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Pass nr 2•2005Sid 2

Proppfullt på klubben!

Om Julkul är årets roligaste tävling 
vet vi nu vilken som är näst roligast - 
Vårkul! Nästan lika många par drog 
denna premiär, som gick av stapeln 
den 16 maj.

Prisbordet såg lite annorlunda ut. 
Istället för mjuka djur stod hårda 
fl askor och trängdes med chok-
ladaskar och prasslande kolapåsar. 
Stämningen vid borden var god, och 
priserna räckte till många par.

- Mycket bättre än nån larvig hund, 
sa en av pristagarna som kapade åt 
sig en trevlig fl aska rödvin. Men när 
PASS bad om att få citera och ta en 
bild blev det nobben...

- Alla verkar positiva, sa Mari Ryman, 
som var en av kvällens tävlingsle-
dare. Det blev lite ont om brickor, 
men det verkar ha fl utit på bra i alla 
fall.

Räkna med att Vårkul kommer 
tillbaka nästa år! Succéer är till för att 
upprepas!

”Om det går bra? Nä, inte 
direkt. Men det är kul, nästan 
som på julkul.”
Kicki och Måns

Priserna var många och åtrå-
värda - skumpa, vin, choklad, 
kola, godis...”Toppen!”, tyckte 
de fl esta.

”Vi hade en bra rond nu mot 
de som leder! Men resten...
njä, det talar vi tyst om!”
Lena och Carina

 RESULTAT VÅRKUL

1. Lennart Weiler - Rolf Lindestål, 68,9%
2.   Gudrun Strandberg-Tore Stormo , 67,4%                
3. Christer Bech - Simon Bech, 67,3%                   
4.   Mats Hargell - Lars Lovius, 67,0%
5. L-E Rudström-Erik Nordström, 65,9%
6.  Elena Ström - Gunila Langius, 64,6%
7.  Catarina Midskog-Ulla Brenning, 63,6%
8.  Janeric Löwenadler - Cecilia Ver- 
 steegh, 63,3%             
9.  Åke Sjöberg - Margareta Sjöberg, 62,9%    
10. Ann-Margret Johansson - Anders  
 Johansson, 62,3%        
11. Ester Molnar - Istvan Jani, 61,2%        
12.  Bobby Claeson-Teddy af Burén, 60,9%
13.  Marcus Hjelte - Karl Asplund, 60,8%
14.   Gösta Krön - Jim Nilsson, 60,8%
15. Anna Roos - Per Wingborg, 60,6%     
                                   
Grattis både till er och till alla andra som 
fi ck pris! Och till de som fi ck spela och ha 
det kul, förstås!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

SuccSuccé för vårkul!é för vårkul!

144 par hade sökt sig till klub-
ben denna kväll, nästan lika 
många som på årets roligaste 
tävling, Julkul.

”En jättekul tävling! Men 
resultatet var väl inte sådär 
jättekul...”
Mattias och Katarina 
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Innehåll
2 Första Vårkul väldans populärt
3 Ledare
4 Tommys problem
5 Grattis alla Klubbmästare
6 Ligaresultat
7 Nyheter från TK
8 Ingen slump att det blandas dåligt
10 Resultat och nyheter från D-serien
11 Bjud och spela med Bridgeskolan
12 Simon spelar/Birgitta reser
13 S:t Eriks guldpartävling
14 Svaren på Tommys problem
15 Spel i sommar
16 I profi len - Olle Wademark

Klubbtidning för BK S:t Erik
Box 49 116

100 28 Stockholm
Tel. 08-650 97 79

Ansvarig utgivare: LG 
Redaktör: Noomi Hebert
Tryck: Mediett information

Omslagsbild: 
Lennart Weiler - Rolf  ”Grogg-Roffe” 

Lindestål, segrare i vårkul 2005! Hoppas 
du gillar skumpa också, Roffe!

Pass utges med fyra nummer/år. För 
annonsering: 070-398 56 93.

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

pass@sterik.se

Inget sitter rätt:

SSk-t & k-t & pannkakapannkaka!!

PASS

Hej!
När du får tidningen så har nästan 
halva 2005 gått.
För egen del så har det varit ett 
uselt år så här långt, från det att 
vågen rullade in i Asien med sina 
katastrofala följder och fram tills 
nu, har det mest varit skit & pann-
kaka, inte ens maskarna har gått.
Jag hoppas att Ditt år varit bättre 
och i vilket fall som helst att fort-
sättningen blir bra.

Jag vill än en gång påminna om 
att S:t Erik är en ideell förening, 
helt utan vinstsyfte och att det är 
vi medlemmar (drygt 2300) som 
”äger” den. Ni har valt en styrelse 
att förvalta klubben. Styrelsen 
består av åtta personer och det 
är sällan som någon av dessa får 
kredit för sitt oavlönade jobb, 
tvärtom så blir det mest kritik när 
något inte passar.
Jag tycker att de gjort ett strå-
lande jobb detta verksamhetsår.
Tack! Åsa, Marianne, Yvonne, Bir-
gitta, Magnus, Johan & Micke.

Bokslutet för året är inte klart 
ännu (30/6), men som det ser 
ut just nu så kommer vi att få 
ett överskott för året på ett par 

hundra tusen (budgeterat för 
40.000:- back). Har Du några idéer 
om något som borde göras på 
klubben så hör av Dig!

Se nu till att ha en underbar 
sommar och om inte förr så syns 
vi till hösten.

LG

PS. Vilken dag som helst nu så 
lyckas maskarna.
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Pass nr 2•2005Sid 4

I stället för myggbett:
Tommys probTommys problemlem
Tommy Gullberg, PASS-läsarnas egen 
favorit, bjuder som vanligt på tre 
trevliga bridgeproblem!
Som ni kanske har märkt får vi nu dela 
Tommy med Aftonbladets läsare. Men 
det hänger vi inte läpp för det minsta, 
utan tycker bara det är trevligt att 
bridgen får mer utrymme i våra medier! 
Eller hur?!

1) Syd/ ♠E7
     Alla ♥653
 ♦85432
 ♣K93
  
  
  
  

 ♠K108654
 ♥EK
 ♦E10
 ♣Dkn10

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

Utspel: Hjärterdam

Planera spelet!

2) Nord/     ♠EK32
    Ö-V ♥E2
 ♦10654
 ♣EK3

 
 ♠ -
 ♥Dkn7654
 ♦E8732
 ♣65

Syd Väst Nord  Öst
  1♠  Pass  
1 NT Pass 2 NT  Pass  
4♥ Pass Pass  Pass 

Utspel: Klöverdam

Nord berättar om 18-19 balanserade på 
andra budvarvet.
Spelplan,  tack! 

3) Nord/ ♠43
    Ingen ♥EKD
 ♦Ekn10
 ♣Ekn1032

 ♠E65
 ♥kn102
 ♦K9876
 ♣54

Syd Väst Nord  Öst
 -          - 1♣  1♠
1 NT  Pass 3 NT  Pass
Pass Pass

Utspel: Spadertvå (10-12)

Gardera hemgång när ruterdam sitter 
andra eller tredje!

Ta ett glaTa ett glas saft och lägg dig i s saft och lägg dig i 
hängmattan och grubbla. hängmattan och grubbla. 

När du vaknaNär du vaknat kan du bläddra t kan du bläddra 
fram till sidan 14 och se om fram till sidan 14 och se om 

du hade rätt!du hade rätt!

FUENGIROLA 6-13 november 2005
HOTELL BEATRIZ PALACE & SPA ****

Spansk bridgevecka för mindre rutinerade och motionspelare på Costa del Sol.
Byt svenskt höstrusk mot det behaglig spanska vädret, på lyxhotell till förmånligt pris.

Bridge med lektioner, träning och tävling. 
Dagliga utfl ykter och boccia på underbar milslång sandstrand.

På hotellet spelas parallellt en internationell stortävling under kvällarna.

För intresseanmälan, kontakta: Lars eller UllaBritt Goldberg.
Tel: 0733-167755,  ullabritt@goldberg.se ,  Reimersholmsg 34,  117 40 Stockholm

Pris 7.400:- per person, inklusive fl yg, halvpension, bridge m.m.

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

Gullberg i gullregnens månad.
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Pass nr 2•2005 Sid 5

Klubbmästare!
Grattis! Ni är bäst på klubbeGrattis! Ni är bäst på klubben!n!
Att vara bäst på S:t Erik är som 
bekant inte dåligt. Här fi nns så 
oerhört många bra spelare, så att 
kunna kalla sig Klubbmästare är 
minsann fi nt som snus.

Redan den 28:e mars var det dags för KM 
individuellt. Nästan 40 personer kom till 
start, och den som bäst bemästrade både 
korten och alla sina partners var Torbjörn 
Gustavsson. På andra plats kom Magnus 
Hammar, som dock påstod att hans part-
ners skött sig strålande hela tiden.
Öppna KM par hölls den 16e april, och 
det längsta strået drog Åke Sjöberg 
och Krister Ahlesved. De har dock inget 
hemligt segerrecept att avslöja. När PASS 
försöker få ur Åke nån bra bricka blir det 
tvärstopp. Men sen kommer det:
- Han, junioren, spelade himla läckert i 
ligan häromsistens. Jag mejlar över den!
Det gjorde han, och brickan fi nns på 
sidan 12. Den hade ju faktiskt ingenting 
med KM att göra!

Mindre rutinerade
Den första juni så var det dags för årets 
Klubbmästerskap för mindre rutinerade. 
Det lockade 62 par vilket är en ökning 
med 12 par från föregående år! Mycket 
trevligt!
Medan sista ronden räknades ut av 
tävlingsledarna Mari och Mikael så 
bjöd klubben på dryck och tilltugg i 
form av dryck, chips, ostbågar och salta 
pinnar. Tyvärr så hade vi missbedömt 
deltagarnas val av dryck så vinet tog slut 
alldeles för fort (som vanligt alltså, reds. 
anm.) men öl fanns det gott om. När så 
tävlingsledarna kom ut från tävlings-
ledarrummet så steg spänningen och 
deltagarna samlades runt dem för att 
få höra vilka som klarat sig bäst i årets 
tävling. Skulle spurten sista ronden räcka 
för en prisplats?
Mari började med att ropa upp namnen 
på de 10 främsta paren som fi ck priser i 
form av presentcheckar på NK-Livs. Och 
årets klubbmästare för mindre rutinerade 
blev: Britt och Tommy Dahlström!

PASS gratulerar alla klubbmästare, och 
ber om ursäkt för att vi inte lyckades 
fånga Torbjörn på bild! 
Skriva in reultat kan vi dock, någotsånär i 
alla fall, så här kommer fem-i-topp för de 
tre tävlingarna!

KM INDIVIDUELLT

1. Torbjörn Gustavsson         62,5%
2. Magnus Hammar               60,7%
3. Tommy Strindfors            60,0%
4. Lennart Wiklander           58,6%
5. Peter Flodqvist             57,1%

ÖPPNA KM PAR

1. Krister Ahlesved - Åke Sjöberg 60,0%           
2. Thomas Magnusson - Peter 
 Flodqvist   56,5 %
3. Mikael Lindblom - Mari Ryman    56,1%             
4. Mart Altmäe - Margareta 
 Thunberg   54,7%               
5. Olle Wademark - Tommy 
 Strindfors           54,5%

KM PAR MINDRE RUTINERADE

1. Britt Dahlström - Tommy 
 Dahlström  67,1%
2. Elisabeth Jonsson - Stellan 
 Jonsson   62,6%
3. Bozena Romaniuk-Waszkum -  
 Hans Flodin  59,5%
4. Tora Phillips - Elisabeth 
 Graff   58,8%
5. Christina Enblom Falk - Andreas  
 Enblom   58,8%

Åke och Krister - S:t Eriks Klubbmästare år 2005!

Tommy och Britt Dahlström, 
Klubbmästare för mindre ruti-
nerade år 2005!
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Pass nr 2•2005Sid 6

Värsta lagen!
VVårens serier avgjorda!årens serier avgjorda!
Mästarserien
  
1.Bremark O  120                
2. BK Herkules  115
3. Goldberg   115
4. Johan Wahlberg  101
5. Kattens   97
6. Gierlöff   91
7. Weiler   85
8. LivInvest   71 

Måndag
Ellen1
1.Magic   134
2. Bremark M  125
3. B Pettersson  123
4. Rosengren  119
5. Szydlowski  99
6. Stora Spöket  95
7. Ulf Nilsson  79
8. Tora Philip 56

Lag 1-4 till Elit. 
5-8 till Mellanelit. 

Ellen 2
1.BÅT   128   
2. Olrog   121   
3. Nordén   113  
4. Zest   111     
5. Stefan Bengtsson 109     
6. Karl Keresztes 101  
7. Kenneth Gollne  98     
8. Blitz   49
        
Lag 1-4 till Elit. 
5-8 till Mellanelit. 
 
Lillellen 1
1.Champis   120
2. PC   115   
3. doc M   113
4. Elena   110
5. Åke Hägglund  104
6. KGB Rune  99
7. Åsbrink   96
8. Lars O A Hedlund 83   

Lag 1-4 till Mellanelit. 
5-8 till Lillelit.

Lillelit-ned 1 
1.Urban Johansson 210
2. Flodqvist   202
3. Kjell Bohmgren 190
4. Tyresö   185
5. Bengt Lindgren  184             
6. Malmgren  168                     
7. Karlberg   154 
8. Res   146               

Lag 1-5 till Lillelit. 
Lag 6-8 till A-serien. 

C1
1. For Fun  322
2. 4711  317 
3. Måndagsklubben  307
4. Nippe 297
5. PåGé  277
6. Jensen  253
7. Lankorna  251
8. Second Hand  233
9. Vår isen  218 
10. Nyströms tjejer 192 

Lag 1-2 går till B-serien. 
Övriga kvar i C-serien. 

Tisdag
A-upp 1
1. Roy Svensson  224
2. Gårilla  218
3. Bombula  212
4. Blunda och Bjud  201 
5. Nynäshamn  198
6. Bridgeteknik  186
7. Karin Åberg  172
8. Harlekin  148

Lag 1-2 till Lillelit. 
3-8 till A-serien. 

A-kval 1
1. Sambor  127
2. Abrahamsson  120
3. Sas  110
4. BTFC  105       
5. Kort och gott  105
6. Wiklander  100
7. Wahlberg  96
8. Sjöbohm  74

Ettan och bästa tvåan till 
A-serien, sämre tvåan till A 
i mån av plats. 3-8 till AB. 
 
A-kval 2
1. Johnny Fors  135
2. Nordin  125   
3. Omständligt  120
4. Makkabi B  99
5. Asmundsson  98
6. Armstrong  94
7. Rava-Jack 89
8. Uno´s  75    

Ettan och bästa tvåan till 
A-serien, sämre tvåan till A 
i mån av plats. 3-8 till AB.

ABBA 1
1. Hög standard  149
2. Okej  111
3. Bridge Lemmings109
4. Thyberg 99
5. Peacock  98             
6. Sverker Holmberg 87
7. Litzén  87
8. Mosters vänner 85
9. Redubbelt  79 

Lag 1-5 och bästa sexan 
till AB. Sämre sexan till AB 
i mån av plats. 7-8 till B.

ABBA 2
1. Nedlich  134
2. Ekbom  125
3. Falck  116
4. Joker  111  
5. Dancing Queen 109
6. Olare  107 
7. Janne  106
8. Wredlund 83
9. Fritt fall 65

Lag 1-5 och bästa sexan 
till AB. Sämre sexan till AB 
i mån av plats. 7-8 till B.

B-ned 1

1. Ollén  129 
2. Sixpack  118    
3. E Dellengård  112           
4. Oktaeder  107                     
5. BEPE  107           
6. Tackar som bjuder 103 
7. Lag Vilse  89 
8. À la carte  73       

Lag 1-6 till B-serien. 7-8 
riskerar nedfl yttning till C. 

Onsdag
                     
Ellen 3
1. Yellow I  137    
2. Bahaj  132         
3. Kämpe  114  
4. Mats Nyberg  103                
5. Bäckström  93           
6. Aristocats  86               
7. Team JJ  81                  
8. Tequila  78

Lag 1-4 till Elit.
5-8 till Mellanelit. 

Ellen 4
1. Lind  143
2. Chairmans  125   
3. Huvet  114   
4. MÅNE  111       
5. Anders Lindgren 102
6. Loket  85        
7. Albatross  66                      
8. Umeå United  62                      

Lag 1-4 till Elit.
5-8 till Mellanelit.  

Lillellen 2
1. Makkabi  125   
2. Röda små stugor 113   
3. Conny Lindqvist  113    
4. Sven Roysson  106     
5. Blomman  99     
6. Rolf  99                       
7. Thormar  92     
8. Yvonne  87                     

Lag 1-4 till Mellanelit. 
5-8 till Lillelit.  

Lillelit-ned 2
1. Birgitta Ellner  210                   
2. Claeson   196             
3. Roger Eriksson  187                     
4. DR JOGA   182            
5. Kris  177      
6. Falk  172               
7. Anders Söderstedt 171    
8. Diverse  146     

Lag 1-5 till Lillelit. 
6-8 till A-serien. 

C-upp 1
1. Phong  130  
2. Sang-ria  112    
3. No Trumf  108  
4. Bjudbara  106     
5. Håkan Olsson  103   
6. Team Svensson  96                      
7. 6 spader  85    
8. 7 Sang  84

Lag 1-2 går till B-serien. 
Övriga kvar i C-serien. 

C-upp 2
1. Gröna Lund  139  
2. BELOF  139  
3. Hasard  122                       
4. Gasckarna  110       
5. Slamsugarna  101   
6. Jacobsson  83        
7. Belladonna 77    
8. Yellow  59

Lag 1-2 går till B-serien. 
Övriga kvar i C-serien. 

 C-kvar 1
1. Anders Ljung 2 140 
2. Luna 133  
3. FDE  130 
4. Hopp i Sang  118          
Görans damer  118 
6. La Sang  106
7. Christina Persson102      
8. Damerna Först  98    
9. Vi sex 96                        
10. Dieden 94   
11.Class Ess  86       
12. Pyk  83                      
13. Kortoxarna  54

Torsdag
A-upp 2
1. Galvator  255      
2. Persson´s Pack  205      
3. Holmberg 199      
4. Slamkryparna  196       
5. Pylonerna  187                    
6. Jacoby  175      
7. Wilmenius  174   
8. Monica  174  

Lag 1-2 till Lillelit. 3-8 till 
A-serien. 

A-kval 3
1. Dagge  142
2. Sandqvist  133     
3. The Wall  114      
4. Mango Chutney  110  
5. Sverik  96                        
6. Lag Dag  93   
7. Titti Skoglund  74                     
8. Backup  71                   

Ettorna och bästa tvåan till 
A-serien, sämre tvåan till A 
i mån av plats. 3-8 till AB. 

A-kval 4
1. NB  128
2. Widar  127   
3. Thomas Lindqvist 122   
4. Keri  99  
5. Hartzell 91      
6. Select  90                        
7. Björn Orbert  88    
8. Laglösa 85        

Ettorna och bästa tvåan till 
A-serien, sämre tvåan till A 
i mån av plats. 3-8 till AB. 

ABBA 3
1. Sinkadus  138     
2. Waltré  137         
3. Jonsson  106 
4 Vermis Persona  105     
5. Öhrbom  104    
6. Alibi  92  
7. Kristallen 85   
8. Åhling  60                      

1-2 samt de tre bästa 3orna 
till AB. 4-8 till B-serien. 

ABBA 4
1. Piruetten  130 
2. Ahlström  114        
3. Syd-Ost  108   
4. Rörigt  102        
5. Piatnik Vienna  102 
6. Förhoppningsful 97   
7. Grimlund  93                     
8. Söders Hjärtan  85  
  
1-2 samt de tre bästa 3orna 
till AB. 4-8 till B-serien. 

ABBA 5
1. Never lead  139            
2. Ninnie Berglund  136 
3. Ari  118              
4. Norra Reals BK  111      
5. Lars Gustavsson  109     
6. Örnarna  103                     
7. Vårt sätt  52                     
8. Sven V  50           

1-2 samt de tre bästa 3orna 
till AB. 4-8 till B-serien. 
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Lördag nya bridge-dagenLördag nya bridge-dagen!!
Nyheterna från TK:

Den största förändringen vad gäller 
bridge kommer i höst. 
Lördagens individuella ersätts med 
”Open House”, en nyhet som vi tror 
kommer att uppskattas.

”Open House” innebär att vi har öppet 
mellan 12.00-17.00 och då är det valfritt 
vad man vill spela. Kanske fi nns det ett 
gäng som vill spela individuellt, ett gäng 
som vill spela partävling och några som 
vill lira lagtävling - lite grann av ”fritids-
gård” Vi har TL på plats och sedan är det 
upp till er vad ni vill spela!
Lördagen den 3:e september så startar 
vi ”Open House” med en höstpartävling 
med rondpriser.
Från och med i höst så slår vi också ihop 
de två söndagsbarometrarna till en, och 
den kommer att börja kl. 15.00. Sön-
dagsbarron startar den 28:e augusti, och 
tanken är att vi kommer att dela in start-
fältet i två olika grupper efter spelstyrka.

Sommarspel
Men än är det inte höst! Sommarserien 
har redan börjat, och spelas på mån-
dagar och torsdagar. Här kan den fl itiga 
och framgånsrika tjäna en slant - förutom 
priser för varje tävling läggs alla resul-
tat ihop i ett rally, och vinnaren brukar 
kunna kamma hem sisådär en 3000:- 
framåt augusti.
På måndagar ordnar vi även spel för 
mindre rutinerade som vill upp. Här 
spelar vi en separat tävling, dock med 
samma brickor som sommarserien så att 
man kan jämföra resultaten. Dessa resul-
tat ingår inte i sommareseriens rally.
Tisdagar spelas Gröna Hissen, som är 
en lagtävling. Även här fi nns pengar 
att tjäna. Det vinnande laget drar kort, 
och varje spader betalar sig med 25% 
av potten. Eftersom alla S:t Eriks spelare 

ABBA 6
1. Washer  136              
2. Hullerombuller  132   
3. Intner  125                
4. Koch  124                    
5. Lennart Back  98      
6. Ad Astra  88               
7. Lars Gatenfelt  74            
8. Wikström  57          

1-2 samt de tre bästa 3orna 
till AB. 4-8 till B-serien. 
 
B-ned 2
1. Marmic  126      
2. Rehnons  126       
3. Hedberg  115          
4. Anders Ljung  109      
5. AKUT  101            
6. Club 37  93                  
7. Lars Berggren  89         
8. Alert  78 

Lag 1-6 till B-serien. 7-8 
riskerar nedfl yttning till C.

verkar vara väldigt obegåvade på att 
känna var spadarna fi nns, brukar potten 
kunna bli rätt fet vad det lider.
Onsdagar så spelar mindre rutinerade i 
2 eller 3 olika grupper efter spelstyrka, 
precis som förra sommaren.

Plattliret
Blickar vi åter framåt, så börjar ligaspe-
let vecka 34 (22a till 25e augusti). Sista 
anmälningsdatum är 30:e juni.
D-Serien startar den 22 augusti, med ett 
litet annorlunda upplägg än tidigare. Läs 
mer på sidan 10!
Plattliret fl yttar! Från augusti till slutet 
av oktober. Nytt är att deltagarantalet är 
begränsat till 52-60 par. Vid överteckning 
så gäller rankingen samt ett par ”wild 
cards”. 
Dock ligger den populära mixedsilvertäv-
lingen kvar i augusti. Den spelas lörda-
gen den 20:e augusti, som vanligt med 
efterföljande mingel.

Trevlig bridgesommar önskar TK!

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 fi nner du också på:

FYNDA I BT-BUTIKENFYNDA I BT-BUTIKEN

WWW.BRIDGETIDNINGEN.COM/BUTIKENWWW.BRIDGETIDNINGEN.COM/BUTIKEN

Skriv till PASS 
du också!

Ditt bidrag kan du 
lämna i PASS egen 
låda i TL-rummet, 
eller mejla till 
pass@sterik.se.
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Att ge snabbt är bra, att ge rätt är bättre:

Ingen slump att det blandas dåligt!Ingen slump att det blandas dåligt!

Datorer kan,        Datorer kan,        
strikt talat, överhu-strikt talat, överhu-

vudtaget inte vudtaget inte 
blanda en kortlek.blanda en kortlek.  

”Idag måste givmaskinen ha varit helt 
tokig. Det satt ju inte jämnt på en enda 
bricka!” 
En förklaring, lika god som någon 
annan, till att slutresultatet blev under 
medel. På något sätt hade de 28 givar 
som utvalts haft den märkliga egen-
skapen att sitsen allt för ofta inte hade 
stämt överens med spelplanen, med ett 
dåligt resultat som följd. 

Elaka tungor kanske talar om att spel-
planerna var dåliga, men naturligtvis har 
vår vän under medel all rätt i världen att 
skylla på att sitsarna var ojämna. 
Gamla uvar påstår ibland att det satt 
mycket jämnare förr i världen än nu när 
datorerna blandar. Tillbedjare av modern 
teknik brukar nu genast hävda att detta 
beror på att människor blandar för 
slarvigt. Titta bara på en vanlig spelare 
en vanlig ligakväll. Två, kanske tre gånger 
hafsas leken igenom, för att sedan delas 
upp i fyra högar.
Sanningen är nog att de fl esta datorpro-
gram är rätt usla på att blanda, men att 
människor blandar ännu slarvigare. 

Vad är bra?
Innan det går att säga hur noggrant 
en kortlek måste blandas, behövs en 
uppfattning om vad som menas med 
att en kortlek är bra blandad. De lärde är 
faktiskt inte helt eniga om vad som bör 
menas med att en kortlek är bra blandad. 
På ett ungefär handlar det om att när 
ett kort låg före ett annat vid en giv, ska 
sannolikheten vara 50% för att det fort-
farande gör det när leken har blandats. 
Den springande punkten är, hur går det 
till att fastställa att det förhåller sig på det 
viset? 
I mitten på nittiotalet genomfördes en 

stor simulering för att svara på frågan hur 
många riffelblandningar som behövs. 
Svaret blev: sju. Den här simuleringen har 
kritiserats på den punkten att verkliga 
människor inte alls riffelblandar lika 
snyggt och prydligt som det antogs. I en 
annan studie lät två professorer universi-
tetets studenter riffelblanda en förfärlig 

massa kortlekar. De kom fram till att det 
behövs tolv till fjorton riffelblandningar, 
litet beroende på hur duktig blandaren 
är. Eftersom de fl esta bridgespelare 
blandar leken många gånger färre än så 
verkar det fi nnas visst fog för påståendet 
att kortleken blir för slarvigt blandad när 
det ges för hand.

Datorer kan inte blanda
Datorer kan, strikt talat, överhuvudta-
get inte blanda en kortlek. För att lägga 
korten i en slumpvis ordning krävs det 
slump, någonting som datorer helt 
saknar. Ett datorprogram måste helt 
enkelt tillföras slump för att kunna 
producera ett slumpvis resultat. De fl esta 
datorprogram som lägger bridgegivar 
tillförs en liten bit slump, inte alls till-
räcklig för att blanda en kortlek, som de 
sedan fuskar med för att få det att se ut 
som tillräckligt mycket slump.
Mängden slump som behövs för att 
kunna blanda en kortlek är fantastiskt 

stor. En kortlek kan arrangeras på lite 
drygt 8.06582 • 1067 olika sätt. Var och en 

förstår naturligtvis att det kan vara litet 
problematiskt att hantera ett sextioåtta-
siffrigt tal. Dessbättre är antalet möjliga 
bridgegivar betydligt färre. Det beror 
på att om Nord får spader kung som 
sitt första kort och hjärter dam som sitt 
andra, är det samma sak som att Nord 
får hjärter dam som sitt första kort och 
spader kung som sitt andra. Antalet 
möjliga bridgegivar är faktiskt inte fl er 
än 53644737765488792839237440000. 
Dessvärre har de fl esta programmera inte 
fått lära sig hur det går till att i praktiken 
hantera tjugonio-siffriga tal. Följaktli-
gen fi nns det en del givprogram som är 
något undermåligt konstruerade.

9000 mil
Ett handfast sätt att välja ut 28 givar 
till en partävling vore att införskaffa 

53644737765488792839237440000 
kortlekar och sortera dem så att varje lek 
svarar mot en möjlig bridgegiv. Därefter 
läggs alla lekarna ner i en stor låda som 
tävlingsledaren skakar om ordentligt och 
spelarna får dra 28 lekar. Rent praktiskt 
kräver den här metoden, att lådan får 
plats i spellokalen. De kortlekar som 
användes vid EM i Malmö mäter 14 mm X 

En kortlek kan En kortlek kan 
arrangeras på arrangeras på 

lite drygt lite drygt 
8.065828.06582  ..  10106767  

olika sätolika sätt. t. 

Okej, minst sju gånger! Dela 
kortleken i två ungefär lika 
stora högar. Fatta en i varje 
hand.

Håll korten som bilden visar 
och lägg ner händerna på 
bordet.

Håll tummarna ytterst på 
vardera korthögen, och för 
högarna mot varandra.
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Ingen slump att det blandas dåligt!
57 mm X 88 mm, vilket ger en volym om 
70224 mm3. För att rymma de 5364473
7765488792839237440000 kortlekarna 
behöver lådan ha en volym på 3.77 • 1027 
m3, vilket svarar mot ett 9000 mil tjockt 
lager över hela jordytan. Rätt mycket, 
med tanke på att jordens diameter är 
litet knappt 1280 mil.
Ett för programmeraren bekvämt sätt 
att tillföra slump är att be användaren 
uppträda litet slumpvis. Inför olympia-
den i Mastriccht 2000 konstruerades ett 
program som samlar slump genom att 
användaren får sitta och trycka på tang-
entbordet, ungefär lika slumpvis som 

PASS-redaktören brukar göra*. Hur lång 
tid kan det tänkas ta att utföra tillräckligt 
många slumpvisa tangenttryckningar för 
att generera givarna till ett större mäs-
terskap? Kanslichefen Björn Gustafsson 
vet faktiskt svaret på den frågan. Det var 
hans sätt att knacka på tangentbordet 
som avgjorde hur givarna såg ut under 
EM i Malmö.

Slump till salu
Den uppmärksamme läsaren undrar nu 
säkert hur de olika spelsajterna löser pro-
blemet. Rimligtvis sitter det inte ett antal 
operatörer som frenetiskt trycker på sina 
tangentbord för att hinna generera alla 
givar som går åt. I grund och botten är 
det ganska onödigt att sätta en människa 
på jobbet att generera slump. Naturen 
tillhandahåller en väldig massa slump av 
yttersta kvalitet. Det går alldeles utmärkt 
att bygga en liten apparat som innehål-
ler naturlig slump och levererar den till 
datorn via en USB-port. Eftersom inte 
bara kortspelarna, utan även kryptogra-
ferna, är mycket intresserade av att ha 
tillgång till slump av yppersta kvalitet 
i generösa mängder är marknaden för 
dylika apparater ganska god. I dagsläget 
kan man köpa en apparat som, enligt 
tillverkaren, levererar utmärkt slump för 
ett par tusenlappar. Det fi nns alltså hopp 
om att bridgespelarna i en nära framtid 
kan komma att åtnjuta utmärkt blandade 

givar, trots att varken människor eller 
datorer blandar en kortlek riktigt bra. 
Andra varvet av dessa möjliga givar 
påstods det att Jan Wohlin var inne på. 
På något sätt verkar det vara ett ganska 
säkert sätt att bli bra på bridge, att spela 
sig igenom alla givarna. För att hinna 
med får det naturligtvis inte ta för lång 
tid, låt säga tre minuter per giv. Med den 
farten tar det 3.06 • 1023 år att spela sig 
igenom alla möjliga givar. I skrivande 
stund uppskattas universums ålder till 
1.4 • 1010 år. Det betyder att i den tänkta 
robban som startade vid Big Bang så har 
man nu hunnit med 5/100000000000000 
delar av de existerande givarna, så hav 
förtröstan. Bara det blandas ordentligt 
fi nns det många givar kvar.

     Martin Nygren

* PASS-redaktören kommer att tänka på en gammal Dogbert&Dilbert-strip. 
Dilbert har skrivit en uppsats han verkar rätt nöjd med, och ger den till 

Dogbert, som läser och begrundar.
- Nå, säger Dilbert. Vad tyckte du?

- Tja, säger Dogbert. Du vet, man brukar säga att om man ger ett oändligt
antal apor ett oändligt antal skrivmaskiner och låter dem skriva oändligt länge 
skulle en av dem förr eller senare producera hela Shakespear’s samlade verk!

Dilbert ser hoppfull ut.
- Vad tyckte du om min uppsats då?

Dogbert är tyst en ruta. Sen kommer det:
- En apa. Ett år.

Om en kortlek Om en kortlek 
motsvarar en motsvarar en 

möjlig bridgegiv, möjlig bridgegiv, 
skulle skulle 

ALLA MÖJLIGA ALLA MÖJLIGA 
bridgegivarbridgegivar bli så  bli så 

många kortlekar att många kortlekar att 
de skulle täcka jor-de skulle täcka jor-

dens yta med dens yta med 
ett 9000 mil ett 9000 mil 
tjockt täcke. tjockt täcke.   

Släpp korten, så få åt gången 
som det bara är möjligt, och 
saxa in högarna i varandra. 
Övning ger färdighet!

Lyft upp korten igen, och 
låt dem med ett elegant 
”swoosch” böja sig åt andra 
hållet.

Så där! Nu kan du riffelblanda! 
Det var väl inte så svårt, 
eller hur? Då så, då kör vi sex 
gånger till! Minst.
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Nytt inför hösten:
D-serien byter skepnad!D-serien byter skepnad!
St.Eriks styrelse och Bridgeskolan har kommit fram till följande för 
D-serien, fyrmannaspelet för mindre rutinerade, till hösten. 

D-serien på kvällen arrangeras av Bridgeklubben, medan D-serien på dagen 
anordnas av Bridgeskolan.

Måndag 18.00  
Här inleds med en lektion på ca 10 minuter. Lektionen kommer att behandla 
sådant som är bra att känna till för att spela tävlingsbridge, som hur du räknar 
fyrmannaprotokoll, när och hur man använder stopp och alert, bridge-etik 
och skillnaden mellan olika tävlingsformer. Däremot kommer det inte vara 
en lektion i bud- eller spelteknik som tidigare. Tanken är att det ska fungera 
som en introduktion till C-serien för kursdeltagare och andra som känner sig 
osäkra (eller väldigt spelsugna). Svante Ryman är ledare, du spelar 16 brickor 
och kostnaden är 60 kr/gång.

Tisdag 18.00
Här börjar ni med en lektion på ca 20 minuter. Lektionen kommer behandla 
olika aspekter av budgivning och spel. En del av deltagarna spelar D-serien 
som komplement till en avancerad kurs, andra deltar i ligan samtidigt medan 
en tredje kategori använder det som sitt enda speltillfälle. Nivån är i varje fall 
så pass hög att du normalt bör ha passerat Bridgeskolans påbyggnadsnivå 
eller motsvarande för att kunna hänga med på ett bra sätt. Lisa Åström är 
ledare, du spelar 18 brickor och får en stencil på lektionsinnehållet varje 
gång. Kostnaden är 80 kr/gång.

D-serien dag Ruterserien 12.30 / Klöverserien 13.00
Fungerar likadant som D-serien på tisdag kväll. En skillnad är dock att 
deltagarna får välja mellan Ruterserien (för lite mer rutinerade) och 
Klöverserien (för lite mindre rutinerade).  Antalet brickor kommer bli lite fl er 
i ruterserien än i klöverserien. Lisa Åström är ledare, men eventuellt kommer 
Johan Ebenius hålla den ena lektionen ibland. Kostnad 70 kr / gång

Bridgeskolan och Bridgeklubben återkommer med information om andra 
aktiviteter för mindre rutinerade i nästa nummer av PASS. Håll utkik på 
respektive hemsida så länge; bridgeskolan.se och sterik.se

Väl mött till hösten!

Resultat D-Resultat D-
serien 2005!serien 2005!

Grattis!

D-serien är avgjord! För de som inte 
känner till tävlingsformen är det lag 
som sätts ihop från gång till gång. 
Därför är dessa resultat individuella.
Grattis, allihop! 

SLUTRESULTAT  D-SERIEN DAG 

Maxpoäng: 300
     
                Poäng
1. Margareta Axner  284 
                 Wolfgang Paulsen 284
3. Arne Kastman  282
4. Bengt Wennerberg 281
5. Nils Wikstad  275
6. MajLis Danielsson  270
7. Ingrid Wikstad  267
8. Inga Edarp  264
9. Jane Ellner  263
10. Björn Malmberg  260

Totalt deltog 150 spelare i D-serien Dag 
våren 2005.

SLUTRESULTAT  D-SERIEN KVÄLL 

Maxpoäng: 300
     
               Poäng
1. Niklas Gusting  285 
2. Fredrik Gusting  282
3. Björn Berndtsson  278
 Penny Berndtsson 278
 Irene Hellström  278
 Hans Meurling  278
7. Christer Wannebo 274
 Anna-Karin Wannebo 274
9. Michael Nilsson  273
10. Birgitta Forsell  264
11. Solbritt Lindström 257
 Sven Erik Malmberg 257
13. Anders Hök  252
 Lotta Malm  252
15. Gunbritt Ringvall  251
16. Ulla Bohlin  249
17. Gösta Johansson  247
18. Mi Andrén  244
 Mona von Köhler  244

Totalt deltog 240 spelare i D-serien Kväll 
våren 2005.

Spela mot essen!Spela mot essen!

Varje måndag 18.30 spelas en par-Varje måndag 18.30 spelas en par-
tävling för mindre rutinerade, men tävling för mindre rutinerade, men 
med samma brickor som spelas i den med samma brickor som spelas i den 
vanliga sommarserien! Ett utmärkt vanliga sommarserien! Ett utmärkt 
tillfälle att träna och tävla!tillfälle att träna och tävla!

♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ 
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Chansa med Bridgeskolan:

Succé eller fi asko?Succé eller fi asko?

Bridge är inte bara matematik och logik, det är psykologi också, 
förklarar Johan Ebenius.

Du har åtta säkra stick. Du har möjlighet 
till extrastick i spader och ruter. Kruxet 
är att du inte har råd  att släppa in 
motståndarna i spelet. 

Den matematiskt korrekta spelplanen är 
att ta för ess och kung i spader och om 
spaderdamen sitter singel eller andra 
(eller om Väst har alla sex spaderna) 
kommer du få ditt extrastick i spader. 
Spadern kommer lösa sig en gång på 
fem med detta spelsätt och misslyckas 
du får lita till den 50%-iga rutermasken. 
Totalt kommer du gå hem i kontraktet 
ungefär sex gånger av tio. Hyfsat lirat, 
men du har inte beaktat de psykologiska 
aspekterna tillräckligt om du valde den 
spelplanen. 

Bästa spelplan efter att ha vunnit med 
hjärteress är att gå in till bordet på 
spaderess och spela ruterdam. När Öst 
har ruterkung kommer hon täcka honnör 
med honnör cirka nio gånger av tio. Jag 
citerar lite fritt världens mest omtalade 

bridgespelare under de senaste 20 åren, 
Zia Mahmoud, ” Om någon inte täcker 
honnör med honnör så beror det på att 
hon inte kan!”. 

Lägger Öst inte kungen tar du för esset 
och klarar då även kung singel hos Väst. 
Har ingen ruterkung (eller spaderdam) 
synts till får du maska i spader. 

Med detta mer psykologiska spelsätt 
kommer du lyckas ungefär tre gånger 
av fyra, en klar förbättring mot den 
matematiska spelföringen som bara 
är korrekt mot spelare som inte lärt sig 
täcka honnör med honnör. 

      Nästa PASS kommer 15:e september! Nästa PASS kommer 15:e september! 
Om det kommit in några manus till denOm det kommit in några manus till den  15:e augusti15:e augusti, vill säga!, vill säga!

Visst har du ofta mer än en chans 
att spela hem ditt kontrakt. Ibland 
gäller det att välja den bästa 
chansen, men emellanåt har du 
möjlighet att pröva fl era chanser. I 
vilken ordning du prövar chanserna 
är ofta skillnaden mellan fi asko och 
succé.

Syd/Alla
               ♠EKkn8
           ♥86
           ♦D843
           ♣D73

 ♠632
            ♥E3
            ♦Ekn76
            ♣EKkn4

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

Utspel: ♥kn 

Nord frågar efter högfärg och när Syd 
förnekar högfärg bjuder Nord 3NT.
Öst lägger ♥2 på utspelet. Gör din 
spelplan!
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Det är ett nöje att presentera 
vad den blott 20-nåt-åriga Simon 
Bech exekverade i ellen. Han 
och partnern hade tagit sig till 6 
NT, som är ett alldeles utmärkt 
kontrakt.! 

        ♠kn5
           ♥D4
           ♦ED32
           ♣EKD87

♠K432   ♠10976     
♥K1093  ♥8762
♦kn1098  ♦5
♣2             ♣10654
                           ♠ED8
           ♥Ekn5
           ♦K764
           ♣kn93

Utspel: ♦kn

 Unge Simon vann utspelet på bordet 
och testade klövern med ess och knekt.
Därefter spelade han en andra rond 
ruter, vilken visade sig sitta 4 ‒ 1. Nu var 

Värsta grymma spelet:
Simon impar på Åke!Simon impar på Åke!

Simon på senaste klubbfesten.

Birgitta rapporterar om såväl 
spel som dobbel från andra 
sidan vattnet. 

kontraktet i fara men Simon fann en 
briljant lösning.

Han inledde med att peta in Väst i ruter 
efter att först ha tagit ut den höga 
rutern. Väst slog ifrån sig med hjärter 
10, som vanns med damen på bordet. 
Därefter tog han ut spader ess och 
spelade klövern i botten.

Slutläget är följande:
           
                           ♠kn
           ♥4
           ♦-
           ♣8

♠K    
♥K9
♦-
♣-
                           ♠D
           ♥Ekn
           ♦-
           ♣-

När Englund spelades och Simon sakade 
spader dam var väst skvisad i högfärgerna 
för jämn hemgång. 
Det fi nns hopp om återväxten i svensk 
bridge efter en dylik uppvisning. 
Inpetning följt av Vienna Coup för jämn 
hemgång i slam minnsann! 

      Åke Sjöberg

Svenskar drar österut:
38:e bridgefestivalen i Tallin!38:e bridgefestivalen i Tallin!
I årets upplaga av bridgefestivalen 
i Tallin deltog som vanligt ett antal 
svenska par och lag.

I lagtävlingen gick det kanske något 
sämre än förväntat för det speciellt 
inbjudna svenska laget bestående av 
Mari och Jenny Ryman samt Thomas 
Magnusson med Gunnar Andersson. 
De kom 2:a i B-fi nalen. De duktiga  
juniorerna Sofi a Ryman och Freja 
Andersson från vår klubb tillsammans 
med tvillingarna Björn och Tommy 
Andersson från Linköping placerade sig 
på en glädjande 10:e plats. Totalt deltog 
34 lag (varav 4 spelade A-fi nal) från bland 
annat Estland, Lettland, Finland, Polen 
och Ryssland. 

Juniorerna vann en juniorlagsidotävling 
mot Estland och Finland. I uppsamlings-
partävlingen med 34 par lyckades Sofi a 
och Freja slå lagkompisarna med en 
12:e respektive 13:e plats och i stora 
partävlingen med totalt 117 par lyckades 

killarna mycket bra med en 16:e plats 
medan tjejerna efter en mycket stark 
första dag föll tillbaka till 50:e plats. Detta 
var ändå med beröm godkänt tycker jag! 
Bäst i denna tävling av svenskarna var 
Mari och Jenny på 5:e plats. Övriga 
svenskar över 50:e platsen var 8:e Kalle 
Persson och Peter Svensson, 15:e Thomas 
Magnusson och Gunnar Andersson, och 
22:a undertecknad och Sten Ternblad.

För dig som tycker om att pröva något 
nytt kan jag bara rekommendera en resa 
till 39:e spelen nästa år. Bra arrangemang 
som sköttes av vår egen Thomas Brenning 
och en värdstad att bli förälskad i. Gamla 
stan i Tallinn ägnade vi tre hela dagar 
under vår minisemester. Bra mat, dock 
inget märkvärdigt. God inhemsk öl ‒ vår 
favorit var A. Le Coq och många kasinon 
för den spelsugne. Lägsta insatsen var 7 
kronor på roulette och 35 kronor på Black 
Jack, och det gick faktiskt att vinna en 
mindre slant på bägge!
                                 Birgitta Ternblad
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Löparn och Mårten slog till:

”Den lille och den store” alias 
Krister Ahlesved och Jonas 
Petersson kom tvåa, vilket gav 
såväl peng som guldpoäng. 

S:t S:t Eriks Eriks ppar-guld!ar-guld!

Thomas ”Skidlöparn” Magnus-
son och Mårten ”han med 
turen” Gustawsson visade den 
bästa dagsformen och vann!

Resultaten kom löpande och blixtsnabbt på den stora vita skär-
men i lokalen. Några minuter efter avslutad rond föll domen.

Ett nytt rekord sattes under S:t Eriks 
traditionella guldpartävling under 
våren: inte ett enda rop på tl! 
LG var förbluffad, förundrad och 
glad!

Själva tävlingen spelades som en Gröna 
Hissen IMP över fältet. Detta innebar att 
spelarena hela tiden mötte par som låg 
ungefär lika bra som de själva. 
I sista ronden mötte ettan tvåan, trean 
fyra., femman...ja, ni förstår. De som 
vädrade blod samlades vid bord 1 och 
fi ck se... tre synnerligen städade brickor 
där ynka 36 IMP bytte ägare.

Resulat:
1. Thomas Magnusson - 
 Mårten Gustawsson     1262
2    Jonas Petersson -
 Krister Ahlesved  1164        
3. Bengt-Erik Efraimsson - 
 Anders Morath  1137
4. Ulf Nohrén - 
 Mats Karlsson  885                     
5. Frank Westman - 
 Lars Ramquist         829  
6. Tommy Strindfors - 
 Olle Wademark    
7. Dan Bylund - 
 Helena Strömberg  703
8. Per-Erik Jansson - 
 Urban Björklund   651
9. Björn Wenneberg - 
 Frederic Wrang       495    
10.  Thomas Brehmer - 
 Johan Grönkvist           492

I dag Stockholm, i morgon...

Jönköping!Jönköping!
Äntligen! Stockholms distrikt har 
allra fl est deltagare i SM-fi nalen i 
sommar! Jippiie!

Totalt kvalade 145 par, vilket gör att 
Stockholm får skicka 19 par till SM. Heja!
PASS önskar samtliga lycka till! Här är de 
som ska försvara huvudstadens färger:

Jan Andersson - Olle Wademark 
Lennart Wiklander - Gudrun Strandberg 
Bengt-Erik Efraimsson - Anders Morath 
Sven-Olov Flodqvist - Åke Sjöberg             
Thomas Magnusson - Frederic Wrang        
Tommy Gullberg - Madeleine Swanström          
Jan Selberg - Per Börgesson                  
Börje Rudenstål - Ola Stavås                  
Joakim Borg - Martin Blomster                
Göte Bruzelius - Christer Thunvik              
Lilly Sturesson - Christina Blomberg          
Krister Persson - Inga Wästeby                
Mårten Gustawsson - Gunnar Andersson          
Abdul Khaliq - Tore Stormo                   
Antonella Pirrone - Waldemar Dyrdak          
PG Eliasson - Svante Ryman                      
Eva Wiklander - Per-Olof Rehn                
Paul Iwarson - Hans Johannesson              
Berndt Nyström - Arne Widmark

Från dam och mixedklassen kommer inte 
samma Stockholms-anstrormning, men 
följande har tagit sig ända till Jönköping.

Damerna först:

Jenny Ryman - Mari Ryman             
Inga Bud - Eva-Liss Göthe            
Kristina Treufeldt - Vivianne Ås

Och så de blandade:  

Inga Wästeby - Krister Persson                  
Ulla-Britt Goldberg - Lars Goldberg             
Helena Svedlund - Bengt-Erik Efraimsson         
Ylva Strandberg - Tore Stormo

Som av en slump är ordningen på 
namnen densamma som resultatlistan i 
DM-fi nalen!   
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Pass nr 2•2005Sid 14

Kliade det?
TommyTommys trixiga svars trixiga svar!!
1) Syd/        ♠E7
     Alla ♥653
 ♦85432
 ♣K93
  
  
  
  

 ♠K108654
 ♥EK
 ♦E10
 ♣Dkn10

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

Utspel: Hjärterdam

Planera spelet!

Det enda som normalt kan straffa 
utgången är snedsits i trumf. Efter hjär-
terkung ska man spela spadertio från 
handen. Hela given:

 
 ♠E7
      ♥653
 ♦85432
 ♣K93

♠Dkn32  ♠9      
♥Dkn98  ♥10742
♦Kkn   ♦D97
♣865           

  
♣7432

 ♠K108654
 ♥EK
 ♦E10
 ♣Dkn10

När Väst bekänner med tvåan eller trean 
får tian löpa.

Skulle Väst bekänna med nia, knekt eller 
dam vinner man med esset och maskar 
på tillbakavägen över Öst. Det är då bara 
dam, knekt, nia fjärde som man inte kan 
klara av om spadern sitter 4-1.

!

2) Nord/     ♠EK32
    Ö-V ♥E2
 ♦10654
 ♣EK3

 
 ♠ -
 ♥Dkn7654
 ♦E8732
 ♣65

Syd Väst Nord  Öst
  1♠  Pass  
1 NT Pass 2 NT  Pass  
4♥ Pass Pass  Pass 

Utspel: Klöverdam

Nord berättar om 18-19 balanserade på 
andra budvarvet.

Spelplan,  tack!

Vinn utspelet och fortsätt med spader 
till stöld. Spela sedan hjärter till ess och 
hjärter mot handen. Hela given:

         ♠EK32
     ♥E2
 ♦10654
 ♣EK3

♠kn9854  ♠D1076     
♥3   ♥K1098
♦Kkn9   ♦D
♣Dkn97           

  
♣10842

 ♠ -
 ♥Dkn7654
 ♦E8732
 ♣65

Öst kan inte ta, så ni vinner med knekten. 
Ruteress, klöverkung, topparna i spader 
med rutersak följs av spader eller klöver 
mot handen. Ni får er andra lågstöld. 
Ruter till försvaret tvingar dem senare att 
ge er stick för hjärterdam.

Har Väst kung fjärde i hjärter får ni 
hoppas på att rutern sitter 2-2.

l

3) Nord/     ♠43
    Ingen ♥EKD
 ♦Ekn10
 ♣Ekn1032

 ♠E65
 ♥kn102
 ♦K9876
 ♣54

Syd Väst Nord  Öst
 -          - 1♣  1♠
1 NT  Pass 3 NT  Pass
Pass Pass

Utspel: Spadertvå (10-12)

Gardera hemgång när ruterdam sitter 
andra eller tredje!

Släpp de två första spaderronderna. Saka 
sedan en hjärterhonnör från bordet på 
tredje spadern. Fortsätt med bordets 
hjärter. Hela given:

      ♠43
   ♥EKD
 ♦Ekn10
 ♣Ekn1032

♠kn72   ♠KD1098     
♥9765   ♥843
♦543   ♦D2
♣876            

 
♣KD9

  

 ♠E65
 ♥kn102
 ♦K9876
 ♣54

Ruteress och -knekt fäller damen. Tag 
ruterkung och saka den blockerande 
rutern på hjärterknet.  

Bekänner Öst lågt på andra rutern 
maskar ni för nio eller tio stick.
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Pass nr 2•2005 Sid 15

Redo för en ny utmaning?Redo för en ny utmaning?
Inte det? Vilket tur att det fi nns:

Sommarbridge på S:t Erik!Sommarbridge på S:t Erik!
* Måndag - partävling, sommarserien 18.30 

* Måndag - partävling för de som vill upp, 18.30
* Lagtävling - Gröna Hissen, med spännande spaderdragning!
* Onsdag - partävling för de som vill upp 18.30 (högst ABBA)

* Torsdag - partävling, sommarserien 18.30

Regnar det igen? Spela dagbridge!
* Tisdag - partävling, 12.00  (from. 21/6)

* Torsdag - facitbridge, 13.00

Vi ses!
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I profilen: 

Olle har inte bara sonen Isak att ta hand om. Hemma har han 
och fru Maria massor med katter, som kammar hem lika fi na 
priser på utställningarna som Olle vid bridgeborden.

När ni möter Olle Wademark vid brid-
gebordet tänker ni kanske oftast på 
juniorbridge. Är man gammal junior-
världsmästare så är man!
Men i dag har Olle fyllt 31. Han spelar sta-
bilt och fantasifullt och skördar segrar i 
de mest prestigefulla tävlingarna.

- Jag håller inte med, säger Olle. Jag spe-
lade bättre när jag var junior trots att jag 
gjorde fl era misstag då. 
- Jag var mer orädd och improviserade 
ofta. Nu försöker jag spela med sunt för-
nuft men det var roligare då!
      
Hur kopplar du av före och efter en viktig 
tävling?
- Jag blir aldrig nervös och behöver ingen 
avkoppling.

Hur gammal var du när du upptäckte 
bridgen?
‒ Jag var åtta år när jag fi ck tag i en bok 
som heter Kortoxen. Då tyckte jag att det 
var ett kul spel men ganska konstigt. Tio 
år senare började jag tävla på allvar.

Vem är din förebild som bridgespelare?
‒ Anders Morath. Han är lugn, etisk och 
dessutom en lysande spelare.

Vilka är dina starka och svaga sidor vid 
bridgebordet?
- Tre sang är min specialitet. Jag är sämst 
på att välja rätt utspel.

Hur vill du att din partner ska vara?
-  Han måste spela bättre än jag och 
komma till tävlingen med samma inställ-
ning ‒ det vill säga att vinna!
- Han ska hitta bättre utspel än jag. Är 
han dessutom trevlig underlättar det bara 
partnerskapet.

Vad har du för yrke och hobby?
- Jag jobbar med support på ett affärs-
system och spelar bridge på fritiden men 
sällan på nätet. På skärmen tappar man 
den sociala biten och kan inte se mot-
ståndarna.

Hur ofta spelar du?
‒ En gång i veckan. Min son Isak, som är 
nitton månader, kräver mycket tid.

- Jag var - Jag var bättre förr!bättre förr!

Har du försökt att visa honom vad bridge 
är?
- O, nej. En gång när inte videon fung-
erade hittade jag klöveråtta när jag skru-
vade isär den.  Isak hade stoppat in den så 
viss talang verkar han ju ha.

Du gillar skojiga tävlingar som julkul och 
vårkul. Vad kan S:t Erik ordna på hösten 
som komplement till dem?

- Mitt förslag är att ha en board a match 
tävling, kanske som en omgång i ligan. 
Det är en rolig form av lagtävling som kan 
bli mycket populär.
   
        
                                   Elena Ström
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