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Robert Lund och Carmen Bergman  
Vann Nybörjarträff en för hela Sverige!
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HANDS UP!
DAX FÖR SOMMARSERIEN

Måndag, tisdag, onsdag och torsdag!

HANDS UP!HANDS UP!HANDS UP!HANDS UP!
DAX FÖR SOMMARSERIENDAX FÖR SOMMARSERIENDAX FÖR SOMMARSERIENDAX FÖR SOMMARSERIENDAX FÖR SOMMARSERIENDAX FÖR SOMMARSERIEN
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BK S:t Eriks klubblokal på Kronobergsgatan 12

Föranmälan:
Nej, det behöver man inte göra. Vi kör med drop-in. 

Kom i tid och sitt ned vid borden. 

BK S:t Erik , Box  49116,  100 28 Sthlm  
Tel. 08-650 97 79    Mail: mail@sterik.a.se 

Kvällsspel:
Måndagar  18.30 Sommarserien
Tisdagar   18.30 Gröna hissen (lag)
Onsdagar   18.30 För ABBA eller lägre 
Onsdagar  18.00 D-serie, 1/6-7/6-14/6-21/6
Torsdag   18.30 Sommarserien

Dagspel:
Onsdag 11.30 Öppen partävling
 12.00 Sommarbridge (23/6-11/8)
Torsdag 13.00 Träningsspel
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Innehåll
2. Reklam för sommarbridge
3. Ledare och meddelande från TK
4. Tre problem och Klubbmästare
5. Resultat från ligan VT 2004
6. Hasse Olsson
7. Svaren på problemen
8. Dokument inifrån
10. D-serien, vad är det?
12. Carmen och Robert
13. Maratontabellen för ligan
14. Mentorbridgen
16. I profi len -  Lennart Wiklander

Organ för BK S:t Erik
Box 49 116

100 28 Stockholm
Tel. 08-650 97 79

Ansvarig utgivare: LG Magnuson
Redaktör: Micke Melander
Layout: Micke Melander

Klubbfotografer: LG Magnuson och 
Noomi Hebert

Tryck: Mediett information

Omslagsbild: 
Tagen av mästarfotografen Noomi 

Hebert på klubben direkt efter 
prisutdelningen!

Pass utges med fyra nummer/år. För 
annonsering: 070-654 65 68.

Det nummer du nu har i 
händerna är två, tvåtusenfyra!

Nu sänker vi bords-
avgiften!

Ledaren

HANDS UP!
DAX FÖR SOMMARSERIEN

Måndag, tisdag, onsdag och torsdag!

BK S:t Erik är en ideell förening och 
klubben förvaltas av en styrelse, vald 
på årsmöte (oktober varje år).
Denna styrelse jobbar i princip utan 
ersättning och får väldigt ofta utstå 
kritik av olika slag, alltför sällan fram-
förs det beröm.

Jag vill tacka hela styrelsen, för det jät-
tejobb ni lägger ned åt oss alla.

Tack till
Åsa Gindin, Yvonne Flodqvist, Marianne 
Öjestål, Niklas Olsson, Mikael Lindblom, 
Magnus Hammar, Olle Wademark och 
Johan Nilsson.

Ekonomin
Ekonomin är god och vi kommer att visa 
upp ett överskott för året, dessutom fi nns 
det hyfsat med pengar i kassan. Eftersom 
tanken är att vi skall gå plus-minus-noll 

Anmäl reserv
Det kan tydligen inte sägas nog med 
gånger, har ni en reserv i laget så 
meddela detta till TL! Motståndarlaget 
skall inte behöva leka detektiver, för 
att klura ut om ni skall betala några 
IMP i handikapp.

Vårsäsongen slutade nämligen tråkigt, 
p g a att ett lag inte anmälde sin reserv 
(som skulle kostat 4 IMP). Motståndar-
laget upptäckte misstaget och med-
delade TK under nästkommande dag. 

så har vi beslutat att sänka bordsavgiften
till 60:- fr.o.m ligastarten i höst.

Há en solig sommar!
LG

När korrigeringen skett visade det sig 
att ett tredje lag som precis gått upp en 
division, blivit drabbat och nu istället 
hamnat precis under strecket på särskilj-
ning!

Det är sådana här saker vi vill undvika, 
och helst vill vi inte införa mer regler 
och bestraffningar, så snälla meddela TL 
under höstens ligaspel och fram till dess 
ha en riktigt skön sommar.
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En plats i solen...
Med tre problem att klura över

Lösning?
se sidan 7

Tommy Gullberg serverar här tre nya 
problem av varierande svårighetsgrad.

1.  ♠KD2
Syd/Alla ♥43
  ♦D103
  ♣EKkn65

  ♠E65
   ♥1098

  ♦E98654
  ♣10

Syd Väst Nord Öst
1♠ Pass 2♣ Pass
2NT Pass 3♠ Pass
4♠ Pass Pass Pass

Utspel: Rutertvå enligt 10-12

Du vinner utspelet med ruteress. Vilken 
ruter vänder du med?

2.  ♠K2
Syd/Ö-V ♥876
  ♦9765
  ♣KD65

  ♠Ekn98765
  ♥EK
  ♦EK
  ♣E4
 
 Syd Väst Nord Öst
 2♣* Pass 2♦* Pass 
 2♠ Pass 2NT Pass
 3♠ Pass 4♣* Pass
 4NT* Pass 5♦* Pass
 5♥* Pass 5♠* Pass
 6♠ Pass Pass Pass

Utspel: Hjärterdam

Syd kräver till utgång och berättar om 
lång spader. Nord kontrollbjuder på 
tredje varvet varefter Syd med hjälp av 
RKCB tar reda på att Nord har trumfkung 
men saknar trumfdam. Hur tänker ni er 
hemgång?

3.  ♠D52
Syd/Ingen ♥65
  ♦EDkn93
  ♣876

  ♠E43
  ♥EKD
  ♦654
  ♣EKDkn

 Syd Väst Nord Öst
 2♣* Pass 2♦* Pass
 2NT Pass 6NT Pass
 Pass Pass

Utspel: Hjärtertio

Syd berättar om 22-24 hp med den inle-
dande reläsekvensen.

Spelföraren vinner på handen och slår en 
rutermask med knekten. Hur tänker ni er 
hemgång när Öst då bekänner lågt?

Bäst form?
Regerande klubbmästare
God vårbridgeform har Rolf Petters-
son visat. Först vann han KM-par den 6 
mars tillsammans med Carmen Tuason, 
bilden till höger, sedan tog han även 
hem KM-ind den 12 april. 

I individuella serietävlingen på lörda-
garna när några få omgångar återstår 
ligger Rolf trea. Han har dock en bit upp 
till tvåan Karl Pettersson och ”eviga” 
ettan Ivar Aretjärn.

Silver Mixed
20 augusti,13.00

Lättare buffé med mingel efter 
tävlingen, ingår i startavgiften. 

Mer information på www.sterik.se 
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Månsdag 

Mästarserien
1. BK Herkules  131
2. Bremark 124
3. Huvet 113
4. Magic 103
5. Gierlöff 99
 Nordén 99
 Morot 99
8. Bahaj 48

Måndag 

Ellen 1
1. Karl Keresztes 127
2. BÅT 1272
3. Olrog 113
4. Tora Philip 105
5. Eminent 105
6. Stefan Bengtsson 92
7. Champis 86
8. Rune 82
Lag 1-4 till Elit, övriga lag till 
Mellanelit. 

Ellen 2
1. Kattens 130 
2. Arnberg 129 
3. B Pettersson 108 
 Mitus 108
 Åke Hägglund 108
6. Rosengren 98
7. PC 85
8. Szydlowski 72
Lag 1-4 till Elit, övriga lag till 
Mellanelit. 

Lillellen 1
1. Blitz 123
2. Zest 117
3. Stora Spöket 116
4. Urban Johansson 106
 Ulf Nilsson 106
6. Kenneth Gollne 100
7. Flodqvist 86
8. doc M 67
Lag 1-4 till Mellanelit, övriga 
lag till Lillelit. 

Lillelit-ned
1. Lars O A Hedlund 209
2. Gindin 201
3. Åsbrink 201
4. Karlberg 195
5. Bombula 183
6. Kjell Bohmgren 181
7. Roy Svensson 180
8. Multi 179
9. Bridgeteknik 171
10. Karin Åberg 162
Lag 1-5 helt klara för Lillelit, 
övriga “riskerar” A.

Resultat ligan våren 2004
Herkules drog längsta strået

Ligaspelet startar igen
v 35 (23-26 augusti)

C-upp 1
1. Norra Reals BK 138
2. Joker 120
3. Litzén 113
4. Nippe 107
5. PlusX 105
6. Sven V 87
7. Lankorna 82
8. Oktaeder 81
Minst två lag till B. Lag som 
inte går upp kvar i C. 

C-kvar 1
1. Måndagsklubben 147
2. Vår isen 132
3. Kockly 112
4. Maritha Jensen 109
5. For Fun 108
6. Damerna Först 87
7. Second Hand 75
8. Speranza 45
Alla lag kvar i C. 

Tisdag 

A-upp 1
1. Claesson 138
2. Tyresö 133
3. Diverse 114
4. Gårilla 112
5. Sambor 111
6. BTFC 82
7. Janne 67
8. Lars Gustavsson 66
Lag 1-2 till Lillelit, övriga 
kvar i A.

ABBA 1
1. Kort och gott 128
2. Johnny Fors 120
3. Thyberg 114
4. Abrahamsson 107
5. S. Holmberger 102
6. Klasén 93
7. Nedlich 89
8. Bridge Lemmings 80
Lag 1-5 till A, övriga lag till 
B. IMP omg 7. 
 
ABBA 2
1. Omständligt 146
2. Nordin 131
3. Wahlberg 114
4. Washer 107
5. Asmundsson 106
6. Sjöbohm 94
7. Uno´s 72
8. Peacock 66
Lag 1-5 till A, övriga lag 
till B. 

ABBA 3
1. Falck 135
2. Hög standard 126
3. Makkabi B 125
4. Sas 119
5. Armstrong 110
6. Wredlund 78
7. Redubbelt 71
8. Jacoby 70
Lag 1-5 till A, övriga lag 
till B. 

B-ned 1
1. Ekbom 127
2. Fritt fall 111
3. Harlekin 105
4. E Dellengård 104
5. Vårt sätt 102
6. Olare 101
7. Per Aspera 96
8. Ernrup 92
Lag 1-6 till B, övriga lag 
till C. 

B-ned 2
1. Dancing Queen 128
2. Vermis Persona 127
3. Ollén 127
4. Lars Gatenfelt 121
5. Sixpack 117
6. Fredrik Sandström 82
7. Spångberg 69
8. À la carte 65
Lag 1-6 till B, övriga lag 
till C. 

Onsdag
Ellen 3
1. Weiler 118
2. Lars Goldberg 118
3. Chairmans 112
4. Mats Nyberg 111
5. Umeå United 104
6. Kämpe 101
7. Team JJ 93
8. Loket 81
Lag 1-4 till Elit, övriga till 
Mellanelit. 

Ellen 4
1. Sven Roysson 129
2. Hall 125
3. Anders Lindgren 109
4. Yellow II 106
5. GTI/Bremark 97
6. Albatross 97
7. K Bäckström 88
8. Thormar 82
Lag 1-4 till Elit, övriga till 
Mellanelit. 
 
Lillellen 2
1. Rolf 125
2. MÅNE 119
3. Birgitta Ellner 118
4. Roger Eriksson 111
5. Tequila 108
6. Bunkes avlagda 90
7. Aristocats 81
8. Conny Lindqvist 81

Lag 1-4 till Mellanelit, övriga 
till Lillelit. 

Lillelit-ned 2
1. Falk 227
2. Hultqvist 213
3. Kris 208
4. Anders Söderstedt 199
5. Yvonne 192
6. Persson´s Pack 166
7. DR JOGA 155
8. Slamkryparna 133
Lag 1-4 helt klara för Lillelit, 
övriga “riskerar” A. 
 
C-upp 2
1. Blunda och bjud 154
2. Anders Ljung 118
3. Lillemor Idling 113
4. Gasckarna 107
5. No Trumf 104
6. BELOF 94
7. BeTeGe 71
8. Luna 67
Minst två lag till B. Lag som 
inte går upp kvar i C.

C-upp 3
1. Marmic 139
2. Bachal 120
3. Piatnik Vienna 109
4. AKUT 103
5. Håkan Olsson 102
6. Gröna Lund 99
7. 28:orna 82
8. Alert 80
Minst två lag till B. Lag som 
inte går upp kvar i C.
 
C-kvar 2
1. 7 Sang 140
2. Dieden 127
3. Claes Swensson 126
4. Belladonna 112
5. 6 spader 108
6. Jacobsson 104
7. Pyk 104
8. Yellow 79
9. Kortoxarna 75
10. Jokerknekt 65
Alla lag kvar i C. IMP omg 
7. 

Torsdag 
A-upp 2
1. Holmberg 153
2. Makkabi 116
3. Elena 116
4. Galvator 102
5. Bengt Lindgren 93
6. Sandqvist 92
7. Select 85
8. Hartzell 79
Lag 1-3 till Lillelit, övriga till 
A. IMP omg 7.

 
ABBA 4
1. Res 137
2. Grimlund 121
3. Thomas Lindqvist 119
4. Ari 116
5. Rörigt 95
6. Lag Dag 91
7. Ad Astra 85
8. Förhoppningsfulla 70
Lag 1-4 till A, övriga till B. 

ABBA 5
1. Pylonerna 128
2. Dagge 121
3. Sverik 120
4. Syd-Ost 99
5. Mango Chutney 98
6. Backup 92
7. Jonsson 92
8. Öhrbom 81

Lag 1-4 till A, övriga till B. 
IMP omg 7. 
 
ABBA 6
1. Titti Skoglund 127
2. Björn Orbert 118
3. Laglösa 110
4. Wilmenius 106
5. Piruetten 104
6. Nord Syd 99
7. Forseth 81
8. Hedberg 74
Lag 1-4 till A, övriga till B. 

ABBA 7
1. Keri 134
2. S:t Erika´s 124
3. The Wall 113
4. Sinkadus 113
5. NB 92
6. Koch 87
7. Lennart Back 85
8. Ninnie Berglund 82
Lag 1-4 till A, övriga till B. 

B-ned 3
1. Alibi 133
2. Ahlström 113
3. Hullerombuller 107
4. Pontonjärerna 106
5. Söders Hjärtan 105
6. Intner 104
7. Ebenius lärljungar 89
Lag 1-5, samt bästa sexan 
till B, övriga till C. 

B-ned 4
1. Mosters vänner 118
2. Kristallen 115
3. Åhling 113
4. Lars Berggren 110
5. Rehnons 108
6. Wikström 80
7. Löfvenhamn 57
Lag 1-5, samt bästa sexan 
till B, övriga lag till C. ABBA1, ABBA2, ABBA3, ABBA4, ABBA5, ABBA6, ABBA7, 

B-NED1, B-NED2, B-NED3, B-NED4
(Eventuellt kan det bli en omstrukturering till hösten, varför 
varje placering kan komma att ha betydelse.)
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Hans Olsson - en riktig kämpe 
Tack för 30 år, Hasse
Under en ligakväll på klubben avtacka-
des Hasse Olsson med blommor och 
långa, mycket varma applåder. Hasse 
tyckte då att 54 år som tävlingsledare 
fi ck räcka.
Pass missade tyvärr att plåta blomster-
prakten, men fi ck en bild på Hasse med 
fru Lillan i vinterkylan.

På St Erik har Hasse jobbat i 30 av de 54 
åren. Lillan ligger några år efter i tävlings-
ledandet, hon har ”bara” 26 år i bran-
schen, men hon håller å andra sidan på 
än. Kanske kommer hon ikapp så små-
ningom?

Att sammanfatta 54 år är som var och en 
förstår inte gjort i en handvändning, så 
Pass ber Hasse plocka fram det roligaste.

- Ja, största minnet är när jag var bas för 
OS på Kanarieöarna 1974, berättar Hasse. 
Det var en stab på 47 stycken som det 
skulle hållas ordning på. Det var väldigt 
roligt, och så klart en ära att få i uppdrag.

- Och Tylösand! Där var jag från 67-78. 
Under dessa år steg deltagarantalet från 
115 par till 295 par sista året. 

Pass kan inte låta bli att fråga om han inte 
saknar tävlingsledande, men Hasse skakar 
bara på huvudet. Och ler.
- Nej, säger han. Jag saknar inte själva täv-
lingsverksamheten. Däremot alla trevliga 
människor jag mött!

Ligan@sterik.a.se

Skriv till PASS 
du också!

Ditt bidrag kan du 
lämna i PASS egen 
låda i TL-rummet.

Manusstopp den 1 augusti
till nästa nummer.

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 - Dataprogram - TOPS - 
Presentartiklar - Porslin - Choklad - Godis

Vårt sortiment fi nner du också på: 
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1.  ♠KD2
Syd/Alla ♥43
  ♦D103
  ♣EKkn65
   ♠E65
   ♥1098
   ♦E98654
   ♣10

Syd Väst Nord Öst
1♠ Pass 2♣ Pass
2NT Pass 3♠ Pass
4♠ Pass Pass Pass

Utspel: Rutertvå enligt 10-12

Du vinner utspelet med ruteress. Vilken 
ruter vänder du med?

Jag hoppas att du över huvud taget inte 
vänder med ruter. Hela given

  ♠KD2
  ♥43
  ♦D103
  ♣EKkn65
♠83  ♠E65
♥kn7652  ♥1098
♦2  ♦E98654
♣D9872  ♣10
  ♠kn10974
  ♥EKD
  ♦Kkn7
  ♣43

I andra stick ska Öst istället returnera 
klövertio. När spelföraren sedan spelar 
trumf ingriper Öst direkt med trumfess 
och returnerar ruterfyra. Väst stjäl och ger 
i nästa stick Öst den betande klöverstöl-
den.

När du klurat klart...
Lösningen på problemen

2.  ♠K2
Syd/Ö-V ♥876
  ♦9765
  ♣KD65

  ♠Ekn98765
  ♥EK
  ♦EK
  ♣E4

 Syd Väst Nord Öst
 2♣* Pass 2♦* Pass 
 2♠ Pass 2NT Pass
 3♠ Pass 4♣* Pass
 4NT* Pass 5♦* Pass
 5♥* Pass 5♠* Pass
 6♠ Pass Pass Pass

Utspel: Hjärterdam

Syd kräver till utgång och berättar om 
lång spader. Nord kontrollbjuder på 
tredje varvet varefter Syd med hjälp av 
RKCB tar reda på att Nord har trumfkung 
men saknar trumfdam. Hur tänker ni er 
hemgång?
Bortsett från stöldriskerna är enda faran 
att trumfen sitter 4-0. Genom att inleda 
med trumfknekt, i avsikt att släppa den 
runt om Väst bekänner lågt, klarar Syd att 
Väst har försvarets samtliga trumf. Hela 
given:

  ♠K2
  ♥876
  ♦9765
  ♣KD65
♠D1043  ♠---
♥Dkn10  ♥95432
♦D42  ♦kn1083
♣972  ♣kn1083
  ♠Ekn98765
  ♥EK
  ♦EK
  ♣E4

Väst är chanslös.

Skulle Öst ha fyra trumf sakar Väst på 
spaderknekt. Bordet får du ingripa med 
trumfkung varefter trumf genom Öst ser 
till att han bara får ett stick.

Man kan också inleda med en lägre 
trumf i tanke att släppa den runt om Väst 
bekänner.

3.  ♠D52
Syd/Ingen ♥65
  ♦EDkn93
  ♣876

  ♠E43
  ♥EKD
  ♦654
  ♣EKDkn

 Syd Väst Nord Öst
 2♣* Pass 2♦* Pass
 2NT Pass 6NT Pass
 Pass Pass

Utspel: Hjärtertio

Syd berättar om 22-24 hp med den inle-
dande reläsekvensen.

Spelföraren vinner på handen och slår en 
rutermask med knekten. Hur tänker ni er 
hemgång när Öst då bekänner lågt?

Spela klöver eller hjärter till handen och 
fortsätt med ruter. Bekänner Väst lågt 
ska ni maska med nian. Vinner Öst kan 
ni i nästa ruterrond toppa ut kungen för 
hemgång. Hela given kan också vara:

  ♠D52
  ♥65
  ♦EDkn93
  ♣876
♠1097  ♠Kkn86
♥kn1097  ♥8432
♦K1087  ♦2
♣102  ♣9543
  ♠E43
  ♥EKD
  ♦654
  ♣EKDkn

Maskar man med damen får man med 
korrekt försvar nöja sig med tre ruterstick 
för en straff.

Låna en  
bridgebok!

Du vet väl att du som 
medlem i BK S:t Erik lånar 
bridgelitteratur gratis i TL-

rummet?

En liten story om ”the Rueful 
Rabbit” är aldrig fel!
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Det har varit party på klubben
Dokumenterat från klubbfesten
Cirka 70 personer slöt upp när St Erik 
bjöd till fest en afton i april. Och även 
om det inte dansades mycket tango 
uppträdde elever från Lasse Kühlers 
dansskola ‒ något som inspirerade när 
väl den italienska buff én var avnjuten.

Kelly Cross dök upp med sin icke bridgespelande pojkvän 
Micke.

Margareta Sjöberg och Nilla Sundberg njöt av mat, dryck och 
varandras sällskap.

Jonas Flodqvist fi xade buffén 
med benäget bistånd från 
Lina Olofsson.
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Ska du ha fest?
Den goda maten på partajet kom från Hans Johannessons butik, som ligger på Hallvägen 15 i slakthusområdet vid Globen. Res-
taurang Köttbutik har öppet torsdag och fredag mellan 12-18. Vill du ha fi sk eller skaldjur måste det beställas en dag innan. Ring 
och prata med Hasse på 649 12 12 eller 073/756 04 54.
Vill du dessutom slippa laga till maten själv smyger Jonas Flodqvist, en riktig mästerkock, omkring på klubben då och då. Han kan 
fi xa allt från en buffé till en Nobelmiddag! Jonas nås på  749 22 00 eller 070-212 93 19.

Delikat buffé á la Flodqvist.

- Vi har spelat här längst av 
alla! Sedan 1966! Nu vill vi 
äntligen vara med på bild i 
Pass!
Lars Gustavsson och Kjell 
Fagerberg visade stor entu-
siasm när Pass fotograf dök 
upp, och den dämpades inte 
det minsta när fotografen 
påpekade att 1966 var hon 
inte ens född.

Gudrun Strandberg fjädrar sig för kameran – eller för Harry 
Gindin? (Nä, det ska vi väl ändå inte tro...) Men vad gör Åke 
Sjöberg?

Lennart Wiklander och 
Katrine Bertheau försökte de 
också.



Pass nr 2•2004Sid 10

Klubbens framtid
D-serien, vad är det?
Många har nog ingen aning om vad 
denna för klubben jätteviktiga verk-
samhet är för något. Det är inte en 
fortsättning på den vanliga ligan utan 
något mycket intressantare. Så därför 
tänker jag berätta lite om D-serien och 
intervjua en spelare för att höra vad 
hon tycker.

Tävlingsbridgen behöver fl er utövare. S:t 
Erik har väl en tillräckligt stor verksamhet, 
troligen är vi ju världens största bridge-
klubb. Men allmänt sett behöver bridgen 
fl er tävlingsspelare. Hur får man då det? 
Jo, ett sätt är att anordna bridgekurser. 
Och det har S:t Erik i Bridgeskolans regi 
gjort mycket framgångsrikt sedan början 
av 70-talet. Men, det har visat sig att 
tävlingsbridgens stora problem inte är 
att hitta nya människor som är intres-
serade av att gå bridgekurs. Svårigheten 
är att få kursdeltagarna att ta det ganska 
stora steget från kurs till tävlingsbridge. 
I S:t Eriks fall gäller det alltså att lämna 
de trygga kurslokalerna och ta steget ut 
i det stora ”skrämmande” tävlingsområ-
det.

Nytt koncept
Hur man skall få fl er att ta det stora 
steget har kloka människor funderat 
på i många, många år. 1997 beslutade 
klubben att prova ett nytt koncept för 
att underlätta övergången från kurs till 
tävling och det blev D-serien. I början 
hade denna verksamhet 7-8 bord per 
vecka, idag handlar det om ca 30 bord 
på kvällen och ytterligare ca 10 bord 
på dagen, dagtid i Bridgeskolans regi. 
Man kan alltså tala om en stor succé och 
utvecklingen är fortfarande positiv. Det 
är nästan så att det börjar bli trångt i 
lokalen, och det är så det skall vara. 
D-serien spelar idag måndagar och 
tisdagar mellan 18-21 och tisdagar även 
13.30-16.30.

Navelsträngen
D-serien är alltså mycket viktig för S:t Erik. 
Man kan säga att det är navelsträngen 
mellan  kursdeltagarna och tävlingsverk-
samheten. Om den inte fungerar bra 
kommer klubbens tävlingsverksamhet 
kanske få problem med nyrekryteringen. 
Och det vore allvarligt med tanke på 
att klubbens fasta kostnader i form av 
lokalhyra m.m. måste täckas med rejäla 
intäkter. Och vi vill inte höja bordsavgif-
terna utan vi vill att fl er spelare deltar i 
aktiviteterna.

Hur fungerar då D-serien och vad är det 

som gjort den till en stor framgång som 
uppskattas av alltfl er? 
Målet med verksamheten är att hitta ett 

trivsamt mellanläge mellan kurs och täv-
ling. Varje speltillfälle inleds med en kort 
lektion. Den kan handla om budgivning, 

Birgitta Weigl - vinnare av D-serien våren 2004
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Var med i D-serien du oxå!
Lisa och Svante har mera information

utspel, spelföring, regelfrågor eller vad 
deltagarna önskar lära sig mer om. De 
kan själva påverka innehållet och fram-
föra önskemål. Läraren/tävlingsledaren 
är öppen för alla förslag. Efter lektionen 
spelar man 16 brickor fyrmanna. Det är 
emellertid inga fasta lag (även om det 
fi nns såna också) utan man kan komma 
ensam eller parvis och då blir man hop-
parade i lag på lämpligt sätt. 

Assistent
Det fi nns alltid en assistent som hoppar 
in och spelar om det blir udda antal. Det 
är emellertid även en tävling över hela 
säsongen, vi noterar alla spelares resultat 
och sedan räknas de tolv bästa resultaten 
varje termin. Spelarna behöver alltså inte 
komma varje gång utan man kommer 
när man har tillfälle. Men när tävlingen 
kommit en bit på väg brukar de fl esta 
bli allt angelägnare att komma ofta och 
förbättra sina placeringar. Det är viktigt 
att spelet inte blir alltför tävlingsfoku-
serat, i D-serien kan man precis som i 
TV-programmet Parlamentet, få tips från 
coachen (tävlingsledaren) om man kör 
fast totalt i t.ex. budgivningen. Ingen blir 
sur om någon orutinerad spelare får lite 
hjälp på traven.

Avsikten är att de som spelar i D-serien 
efter några säsonger skall lämna verk-
samheten och ta steget in i S:t Eriks 
ligasystem, C-serien är då den naturliga 
starten. Varje termin är det ett antal lag 
som lämnar D-serien till förmån för ligan. 
Men det betyder att D-serien hela tiden 
måste få påfyllning från kursverksamhe-
ten. Det har därför varit en mycket stor 
fördel att den som är huvudansvarig för 
D-serien även är lärare i Bridgeskolan. 
Det underlättar mycket när kursdelta-
garna skall ta klivet över från kurs till 
D-serien. 

Lisa och Svante
Idag (och sedan ca 6 år tillbaka) är det 
Lisa Åström som har denna nyckelroll 
och hon är naturligtvis en av huvudor-
sakerna till att verksamheten blivit så 
framgångsrik. Idag jobbar även Svante 
Ryman som lärare på måndagarna.
Ledarna i D-serien måste ha betydligt 
högre kvalifi kationer än vanliga täv-
lingsledare. De skall själva vara goda 
bridgespelare och ha kloka bridgeråd 
att förmedla, de skall kunna göra det på 
ett engagerat och trevligt sätt, de skall 
vara tävlingsledare, de skall vara sociala 
och hålla stämningen på topp och de 

Hur länge har du spelat i D-serien?
Jag har spelat i cirka 2 år.

Hur kom det sig att du började där?
Jag gick först fl era kurser på Bridge-
skolan. Om man sedan vill börja spela 
på klubben är D-serien det naturliga 
alternativet. Det fi nns faktiskt inte så 
mycket annat att välja på om man är 
orutinerad tycker jag (något att fundera 
på för Styrelsen kanske).

Hur tycker du att det är att spela i D-
serien?
Det är mycket trevligt. Först och främst 
är man inte bunden att spela varje 
vecka utan man kan komma och gå 
som man vill. För det andra träffar man 
många trevliga människor. Vi bildar ju 
nya lag varje gång. Visserligen spelar 

skall kunna slussa sina deltagare vidare 
till nästa steg i bridgekarriären. Det 
förekommer faktiskt att vissa spelare i D-
serien upptäcker att de behöver lära sig 
mer om t.ex. slambudgivning och att de 
då går tillbaka till kurserna för att sedan 
återkomma till D-serien igen. Ledarna 
kan ge alla goda råd på vägen.

Inledande lektion
Om du är nere på klubben lite tidigare än 
vanligt, dvs klockan 18.00, kan du själv få 
ta del av den inledande lektionen. Det är 
många spelare från exempelvis B-serien 
som utnyttjar detta tillfälle att lära sig lite 
mer. Om man håller sig i bakgrunden och 
inte stör D-seriespelarna är det helt okey. 
Om du vill veta vilka spelare som spelar 
i D-serien och vilka som ligger bäst till i 
tävlingen så kan du kolla resultatslistorna 
på klubbens anslagstavla där de sätts 
upp varje vecka. Och du som kanske är 
lite sugen på att prova något nytt, varför 
inte spela i D-serien en gång för att 
känna efter hur det känns. Det är öppet 
för alla (dock inte för rutinerade spelare) 
och man kan börja precis när som helst 
under säsongen!

Björn Åström

Resultat
Här kommer de tio bästa i klubbens 
D-serie som spelades måndags- och 
tisdagskvällar under vårterminen 
2004.

Man kunde spela antingen måndagar 
eller tisdagar (eller både och)  och fi ck 
lägga ihop de 12 bästa resultaten oav-
sett kväll., max antal poäng 300.

1. Birgitta Weigl  278
2.  Suzanne Paulsen  258
3.  Marie Roth  255
 Lennart Roth  255
5.  Lotta Malm  253
6.  Christina Lidh  248
7 Anna Karin Wannebo 247
  Christer Wannebo  247
9.   Karin Bergner  245
10.  Robert Lundh  243

en del alltid med samma personer i ett 
lag, men det är väl för att träna så dom 
kan börja i C-serien. Sist men inte minst 
håller Lisa jättebra lektioner. Hon lär oss 
både bjuda, spela, bridgelagar och etik.

Är det något du vill ändra på?
Nej, jag tycker det är helt perfekt. Lek-
tionerna är intressanta och 16 brickor är 
precis lagom om man är orutinerad. Ett 
problem kan vara att om man kommer 
för sent så fi nns det risk att man inte får 
plats. Det är så populärt och alltfl er bord 
blir det.

Hur går det för dig i tävlingen?
Ganska bra tycker jag. Just nu (mars 
månad) ligger jag på nittonde plats av 
190 spelare.

Björn Åström

Pass intervjuar 
Birgitta Holmberg
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Bk S:t Erik par i Nybörjarträffen:
1 1243 69.06% Carmen Bergman - Robert Lund
20 1109 61.61% Anita Lindgren - Pia Hartzell
42 1071 59.50% Birgitta Lyckeberg - Ingrid Falbrink
115 998 55.44% Katherine Strangert - Lennart Eriksson
129 990 55.00% Göran Strenger - Inga Alvin
147 975 54.17% Anders Elmér - Eivor Elmér
172 961 53.39% Krister Alpmar - Maj-Britt Alpmar
274 903 50.17% Maria Strömbäck - Kristina Klerdal

Bäst i Sverige
Carmen och Robert, 
Sveriges bästa nybörjare
Nybörjarträff en är en årlig tävling 
mellan Sveriges nybörjare. I år deltog 
566 par i hela landet. Det är en ökning 
med cirka 100 par sedan förra årets 
tävling. Tävlingen arrangerades på 56 
olika orter från Skåne i söder till Norr-
botten i norr och totalt var 67 klubbar 
representerade.

För första gången i tävlingens historia 
segrade ett par från S:t Erik. Carmen 
Bergman och Robert Lund lyckades spela 
ihop hela 69%. Det par som kom tvåa 
i tävlingen på S:t Erik, Pia Hartzell och 
Anita Lindgren, gjorde också en helgju-
ten insats och slutade på 20:e plats i hela 
landet.

Via annons
Carmen och Robert är båda i 30-årsål-
dern. Carmen jobbar på Handelsbanken 
och Robert är egen företagare. Båda kom 
i kontakt med bridgen genom att deras 
föräldrar spelade. Eftersom dom hade 
spelat lite bridge hemma hoppade dom 
över första kursterminen och började 
direkt på den andra, Grundkurs B, hos 
olika lärare på S:t Eriks Bridgeskola. 
När Robert hade kursat klart ville han 
börja spela lite tävlingar på klubben. Hur 
hittar man då en likasinnad partner? Jo, 
man annonserar på klubbens web-forum 
på S:t Eriks hemsida. Carmen såg annon-
sen och kontaktade Robert. Och på den 
vägen är det.

Mera annonser?
Under våren har dom med framgång 
spelat i D-serien och nu har dom bestämt 
att bilda ett lag och börja spela i C-serien. 
Problemet är att dom ännu så länge bara 
är fyra personer, så nu önskar dom hitta 
ett duktigt tredjepar som kan ingå i laget.

Facitbridge
Nybörjarträffen omfattar 18 brickor. 
Brickorna är fritt givna och provspelade 
av ett antal ganska orutinerade spelade. 
Baserat på deras resultat får man fram en 
score på brickorna som man använder 
som facit. Nybörjarträffen är alltså en 
form av facitbridgetävling. Efter spelet får 
alla deltagare ett trevligt häfte med alla 
givar med kommentarer och förslag till 
budgivning, spel m.m.
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Receptet
Hur vinner man en tävling med 566 par? 
Jo man spelar bra utan att göra alltför 
stora misstag och sen har man en hel del 
tur också.

Först tar vi ett exempel på att Carmen 
lärt sig spela omsorgsfullt.

Bricka 2  ♠754
Öst / NS ♥kn863

♦D85
♣E65

♠Ekn103  ♠KD2
♥94  ♥EK52
♦76  ♦E104
♣KDkn43  ♣987

♠986
♥D107
♦Kkn932
♣102

Väst Nord Öst Syd
  1NT Pass
2♣ Pass 2♥ Pass
3NT Pass Pass Pass

Utspel : Ruter 2 (12-regeln)

Utspelet tyder på 5-korts ruter hos Syd. 
För att kontraktet skall gå hem måste 
klöverfärgen godspelas och den för-
svarare som har ruterlängden får inte 
ha klöveresset. Spelföraren måste alltså 
hålla upp rutern två gånger så att Nord 
inte har någon ruter kvar och därmed är 
försvarets förbindelser brutna.
Carmen spelade föredömligt på exakt 
detta sätt och tog hem tio stick vilket 
belönades med 58 poäng av 100 möjliga 
på brickan.
Den andra brickan är mer turbetonad 
men också ett exempel på att det gäller 
att ta vara på chanserna som uppkom-
mer, vilket Robert gjorde på den här 
brickan.

Bricka 13  ♠2
Nord / Alla ♥D87
 ♦Kkn4
 ♣ED10932
♠K654  ♠Ekn987
♥kn1096  ♥E5
♦9873  ♦D102
♣kn  ♣K54
 ♠D103
 ♥K432
 ♦E65
 ♣876

Klubbens mest framgångsrika lag
Lag Hall leder Maratontabellen
I Maratontabellen, som också fi nns 
under Ligamaraton på hemsidan, kan 
man mycket enkelt och ovetenskapligt 
(1p för varje erövrad VP i högsta serien) 
se vilka lag som dominerat på BK S:t 
Erik sen milleniumskiftet. 

Under de nio gångna säsongerna så 
har 42 lag spelat i Eliten på måndagar 

15. Team JJ 1283
16. Lars Goldberg 1265
17. Albatross 1162
18. Olrog 1063
19. Chairmans 1036
20. Huvet 984
21. Loket 789
22. Rosengren 757
23. K Bäckström 697
24. Anders Lindgren 665
25. Bunkes avlagda 554
26. Karl Keresztes 553
27. The G-spot Ensamble 534
28. Yellow II 435

29. Mitus 420
30. Thormar 412
31. Rune 403
32. Stora spöket 345
33. Eminent 321
34. Ottosson 257
35. Jojje 212
36. RRC 204
37. B-M Ödlund 123
38. Mathias Eklund 118
39. Tora Philip 110
40. Szydlowski 109
41. Lillemor Strindberg 95
42. PC 80

Maratontabell 
1. Hall 2701
2. BK Herkules 2566
3. Arnberg 2407
4. Morot 2383
5. Magic 2350
6. Gierlöff 2181
7. Kattens 1899
8. Båt 1820
9. Bahaj 1818
10. Nordén 1802
11. Weiler 1733
12. Bremark 1553
13. B Pettersson 1490
14. Kämpe 1338

eller onsdagar. Lag Hall som består av 
gamla f d landslagspelare har trots en 
del knackiga grundsäsonger tillslut alltid 
lyckats att ta sig till Mästarserien och väl 
där har man presterat fantastiska resultat, 
eller vad sägs om 3-2-1-1-1-4-3-1-x

Men i år så missade man för första 
gången och när detta skrivs så ligger 

man näst sist i Ellen, strax före Yellow! 
BK Herkules som har Sveriges bästa lag 
behöver nu 136 poäng i Mästarserien för 
att ta sig förbi lag Hall i maratontabellen.

Väst Nord Öst Syd
 1♣ 1♠ 1NT
2♠ 3♣ 3NT Pass
Pass Dbl Pass Pass
Pass

Robert satt Nord och bedömde korten 
rätt när han straffdubblade i sista hand. 
Öst överbjöd sina kort vilket han fi ck 
betala dyrt för.
Carmen spelade ut klöver 6 och Robert 
täckte bordets knekt med damen 
och spelföraren vann första stick med 
kungen. Om spaderfärgen sitter bra får 
spelföraren ihop sju spel, men budgiv-
ningen tydde väl på att Syd hade håll i 
spader.
När röken skingrats efter spelet kostade 
kalaset 800, vilket med god marginal gav  
100-0 på brickan. Ren topp alltså och 
Carmen och Robert hade ytterligare tre 
rena toppar i tävlingen. Så går det till att 
vinna!

Grattis och lycka till i framtiden med brid-
gen! Och grattis även till Bridgeskolan!

Björn Åström
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Efter det lyckade försöket förra året 
genomfördes även i år mentorbridge 
på klubben. 20 stycken mindre rutine-
rade spelare fi ck chans att spela med 
20 stycken något mer rutinerade.
- Jättebra! lyder det samlade slut-
betyget.

Första träffen hölls en lördag i början av 
februari. Efter en snabbgenomgång av 
det system som Bridgeskolan lär ut spela-
des en partävling, med förlängd rondtid 
för att hinna dissikera…förlåt, diskutera 
given.

Efter tävlingen var det mingel med vin 
och öl och snacks, och även om rödvinet 
tog slut alldeles för snabbt (det gör det 
av någon underlig anledning alltid på 
tillställningar på S:t Erik…kan det ha att 
göra med att det bara är ölbälgande 
karlar som står för inköpen?) var stäm-
ningen god och glad.

Maria Sellén och Henning Tingvall 
triumferade, före Cecilia Lindberg och 
Mats Nyberg. Vinnarduon avslöjade sitt 
hemliga vapen: Stark klöver! 

Ett litet projekt på klubben...
Succé igen för mentorbridgen

Krav eller okrav
Anna-Lena Jonsberg och hennes mentor, 
Sten Bergqvist, diskuterade långt efter 
det att tävlingen var slut. Vad var krav, 
vad var okrav, och hur skilja de tu åt?
- Det här är mycket bra, säger Anna-
Lena. Och lärorikt. Det blir lärorikt när det 
är roligt! Sten har verkligen varit jättebra!
- Tja, säger Stene ödmjukt och fortsätter 
lektionen.
Dock kom det till Pass utsändes extremt 
långa öron att S…förlåt, en mentor, gjort 
sig skyldig till följande:

9. Nord/ ♠D6 
Ö-V ♥E2            
        ♦KD10          
        ♣EKkn532    
♠Kkn1042  ♠E985          
♥D85   ♥1093              
♦862   ♦9754              
♣87   ♣96                 
  ♠73            
     ♥Kkn764        
  ♦Ekn3          
        ♣D104 

Syd var spelförare i ett sangkontrakt. 
Spader tio kom ut till dam och ess…och 

Ann Bernmark och Eva Karlsson.

Lars Rask ville slå fl ickvännen Monica Persson, och hans part-
ner Olle Wademark hade med sig ett systemkompendium som 
fi ck församligen att blekna. Men första ronden tog Mocia och 
hennes partner Jan Andersson hem. Men Lars och Olle fi ck till 
det veckan därpå.
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sen vände mentorn med sin allra minsta 
spader! Ett skolexempel på hur man 
blockerar en färg!

Fler träffar
Andra träffen var redan veckan efter. Då 
spelades den vanliga eftermiddagsbar-
ron på söndagen. Maria och Hennings 
vapen verkade ha tappat en del krut, 

Resultat premiärträffen:
1. Maria Sellén - Henning Tingvall           
2. Cecilia Lindberg - Mats Nyberg            
3. Mats Waltré - Jan-Olof Hegethorn          
4. Kerstin Westberg - Lennart Wiklander      
5. Monica Persson - Jan Andersson            

Resultat söndagsbarron:
2. Lars Rask - Olle Wademark                   
3. Lena Göransson - Mattias Weiler                  
 4. Sten Bergqvist - Anna-Lena Jonsberg       
5. Gunvor Liedberg - Magnus Hammar         
6. Ann Bernmark - Eva Karlsson               

men Lars Rask och Olle Wademark 
verkade ha upprustat och kom på andra 
plats, bäst av alla i mentorgänget, med 
Lena Göransson och Mattias Weiler i 
hasorna. Det där med krav och okrav 
hade tydligen gått in, för Anna-Lena och 
Sten var på fjärde plats.
Mentorsverksamheten avslutades med 
en tredje tävling, men eftersom paren då 

kunde välja fritt är det svårt att rappor-
tera några resultat.
Mikael Lindblom och Magnus Hammar är 
eldsjälarna bakom mentorprojektet. Båda 
är mycket nöjda med årets upplaga, och 
kan nästan garantera att det återkom-
mer nästa år ‒ eller varför inte redan till 
hösten?                        

Anna-Lena och Sten tittar djupt i gla…förlåt, brickorna.

Mikael Lindblom och Magnus Hammar är eldsjälarna bakom 
mentorprojektet. Båda är mycket nöjda med årets upplaga

BK S:t Erik
Inbjuder till Guldtävling 
med förhöjd guldpoäng
PLATTLIRET 2004

Lördagen den 21:e augusti 
och söndagen den 22:a augusti

Tävlingen inleds med 46 brickors kval 
och 2-brickorsronder, från vilket 28 par 
går till A-fi nal. Resterande spelar B-fi nal 
där även nytillkomna spelare är väl-
komna att deltaga.

Lördag 11:00 – 13:55 Kval brickor 1-22
 15:00 – 18:10 Kval brickor 23-46
 18:30 – 20:40 A-final brickor1-16

Söndag 10:00 – 12:50 A-final brickor 17-38
 13:50 – 16:00 A-final brickor 39-54
 09:30 – 12:10 B-final brickor 1-21
 13:20 – 16:00 B-final brickor 22-42

Startavgift: 400kr/spelare. Juniorer halva 
avgiften.  (200 kr/spelare för de som 
endast spelar ”B-fi nalen”).
Anmälan: till TL eller på mail till klubben.

VÄLKOMNA!



I profilen - Lennart Wiklander

Vart tog de vackra kvinnorna 
vägen?

Lennart Wiklander - en av alla som kombinerar bridge med 
golf. Söker kvinnliga partners...

I dom senaste Passnumren har vi oftast 
presenterat spelare med landslagstan-
kar eller sådana med stor internationell 
erfarenhet. Nu byter vi spår och träffar 
en kille som finns på St Erik tre gånger 
i veckan och spelar bridge enbart 
”därför att det är kul”.

Lennart Wiklander kallar sig för 
mångsysslare med två stora passioner 
‒ bridge och golf.

 Vad har du för handikapp?
- Inget, tack och lov. Jag är helt frisk.

Det ryktas om att du är golflärare, är 
det sant?
- Jag har varit privatlärare. Numera svår-
ighetsgraderar jag golfbanor när jag inte 
spelar själv.

Finns det något gemensamt mellan 
bridge och golf?
- I båda spelen hamnar man ständigt i 
nya situationer som måste klaras av. Det 
är en utmaning som man gärna tar.

Hur väcktes ditt intresse för bridge?
- Tillfälligt, under ett hemmabridgeparty 
på 70-talet, men lusten att spela tog fart 
ordentligt på 90-talet. Ju mera kunskap 
man får, desto roligare blir det att fort-
sätta.

Vad får dig att trivas på klubben?
- Framförallt stämningen och möjlig-
heten att träffa och prata med intres-
santa människor.

Vad har du för ambitioner i bridgesam-
manhang?
- Jag vill gärna se mitt lag ”Åke Hägg-
lund” åka upp i Eliten. Våra duktiga 
juniorer Johan, Peter och Gustav borde få 
en chans att spela där.

Har du tänkt på hurdan din ideala  
bridgepartner skulle vara?
- Ja, jag har vissa önskemål. Han ska ha 
mycket humor, känsla för spelet och fan-
tasi vid bordet. Egentligen skulle jag helst 
spela med en vacker kvinna men sådana 

är svårt att hitta i bridgekretsarna. För 
närvarande heter min ordinarie partner 
Kjell Lorngby och jag trivs utmärkt med 
honom. 

Elena Ström


