/ [ 87532
Öst-Väst ♥ K6
  ♦ Ekn
  } Ekn97
[ 4   [ 6
♥ kn743   ♥ ED852
♦ K9732  ¤ ♦ D1054
} 652   } K43  
  [ EKDkn109
  ♥ 109
  ♦ 86
  } D108
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Posttidning B

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

Profilen i det här numret 
är tuve Gustavsson.

Text och foto : Elena Ström

Det är inte ofta man har nöjet att  
intervjua	 en	 16-årig	 bridgespelare	
med fyra års erfarenhet ”i bran-
schen”. 
Tuve	 Gustavsson	 är	 bridgeupp-

fostrad	av	sin	 far	Torbjörn	Gustavs-
son,	som	har	spelat	bridge	på	elitnivå	
i	många	år.	Det	blev	lektioner	hemma	
i	lugn	och	ro	först	och	sedan	var	det	
dags	 att	 testa	 juniorbridgen	 på	 fre-
dagar	på	St	Erik.	Där	 träffade	Tuve	
jämngamla	 juniorer	 som	 var	 lika	
intresserade	av	spelet.	
–	Min	 första	 riktiga	 tävling	 deltog	

jag	 i	när	 jag	var	13,	det	var	en	sön-
dagsbaro	med	pappa,	berättar	Tuve.	
Det	var	mycket	nervöst,	men	det	gick	
skapligt.

hur reagerade folk när de såg en så 
ung spelare vid bordet?
–	De	var	snälla	och	 tyckte	nog	att	

det	var	roligt	att	se	en	ung	människa	
bland alla gamla.

vad menar du med gamla?
–	Det	är	väl	de	som	är	50	och	uppåt.

var det svårt att hitta några bra 
jämnåriga partner?
–	Nej	då,	 jag	har	varit	på	juniorlä-

ger	 på	 våren	 några	 gånger	 och	 där	
kan	 man	 träffa	 nya	 kompisar	 och	
eventuellt	nya	partner.

hur ofta spelar du?
–	Det	blir	3-4	gånger	i	veckan,	både	

ligaspel	och	helgtävlingar	på	St	Erik.

Jag har sett dig spela med många 
olika partners. Är det inte jobbigt att 
lära dig nya system med var och en?

– Det är bara bra att alla har olika 
system, då kan jag lära mig nya saker 
varje	gång	och	utöka	spelregistret.

Din pappa måste vara din favorit-
partner, som jag förstår?
–	 Det	 kan	 jag	 inte	 svära	 på,	 men	

han	är	rolig	att	spela	med	och	dess-
utom	 påpekar	 han	mina	misstag	 på	
ett	 konstruktivt	 sätt.	 Sedan	 kan	 vi	
diskutera brickorna hemma.

nyligen deltog du i Pro-Am täv-
lingen. Skulle du kunna tänka dig att 
”köpa” ett proffs för att lära dig brid-
gens hemligheter?
–	Den	här	gången	blev	jag	upprag-

gad	av	en	”vanlig”	spelare,	men	hade	
det	varit	akut	så	skulle	farsan	säkert	
ha	ställt	upp.	Honom	kan	man	alltid	
lita	 på.	 Jag	 skulle	 kunna	 tänka	mig	

tuve litar på farsan

att ”köpa” ett proffs för en billig slant, 
men priset var för högt.

Vad är det roligaste i bridgen – bud-
givning, spelföring eller försvar?

– Budgivning. Att hitta på smarta 
bud som leder till ett bra kontrakt.

Brukar du spela bridge på nätet?
– Inte så ofta, det är inte min grej. 

Jag föredrar att hålla korten i handen 
och se levande människor vid bordet.

Du studerar på grundskolan och 
ägnar mycket tid åt bridgen. Tänker 
du satsa på en framgångsrik bridge-
karriär eller blir det bara bridge på 
skoj?

– Jag kommer att satsa på att bli 
riktigt bra och komma in i Junior-
landslaget. }


