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Grattis Krister! 
                Och Thomas och Fredrik och Mari och Jenny och Lasse och...



Pass nr 3 • 2005Sid 2

Mixedtävlingen - en härlig blandning!

Mixedtävlingarna i Sverige blir allt 
mer populära. Hela 47 par ström-
made in i St. Eriks lokal för att delta 
i klubbens årliga silverfest.

Det var ett nöje att titta på uppklädda 
människor med glada ansikten. Yvonne 
Flodqvist hade en supersnygg folkdräkt 
på sig, Christina Blomberg bar en urtjusig 
kreation i gammelrosa och bländande 
vitt. Min partner Conny Lövgren hade 
plockat fram sin näst bästa Christian 
Dior-skjorta i en grym gul nyans. Det 
fanns också herrar i respektabel ålder 
med rapparkepsar på liksom män i 
nystrukna skjortor.

Tommy tar igen sig mellan 
topparna och bottnarna...

Conny i sin näst bästa skjorta.

Mixedtävlingarna i Sverige blir allt 

I februari är det dags igen!

Tävlingen var tuff, så tuff att Tommy Gull-
berg var tvungen att sova lite i pausen 
medan hustrun Madeleine återhämtade 
sig med godis som klubben hade förbe-
rett åt sina gourméer. 

Madeleine skaffade sig energi 
på annat sätt....

 De fl esta paren var samspelta, men 
inte jag och Conny. Oftast besvarade vi 
motståndarnas frågor angående budgiv-
ningen med den välkända frasen ”odis-
kuterat läge”. Det är faktiskt en utmärkt 
ursäkt för att slippa säga att man inte 
kan sitt system, och den fungerar hur bra 
som helst i Sverige.

I startavgiften på 170 riksdaler ingick 
förtäring samt valfri drink. Det kaloririka 
tilltugget lockade mest damerna. Kyck-
lingsklubban med smaskig dressing slank 
snabbt ner.

Är de någon som kommer ihåg 
det där om acrylamid?

Slutresultatet var en triumf för famil-
jen Strandberg, där Gudrun blev tvåa 
med Tore Stormo, Ylva trea med Peter 
Backlund och även deras mor, Kerstin, 
var nära prispallen med partnern Anders 
Morath. I sitt tacktal vid prisutdelningen,  
passade Micke Lindblom, som vann till-
sammans med Mari Ryman, på att göra 
reklam för nästa stora mixed-evenemang 
-  en guldtävling i februari 2006. Det är 
bara att ladda! 

Mari och Micke gick segrande 
ur striden!
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Det nummer du nu har i 
händerna är två, tvåtusenfem!

pass@sterik.se

LG- ordförande och jourhavande filosof!:
Det var en gång en liten Ordis...

PASS

Ordis var lite trött och behövde 
semester, och en vacker sommardag 
tänkte han ”jag drar till fjällen!”. Han 
hade hört att fjäll och natur, det var 
fi na grejor det, så han begav sig rakt 
norrut till frisk luft, fjäll och mygg. 
Ordis trampade runt bland lavar och 
renar och funderade på den gångna 
veckan. På tisdagen hade en afton-
tidning haft stora rubriker ”CAROLA 
SVÅRT BRÄND” Det var tydligen så 
att hon blivit bränd av en manet, 
men det var ingen fara med henne. 
I samma blaska hade Ordis läst om 
bombdådet i London med x antal 
döda. Det stod även en liten notis 
om hotande svält i Afrika, och man 
fruktade miljontals offer. Konstigt, 
tänkte Ordis, att de små sakerna fi ck 
stora rubriker och de stora fi ck små.
Bäst som Ordis traskade runt i frid 
och fröjd, glad och nöjd, så ringde 
mobilen (en fånig liten trudelutt, 
som inte alls passade in). Det var 
någon som sa att bridgeklubben 
som Ordis brukade gå till stod under 
vatten. Ordis blev orolig och satte 
genast fart mot klubben - tänk om 
han hade dragit sin sista spader. 
Väl framme kunde Ordis konstatera 
att klubben numera var mer lik en 
liten insjö där bland fjällen än en 
bridgeklubb. Men Ordis kontaktade 
några händiga typer, som fi ck undan 
vattnet.
Så på måndagen gick det bra att lira 
igen, och Ordis hade lyckats lura en 
av klubbens stjärnspelare (vem é 
inte det!) att ställa upp som partner. 
Redan på andra brickan fi ck stjärnan 

tydligen något problem för han 
tänkte i fl era sekunder innan han 
passade, men det bekom inte Ordis, 
som glatt bjöd en gång till. Det skulle 
Ordis inte ha gjort! ”Fusk” tjöt vän-
steryttern och ”hur f-n kan du bjuda 
nu” sa högeryttern. ”TÄVLINGSLEDA-
REN” tjöt båda i korus. TL kom och 
redan efter två minuter hade han 
lyckats lugna ned de två så mycket 
att de övergick från att tala om för 
Ordis vilken idiot han var till att 
svara på TL:s frågor. TL dömde säkert 
något fi ffi gt, Ordis kom inte ihåg. 
Han satt och funderade på hur det 
kunde svämma över både här och 
där. Och hur de väldigt små sakerna 
kunde få de stora feta rubrikerna...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

I februari är det dags igen!



Pass nr 3 • 2005Sid 4

Tre färska nötter:
Tommys klurigheter
Tommy Gullberg, nu även känd från 
Aftonbadet, bjuder som vanligt PASS-
läsarna på tre trevliga bridgeproblem!

1) Syd/ ♠54
    Ingen ♥54
 ♦EK102
 ♣ED1092
  
  
  
  

 ♠EKD3
 ♥D1062
 ♦543
 ♣K8

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

Utspel: Spadertvå, udda antal enligt 
10-12.

Gardera hemgång!

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

2) Syd/ ♠6
    Alla ♥E765
 ♦K654
 ♣K765
  
  
  
  

 ♠EKkn2
 ♥K84
 ♦Ekn3
 ♣Ekn2

Syd Väst Nord Öst
2 NT Pass 3♣∗ Pass
3♠ Pass 3 NT Pass
Pass Pass  

* Syd berättar om 20-21 hp med sitt öpp-
ningsbud. Nord undersöker sedan Syds 
högfärgsinnehav.

Utspel: Hjärterdam (Öst sakar spader).

Trots 31 hp måste man vara försiktig. Hur 
garderar man hemgång?

3) Syd/ ♠987
     N-S ♥KD
 ♦4
 ♣EK109876
  
  
  
  

 ♠EK10
 ♥7654
 ♦EK876
 ♣D

Syd Väst Nord Öst
1♦ Pass 2♣ Pass
2♥ Pass 2♠∗ Pass
2 NT Pass 3 NT Pass
Pass Pass

* 2 spader, modell fjärdefärg, frågar efter 
håll.

Utspel: Spadertvå, udda antal enligt 
10-12.

Hur garderar man hemgång när Öst sätter 
i spaderknekt?

Per-Erik och Amie vann första lördagsöppet!

    Bläddra fram till sidan 14 för facit!

Som ett experiment håller S:t Erik 
numera öppet även på  lördagarna!

Från klockan 12 står kaffet på, och 
tävlingsledare finns på plats. Vad 
man vill spela är upp till besökarna!
Det allra första lördagsöppet var en 
partävling, och där segrade Per-Erik 
och Amie Lindeberg. Med bland spe-
larna fanns även Elizabeth Ekman,  
från Svenska BK,  Mallorca!
Så du som bor lite närmare har inte 
något giltigt skäl för att inte ta med 
dig dina kamrater och komma ner en 
lördag! 

Allra högst upp på papperet 
- Herr och Fru Lindeberg!

Margaretha Josefssons part-
ner Elizabeth hade rest till    
S:t Eriks första lördagsöppet 
ända från Mallorca!
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Te-kå berättar:

Halva TK - Magnus Hammar! 
Om du inte vet hur den andra 
halvan ser ut, bläddra tillbaka 
en sida och kolla in mixed-
Micke!

Vad är TK? Och vad gör dom?
Som säkert många, men inte alla vet 
är TK en förkortning för Tävlings-
kommittén. TK för S:t Erik är två per-
soner från klubbens styrelse, Mikael 
Lindblom och Magnus Hammar.

Arbetet är uppdelat mellan dem. Magnus 
ansvarar för ligaverksamheten och Micke 
för övriga tävlingar. Även om arbetet är 
uppdelat så hjälps de åt så gått det går.

Över 200 lag
Ligaarbetet består i att ta emot anmäl-
ningar av nya och gamla lag och sätta 
ihop serierna så att alla blir nöjda. Utöver 
det så sker fortlöpande arbete med att 
förbättra ligan och reglerna.
Om man tänker på att ligan består av 
över 200 lag så inser man att det är ett 
jättejobb att administrera. TK tar därför 
hjälp utifrån för att mäkta med detta 
arbete. Om någon protest skulle föreligga 
är det TK:s uppgift att behandla denna 
och fatta ett, förhoppningsvis, rättvist 
beslut. 
Den andra delen av TK:s arbete är övriga 
tävlingar. För silvertävlingar som klub-
ben önskar ordna söks sanktion från 
Stockholms bridgeförbund. Sanktion för 
guldtävlingar söks från Förbundet Svensk 
Bridge. Antalet silvertävlingar som går 
av stapeln varje år brukar vara knappt tio 
och guldtävlingarna är fyra till antalet. Till 
alla dessa tävlingar och de icke periodiska 
bronstävlingar som äger rum, ska det 

ordnas med inbjudan, brickläggning, 
tävlingsledare och eventuell anmälan på 
nätet. De periodiska tävlingar som vi har 
är ligan, lördagsspelet, söndagsbarron 
och sommarserien.

Gräsrötter och proffs
För att underlätta för TK när det gäller 
de periodiska tävlingarna: ligan, lördags-
spelet, söndagsbarron, sommarserien 
samt D-serien, utser TK en dagansvarig 
för dessa tillfällen. Det är den dagansva-
riges uppgift att se till att tävlingen kan 
genomföras, i princip se till att det finns 
en tävlingsledare på plats. När det gäller 
brickbeställning till dessa tävlingar har vi 
en stående beställning för att underlätta 
det hela.
Eftersom S:t Erik är en stor och bra lokal 
spelas en del andra tävlingar här, som 
inte är i klubbens regi. Nu i höst spelar till 
exempel Allsvenskans division 1 den 24:e 
september, och 1-2 oktober går OBS 1 av 
stapeln. OBS 1 är en observationstävling 
för de som satsar på att komma med i 
landslaget. Även distriktsmästerskapen 
och Allsvenskans lägre divisioner brukar 
hålla till här, och en och annan lands-
kamp har spelats här genom åren.

Om ni har frågor, synpunkter eller 
förslag på förbättringar i TK:s 
arbete är ni välkomna att höra av er 
till bridge@sterik.se!

Årsmöte!  
Årsmöte kommer i år att hållas

söndagen den 9 oktober 2005 kl 13.00!

Kallelse och motioner kommer att finnas på styrelsens 
anslagstavla senast den 25e september!

Kom och påverka - du behövs!
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Här är din bridgeklubb:

Skriv till PASS  
du också!

Ju fler som skriver, 
desto roligare blir 

PASS! 

Du behövs!

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

eller mejla till 
pass@sterik.se.

Spel sju dagar i veckan!
S:t Erik är en enormt stor klubb, 
störst i Europa! Här spelas olika 
tävlingar alla dagar i veckan.
Här är en snabbtitt på både spel 
och spelare!

LIGAN är ryggraden i verk-
samheten. 238 lag spelar i ligan 
hösten 2005 - nytt rekord!
Ligan är inte en, utan flera, från 
C-serien där mindre vana spe-
lare lirar, upp till Elit där de stora 
grabbarna och tjejerna gör upp. 
Däremellan finns B, AB, A, Lillelit 
och Mellanelit.
För nya spelare som tycker att C-
serien är lite för avancerad, finns 
D-serien måndag och tisdag. Där 
plockas lagen ihop från gång till 
gång, och alla får spela!

Mats Lövgren har spelat bridge i ett och 
ett halvt år och ska den här tisdagen 
spela i D-serien med sin hustru.
- Jag har gått två kurser på klubben, 
Grundkurs A och B. Nu funderar jag även 
på påbyggnadskursen. Man vill ju både 
spela och komma fram till ett bra system 
att spela med! Vårt system nu bygger 
på skolans system, men vi har gjort vissa 
förändringar med bland annat lite tuffare 
öppningar. 
- Jag har alltid spelat mycket kort, till 
exempel canasta och priffe. Och när 
sedan hustrun spelade bridge var steget 
kort...

- Partävlingar är nog roligast, eftersom 
då kan man bara skylla på det egna paret 
när något går fel. Jag är en tävlingsmän-
niska och vill snabbt lära mig mer för att 
komma uppåt i seriesysstemet. 
- Hittills har det alltid varit trevligt vid 
borden, men man har ju hört rykten om 
att det kan fällas lite hårda kommentarer 
ibland.
- Det bästa med S:t Erik är utbudet och 
att alla kan spela på sin nivå. 
- Trots min korta tid i bridgevärlden 
har jag flera roliga  minnen, roligast var 
kanske när jag dubblade fi i 6 NT och 
tog sju stick. Det tråkigaste är nog när 
jag dubblade en utgång och borde tagit 
beten, men där en bra spelare klarade en 
finurlig spelföring och gick hem.
- När jag inte spelar bridge lär jag AIK:s 
flickor att spela fotboll, och jag hoppas 
att vi ska kunna ta upp kampen med 
Djurgården Älvsjö om vilket lag som är 
bäst i Stockholm! *

* Dröm du! Redaktörens anmärkning.

Mats vill uppåt snabbt!

Eva Sambor spelar i A-serien på tisdagar 
och i Lill-eliten på onsdagar. Eva är en 
riktig veteran:
- Jag började spela på gymnasiet i Linkö-
ping, men redan innan fick jag hoppa in 
som reserv då pappan ordnat bridgespel 
hemma. Sen gjorde jag ett uppehåll och 
började igen 1961 med 4-manna, och 
sen spelade jag mest hemmabridge fram 
till 1985 då det blev klubbspel. Jag har 
varit medlem i S:t Erik i ungefär 15 år. 
- Egentligen är jag nog ingen par-
tävlingsspelare, jag föredrar lagspel. 
Partävling är lite av ett lotteri, och jag är 
nog lite för feg i den grenen! Jag spelar 
bridge för att det är roligt, och jag åker 
ofta på bridgeresor. 
- Det bästa med BK S:t Erik är utbudet, 
och att man kan spela på dagarna också!
- Ett av mina bästa minnen är jag och 
Anders Schenling vann Imp Across the 
Field en onsdagkväll, med stora delar av 
eliten på plats!
- När jag inte spelar bridge är jag tillsam-
mans med mina barnbarn eller spelar 
golf. 

Eva I, veteran!

MENTORSVERKSAMHETEN 
där en orutinerad spelare får 
spela med en mer rutinerad, har 
blivit ett återkommand inslag på 
S:t Erik. Håll utkik efter när den 
återkommer om du vill få chan-
sen att lära dig mer!
En silvertävling för mentorer-
adepter är redan inplanerad till 
den 8:e april i vår!
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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:

FYNDA I BT-BUTIKEN

WWW.BRIDGETIDNINGEN.COM/BUTIKEN

Eva 2, blivande veteran?

Eva Palmgren gick sin första kurs hösten  
- 96 och började spela i ligan ett år 
senare. Just ikväll ska hon spela lag. 
- Jag började spela tack vare min älskade 
mamma! Hon hade ett socialt och 
givande liv genom bridgen “to the bitter 
end” (90 år). Jag är uppvuxen under brid-

gebordet. Putte Koch var ofta hemma 
hos oss och spelade.  Jag tyckte dock 
att det luktade pyyyyton när han var där 
- han rökte ju cigarr hela tiden....
- Jag har gått två kurser här på klubben, 
och de var mycket bra och vi hade väl-
digt roligt. Speciellt Ulf Cederborg är en 
mycket bra pedagog. Synd bara att man 
(= jag) inte kommer ihåg allt (= något) 
han lärde ut - det verkade ju så enkelt 
och logiskt det han sa - just då!
- Det roligaste är att möta så många olika 
människor från alla samhällsklasser - alla 
är ju lika vid bridgebordet! Kanske detta 
är anledningen till att jag förmodligen 
inte kommer att bli någon speciellt 
duktig bridgespelare...
- Roligt är också att ha träffat flera perso-
ner live som jag spelat med på Internet. 
Man skulle bara ha en obegränsad 
penningaresurs och resa runt och träffa 
alla bekanta från Internet-bridgen - till 
Australien, Nya Zeeland, Kina, Canada, 
Polen, Frankrike, Italien... Jag tycker att 
klubben skulle öppna en S:t Eriks spelsajt 
för nya (och gamla!) bridgespelare att 
spela och träna på.

- Om jag har några mål med bridgen? 
Oh ja, flera! Bland annat att kunna spela 
så pass bra, att jag förstår vilken färg jag 
skall vända i, vilket kort jag skall spela ut 
och komma ihåg vilka kort som har gått 
- i alla fyra färgerna och på alla hundrevla 
brickorna! För då kommer jag ha många 
partners som vill spela med mig - vilken 
megamarknad! Och att förstå vad det är 
för skillnad mellan klöver 7 och klöver 8...
- Det bästa med S:t Erik är Lisa Åström! 
Och återigen Lisa! Absolut den bästa 
kursledare och pepparen på Sankt Erik!!! 
Lisa är bäst! Det sämsta är gubbväldet! 
Regler som är till för spatiala tänkare och 
inte för simultantänkare. 
- I övrigt är jag gammal ryttarinna, och 
det finns en del likheter med bridge där, 
man är ju ett ekipage även vid bridge-
bordet! Det tog mig ungefär 20 år att 
säkert veta att sitta ner på rätt sittben (= 
vilken färg skall jag nu spela? eller skall 
jag ta esset nu när partnern spelat ut 
damen?)!

    Birgitta Ternblad & 
    Yvonne Flodqvist

 ♥ Ligan - måndag till torsdag 18.30!
♠ Juniorträffen - fredagar 15.30!

♥ D-serien - måndagar & tisdagar 18.00!
♠ Öppet hus - lördagar 12.00!

♥ Barometer - söndagar 15.00!
♠ Öppna partävlingar - måndagar och onsdagar 11.30!

♥ Partävlingar för mindre rutinerade - 
måndagar 11.00 och onsdagar 13.00!

www.sterik.se
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Ta chanserna!

Bridgeskolans  Johan Ebenius, skriver i 
dag om dubbelt elände...
Dagens problem riktar sig till den lite 
högre upp i kurssystemet, och kanske 
till dem som anser att det där med skola 
behöver de inte längre...

Du och din partner spelar en partävling 
på klubben där ni tillhör de mindre 
rutinerade, men det är en förtrollad kväll. 
Normal sett skickliga motståndare begår 
en del misstag mot er och ni spelar ovan-
ligt bra. Inför sista ronden leder ni knappt 
och första brickan i ronden var hyfsad. 
Sedan möter du din Nemesis, eller?

Väst/ ♠E65
Ingen ♥KDkn103
 ♦8
 ♣EK64
  
  
  
  

 ♠KD73
 ♥E8
 ♦ED763
 ♣kn3

Syd Väst Nord Öst
 Pass 1♥ Pass  
2♦ Pass 3♣ Pass   
4 NT Pass 6 NT Pass
Pass Pass 

Magister Ebenius ser fram mot att träffa både nya och gamla 
elever här i PASS!

Att gå bet eller icke gå bet...

Nords 3♣ är krav till utgång och lovar 
därför tilläggsvärden. Dina 4 NT är invit 
till 6 NT då ni inte funnit en trumffärg. 
Med tre extra poäng jämfört med de 14 
hp Nord har lovat och en tät hjärterfärg 
är det rimligt att bjuda slam. Den här 
gången hade 6 hjärter varit ett ännu 
bättre kontrakt, men det är svårfunnet 
med sju trumf och 33 gemensamma hp. 
Utspel: ♠J
Planera spelet!

Du räknar till elva säkra stick. Från början 
finns tre uppenbara möjligheter till ett 
extrastick:
• Spadern kan sitta fördelad 3-3 i för-
 svaret så att Syds fjärde spader växer  
 till sig.
• ♦K kan sitta hos Öst, och i det fallet 
ger ♦Q ett stick.
• ♣Q kan sitta hos Öst, då ger ♣J  spel 
genom att du spelar liten klöver från 
Nord upp mot knekten.

Kan du pröva alla  chanser? Ja, om du gör 
det i rätt ordning. Frågan till dig är då  i 
vilken ordning du prövar dina chanser?

Du bör pröva klöverchansen först. Du 
kan vinna utspelet med ♠A på bordet 
och spela en liten klöver. Har Öst ♣Q 
är kontraktet hemma. Den här gången 
vinner Väst din ♣J med ♣Q. Nu spelar 
det ingen roll vad han returnerar förutom 
ruter som ger hemgången direkt. Med 
annan vända från Väst prövar du om 
spadern sitter 3-3. Tyvärr visar det sig att 
Öst har fyra spader. Du har rutermasken 
kvar att hoppas på. När rutermasken 
misslyckas är det rimligt att förbanna 
fru Fortuna en aning. Två kort som satt 
felplacerade och spadern som satt snett, 
maken till otur! Du såg Kalle Olofsson gå 
bet i samma kontrakt vid bord fem, men 
han började med att slå en misslyckad 
rutermask och kunde därefter inte pröva 
om ♣Q satt rätt placerad ‒ en rättvis bet! 

Du beklagar dig för Janne Glidare, en 
gammal svensk mästare i bridge som 
tillhörde era konkurrenter inför sista 
ronden. Då säger Janne något som du 
egentligen inte var så sugen på att höra.
- Jasså, lyckades du spela bort strösex-
sangaren på sista brickan. Det var bara 
att ta för sina hjärter när spaderchansen 
och klöverchansen misslyckats. Med tre 
kort kvar var läget:

                           ♠-
           ♥10
           ♦8
           ♣6

    ♠-   ♠9
    ♥10   ♥-
    ♦8   ♦kn9
    ♣6   ♣-

          ♠7           ♥-
           ♦ED
           ♣-

- Jag tog för hjärtertio, fortsätter Janne. 
Öst måste lägga en ruter för att inte ♠7 
ska bli stor. Nu har ♠7 gjort sitt jobb och 
jag sakade den. Väst var nu ensam om 
håll i klöver och ruter och kan inte hålla 
båda färgerna, men väljer att saka ♦10 i 
hopp om att jag skulle maska i ruter.
Med två kort kvar spelade jag ♦8 från 
Nord och Öst la ♦J. Jag visste att Östs 
sista kort var ♠9 och tog därför för 
♦A och fick min rättvisa belöning när 
kungen föll. Dubbelsidig skvis, en bricka 
som sållar agnarna från vetet.”

Du klistrar på ett ansträngt leende och 
applåderar åt självgode Janne när han 
tar emot förstapriset. Nästa gång Janne, 
vänta du bara...
      Johan Ebenius



Pass nr 3 • 2005 Sid 9



Pass nr 3 • 2005Sid 10

Blandat och gett med Björn Borin:

Björn Borin har hittat smått 
och gott från såväl den gångna 
sommaren som de gångna åren att 
dela med sig till PASS läsare av. Håll 
till godo!

Så är Sommarserien över för den här 
gången, sommaren också för den delen. 
Varje år undrar man vart sommaren tog 
vägen. Men jag tror aldrig jag hört nån 
säga samma sak om vintern.
Segrare i årets sommarserie blev ”Loket” 
Karlsson med pålitlige Hasse A som 
runner-up. 

En snabblick på brickorna bekräftar 
det jag kom fram till vid min 
förra undersökning av materialet, 
nämligen att spader kung definitivt 
har detroniserat lillebror klöver kung 
som singelkort. Spader kung satt 
singel vid tjugo tillfällen, klöver kung 
bara vid femton och i kön hittar vi 
påläggskalvarna ruter kung i elva fall och 
hjärter kung i tio. Det är alltså hög tid att 
revidera uppfattningen att klöver kung 
antingen sitter fel eller singel.  

2000-klubben
Vidare har vi via Sommarserien fått två 
nya medlemmar i 2000-klubben och det 
kan behövas, för några har lagt av och 
några har lämnat den här bridgevärlden. 
Jag vet naturligtvis inte i vilket kontrakt 
man betalade ut 2200, men eftersom 
man var i zon låter det som nånting med 
fyra rävade bet. Det behöver inte nöd-

vändigtvis ha varit fel på spelföringen, 
den kanske till och med var utmärkt, 
men vad hjälper det, när man är fyra 
trick för högt i ett rävat kontrakt?
På någon bricka hade man betalat ut 
1270. Kan du på rak arm säga, vilka 
kontrakt som ger 1270? 
Jo, 2hj/2sp/ och 3kl/3ru dubbelt med 
tre övertrick eller 4kl/4ru redubbelt med 
ett övertrick samt 5 NT dubbelt med två 
övertrick. Kanske inte så konstigt 
att 1270 inte förekommer så ofta.

Trassel
En som har lämnat oss är den 
franske stjärnan Roger Trézel, 
känd inte bara som trefaldig 
världsmästare och flerfaldig 
Europamästare utan även som 
kunnig bridgeskribent, bland annat 
tillsammans med Terence Reese. Trézel 
spelade oftast med Pierre Jais och i god 
svensk, folketymologisk anda kallades 
paret Trassel och Sjajs. Hursomhelst, 
Trézel och Jais var först med att i VM-
sammanhang redan 1956 öppna med 
10-12 sang, visserligen bara i första 
och andra hand i ozon mot zon, men 
ändå. Deras lagkamrater då, Bacherich-
Ghestem, kompenserade dem till 
fullo genom att ta på sig den stora 
vinterpälsen med 18-21 sang, medan 
övriga världen deklarerade 16-18 sang 
‒ med ett undantag. Stayman, av alla 
spelare, öppnade i VM 1956 med svag 
sang (12-14) i ozon med ett par av sina 
partners, dock ej med Charles Solomon.
Victor Mollo refererar ett lir med hög 
taxa på Automobilklubben i Paris, 
beskrivet i Le Figaro av Le Dentu. Trézel 
spelade storslam i hjärter med spader 
dam ut:
           ♠K76
           ♥3
           ♦Ekn74
           ♣EKDkn3
  
            
       

         ♠E5
             ♥EKkn10976
             ♦K6
             ♣84

En riktigt dålig storslam med trumfdam 
borta. 7 NT hade varit bättre. Efter 
spader kung, trumf till knekt och hjärter 
ess, då Väst sakade spader, återstod bara 
det som på engelska bär den fina titeln 
”triple grand coup”. Målsättningen är  

Kungar, klubbar och kort!

 att vara inne på bordet i elfte stick för 
att fånga upp Östs dam andra i trumf 
och därför måste man stjäla ner sig 
till samma trumflängd som Öst. Då 
krävs fyra ingångar på bordet ‒ tre för 
stölderna och en för att utföra ”le coup 
de grace”. 
Med bara tre ingångar måste Trézel 
skapa en till och därför tog han ut 
spader ess för att bana väg för stöld 
och spelade sen ruter sex till knekt, 
som höll. Med fördelningen 3-4-4-2 hos 
Öst överlåter jag åt dig att spela hem 
storslammen. 
Boven i dramat ‒ om man nu får kalla 
honom så ‒ var naturligtvis Väst, och 
Mollo konstaterar att det här är ett 
skolexempel på när man ska sätta en 
käpp i hjulet för spelföraren genom att 
peta på ruter dam i fjärde stick. Men det 
är inte alla som läser bridgeböcker.

De flesta författare av bridgeböcker, i 
varje fall av äldre årgång, brukar gärna 
analysera en ”Grand Coup” på grund av 
av sin spektakulära karaktär och då kan 
det se ut så här:
             ♠K64
           ♥109
           ♦ED32
           ♣EDkn7
  
            
       

         
         ♠ED7
             ♥EDkn8432
             ♦87
             ♣K

Tuffast i sommarserien!
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   Nästa PASS kommer 15:e december! 
Om det kommit in några manus till den 15:e november vill säga!

Kontraktet är 7 hjärter med spader 
knekt ut. Sportigt så det förslår. Öst har 
alla utestående trumf och det finns fyra 
ingångar på bordet med rutermask, men 
man får inte kasta sig över spader kung 
och spela trumf, för då försvinner en 
vital entré för tre stölder och ingången 
i stick elva. Spader ess eller spader 
dam i stick ett är rätt kort och därefter 
klöver kung till ess och två mål trumf. 
Eventuellt kan man behöva saka en hög 
spader på någon av klövergubbarna, 
om Öst skulle råka ha tvåkorts spader, 
men i den här typen av problem brukar 
handen med fyra trumf tilldelas en trivial 
3433-fördelning.

VM i Paris1956 var det ja. V/Alla. 
Trézel-Jais (Nord-Syd) bjöd så här utan 
motbudgivning mot Stayman (Öst) och 
hans partner:  1hj ‒ 2kl ‒ 3kl ‒ 3ru ‒ 3hj 
‒ 5kl.
Öst-Väst förfogade över följande kort:

Väst       Öst
♠Kkn97432      ♠E105
♥-       ♥D106543
♦9743       ♦KD8
♣97       ♣10

Ö/V gör 4 spader, då ruter ess satt rätt, 
men deltog aldrig i budgivningen, trots 
att den gick som lus på tjärad sticka! 
Väst passade fyra gånger med sjukorts 
spader ‒ ett svårslaget rekord. Försvaret 
mot 5 klöver var lika sömnigt som den 
uteblivna budgivningen trots spader sju 
ut enligt 11-regeln, och fransmännen 
kunde skriva in 600. Vid andra bordet 
bjöd  Ghestem-Bacherich 4 spader och 
betade sen offringen 5 klöver.

För 60 år sen var inte 
budgivningstekniken särskilt utvecklad, 
men spela kort kunde dom, vilket 
framgår av följande bricka:

 ♠Kn10872
     ♥54
 ♦932
 ♣932
  ♠-          ♠ E543
  ♥kn873    ♥ KD109                   
  ♦K10876    ♦J4
  ♣Kkn86 

    
♣D54

 ♠KD96
 ♥E62
 ♦ED5
 ♣E107

Amerikanen Schenken på Syds plats var 
spelförare i 2 NT, sedan Öst öppnat med 
1 spader, Syd bjudit 1 NT, Väst 2 ruter 
och Syd avslutat med 2 NT, efter att ha 
hittat ett ess till på andra varvet.
Av förklarliga skäl kunde inte Väst 
spela ut spader, varför han prövade en 
ruterhacka till knekt och dam. Det är inte 
lätt att få hem 2 NT ens med öppna kort, 
eftersom Syd vet att Öst kommer att 
blockera spadern. Men Schenken fann på 
råd. Hur, tror du?

Du får ge dig till tåls lite, medan jag tar 
en VM-bricka till, där Schenken sitter 
som åskådare på Östs plats mot Garozzo-
Forquet.
Väst var först och visade i ozon mot zon 
12-16hp och 5+ klöver med 2 klöver, 
eftersom 1 klöver var avsett för diverse 
andra, starkare händer. Schenken 
stöttade till 3 klöver på fyra usla hp och 
trestöd. Det slutade med att Garozzo 
blev spelförare som Syd i 4 hjärter med 
ruter 10 ut från Väst.
Så här såg det ut:
 
 ♠D32
     ♥1074
 ♦KD52
 ♣E108
  ♠E84     ♠kn1076
  ♥Ekn873    ♥D6                   
  ♦104     ♦Kn983
  ♣Kkn9732 

    
♣654

 ♠K95
 ♥K98532
 ♦E76
 ♣D

Utspelet vanns med ruter kung, och 
trumfsjuan vanns med knekten av 
Väst. Ny ruter till ess, följt av klöver 
dam, klöver kung, klöver ess, och mera 
trumf till esset, varvid Väst var inpetad. 
Han prövade en spader, men kunde 
naturligtvis inte hindra hemgången, 
då Syd fick för både kung och dam i 
spader. Nästa bricka, eller? Nja, några 
frågetecken kvarstår allt.
Kunde Väst spelat bättre? Åjo, för att 
slippa bli inpetad borde han tagit ut 
trumfesset, innan han slog ut sig med 
ruter. Å andra sidan kunde Garozzo 
spelat bättre, om han vågat lita på att 
hjärter ess fanns hos Väst. Då kunde han 
vunnit första stick med ruter ess, spelat 
klöver dam med täck i stick två, stulit en 
klöver, gått in på ruter kung och stulit 
tredje klövern. Därefter spader till dam 
och hjärter till Västs knekt. Nu hjälper det 
inte Väst att ta ut trumfesset. Och skulle 
Väst ha en tredje ruter att slå ut sig med, 
så sitter rutern 3-3 eller möjligen 4-2 
med längden hos Väst och då har han 
2245 med ess andra i spader.

Javisst, ja. Hur fick Schenken hem sin 
tvåsangare? Jo, han spelade fiffigt nog 
låg ruter i stick två som Väst vann och 
fortsatte med att rensa färgen. Öst kände 
sig trefärgsskvisad och det är svårt 
att klandra honom för att han sakade 
en spaderhacka. Detta var exakt vad 
Schenken hade hoppats på, eftersom 
spadern inte längre kunde blockeras.
      
      Björn Borin

Ny, het singel-kille!

Gammal trött singelkille?
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SM-veckan:

Jaha... ska man verkligen spela 
bridge här?!?
Elmiamässans Hall C var spel-
lokal, och så här såg det ut 
innan matta, bord och stolar 
hade kommit på plats.
De flesta tyckte att lokalen 
fungerade bra, även om den 
var något kylslagen i början av 
festivalen.

Rapport från Jönköping!

Lars och Ulla-Britt Goldberg 
- eviga tvåor?

Lag Lichtenstein (nåja) missade 
både i grundspelet och i ”andra 
chansen” i Chairmans Cup. 
Faktiskt har de spelat andra 
chansen så pass ofta att de 
numera kallar ”andra chansen” 
för ”enda chansen”. Men poker 
och golf är ju en helt annan 
sak... tre av medlemmarna spe-
lade sig ner till Jönköping via 
tre golfbanor, och kom fram lite 
slitna sent på fredagskvällen. 
Fast Börje, äldst i gänget, kände 
sig lite bättre när det visade sig 
att Johan och Kim hade minst 
lika mycket träningsvärk dagen 
därpå.

Jenny och Mari Ryman kom 
tvåa i dam-SM, och jobbade 
sedan resten av festivalen.

I år spelades SM-veckan för första 
gången i Jönlöping, och det var massor 
av S:t Erik-par och andra Stockholms-
spelare på plats. Under SM-veckan gör 
man upp om medaljerna i dam, seniorer, 
mixed och öppna par, samt seniorlag.
SM för bridge i lag och juniorklassrna är 
de enda som inte avhandlas.
Vid sidan av SM-finalerna, som man 
måste kvalificera sig till, spelas ett otal 
antal sidotävlingar. Man kan välja mellan 
brons, silver och guldtävlingar. Dessutom 
spelas en stor lagtävling, Charimans 
Cup, med tillresta lag från många länder. 
Tävlingen sponsras av Svensk Bridge 
ordförande Mats Qviberg, därav namnet.
SM-veckan blir kvar i Jönköping även 
under nästa år. PASS visar här ett litet 
axplock av vad som hände - både för 
dem som vill minnas och för dem som 
missade veckan!

Låna en bridgebok!
Du vet väl att du som medlem i BK S:t Erik lånar bridgelitteratur gratis?

Kolla in utbudet - böckerna finns i styrelserummet!

Damerna var först, även i år! Jenny och 
Mari ledde från start till... nej, det blev 
”bara” en andraplats! 
Yvonne Flodqvist, Eva-Liss Göthe och 
Gunilla Sundberg var andra S:t Eriksspe-
lare i startfältet, men ingen av dem var 
med och krigade om några medaljer.

I seniorklassen däreremot låg Tora Philip 
och Lars Andersson bra med, för att till 
sist sluta på en elfte plats. Bäst av Stock-
holmsparen kom Margaretha Norbäck 
och Waldo Whiteman, som kom sexa.

I mixed-finalen trodde många på Lars och 
Ulla-Britt Goldberg. De har spelat tillsam-
mans i många år, och kom tvåa i öppna 
EM för lag tidigare under sommaren.
Men det blev en retsam andraplats i 
Jönköping också. Deras vingar från EM på 
Teneriffa, Helena Svedlund och Bengt-Erik 
Efraimsson, kom på femtonde plats.
Däremellan klämde sig Ylva Strandberg 
och Tore Stormo in på en nionde plats.

Chairmans Cup vanns av lag De Botton 
från England, och de spelade en stenhård 
final mot Chlodnia Poland, som vann för 
ett par år sedan. Stockholmslagen gjorde 
inte så mycket väsen av sig, ett par kvarts-
finalplatser var det bästa.
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- Jamen du måste ju skriva om 
såna S:t Eriksspelare som oss 
också... som det kanske inte 
går så bra för, men som har 
väldigt roligt i alla fall! 
Lennart och Loket gick (som 
sista par!) till A-final i SM-par 
och kom mitt i startfältet, och 
det är väl ändå ganska okej?

Hasse gillar snygga tjejer. Fast 
den här var kanske lite väl 
platt? Pokerföretagets Ladbro-
kes monter lockade hur som 
helst många besökare under 
bridgefestivalen. 

Glöm inte årsmötet!
9 oktober, 13.00!

Hotellet som de flesta bodde på låg 
alldeles intill Elmia, och majoriteten ver-
kade tycka att det var bra. Jönköping fick 
överlag betyget ”kanske inte lika mysigt 
som Skövde, men allt fungerar bättre”. 
Dock var det inte allt som var på plats. 
Den västa missen var kanske att lunchen 
för damerna på lördagen glömts bort. 
Detta plus en något kylslagen spellokal 
gjorde att det morrades en del.

Alla fick dock inte plats på hotellet, så 
boendet blev lite mer utspritt - en av 
de saker som ledde till att ”mysfaktorn” 
sänktes. Dock var Jönköping en riktigt 
trevlig liten stad - de som hann med ett 
par visiter verkade eniga om att det var 
trevligare nere på stan här än i Skövde.

Festivalen hade i år ett antal sponsorer, 
eller ”samarbetspartners” som de kal-
lades, på plats. Här fanns bland andra 
vatten att dricka, vatten att kryssa på och 
ett spelföretag. Debatten om Ladbrokes 
har ju svallat ett tag, och den fortsatte 
under festivalen.  Många tyckte det var 
toppen med ett spelföretag som sponsor, 
andra menade att bridgen förlorar på att 
kopplas samman med framför allt poker.

Parfinalen spelades i dagarna tre - en dag 
kval, och två dagar A respektive B-final. 
Stockholm hade rekordmånga par på 
plats - 19 stycken! De allra flesta gick till 
A-final, där de 52 bästa från kvalet (av 
170 par totalt) gjorde upp.
En titt i prislistan visar att Anders Morath 
- Bengt-Erik Efraimsson var bästa S:t 
Erikspar med sin fjärdeplats.  
Tittar man efter spelare som brukar spela 
på S:t Erik, utan att nödvändigtvis repre-
sentera klubben, ser man 10 bekantingar 
bland de 20 främsta.

På sista sidan i detta nummer av PASS 
finns en intervju med Krister Ahlesved, 
som till slut kammade hem titeln. 

Grattis till alla spelare som var med och 
kämpade!

Kval till SM är DM-tävlingarna i 
Stockholm. Dessa är öppna för 
alla, och man måste alltså inte 
spela för en Stockholmsklubb 
för att få vara med.
Under 2006 kommer kval till 
Öppna SM att ske på ett antal 
klubbar, däribland S:t Erik. 
DM-finalen spelas preliminärt 
den 1:a april.

Damerna behöver inte kvala 
till DM-finalen, som spelas den 
21 januari 2006. 

Nytt för nästa år är att även 
seniorer måste kvala till  DM-
finalen, som spelas den 25:e 
februari. 

Mixedklassen har precis som 
damern en direkt DM-final, och 
den går av stapeln 25:e mars.

SM-DM2006



Pass nr 3 • 2005Sid 14

Blev du överlistad igen?
Svaren på Tommys tre!
1) Syd/ ♠54
    Ingen ♥54
 ♦EK102
 ♣ED1092
  
  
  
  

 ♠EKD3
 ♥D1062
 ♦543
 ♣K8

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

Utspel: Spadertvå, udda antal enligt 
10-12.

Gardera hemgång!

Ta utspelet och spela ruter till bordet. Fort-
sätt med klöver och maska med åttan.

 Hela given:

 ♠54
     ♥54
 ♦EK102
 ♣ED1092
  ♠962       ♠kn1087
  ♥Ekn98    ♥K73                   
  ♦kn876    ♦D9
  ♣76           

    
♣kn543

 ♠EKD3
 ♥D1062
 ♦543
 ♣K8

När klöveråtta vinner sticket är hem-
gången klar även om färgen sitter 5-1. 
Misslyckas klövermasken gör det inget, 
eftersom försvaret inte kan slå hål på 
hjärtern när Väst är inne. Rutervända ser 
irriterande ut om Väst kommer in men 
spelföraren kan fortsätta med klöveress 
för fyra klöverstick och hemgång.

Toppar man klövern kommer Öst in på 
knekten. Hjärter i vända  ser till att försva-
ret kan ta fyra hjärterstick för straff.

2) Syd/       ♠6
    Alla ♥E765
 ♦K654
 ♣K765
  
  
  
  

 ♠EKkn2
 ♥K84
 ♦Ekn3
 ♣Ekn2

Mot 3 NT får du hjärterdam ut från Väst. 
Öst sakar spader. Gardera hemgång!

Man kan ta utspelet och fortsätta med 
nästa hjärterhonnör och sedan spela 
hjärter till Väst. Hela given:

         ♠6
     ♥E765
 ♦K654
 ♣K765

  ♠D95       ♠108743
  ♥Dkn10932    ♥--
  ♦D76     ♦10982
  ♣D4           

    
♣3

         ♠EKkn2
 ♥K84
 ♦Ekn3
 ♣Ekn2

På Västs hjärter sakar sedan Syd ett kort 
i varje annan färg från sin hand och från 
bordet högst ett kort i vardera lågfärgen. 
Väst måste sedan spela upp i någon av 
Syds gafflar för hemgång.

3) Syd/ ♠987
     N-S ♥KD
 ♦4
 ♣EK109876 
  
  
  

 ♠EK10
 ♥7654
 ♦EK876
 ♣D

Utspel: Spadertvå, udda enligt 10-12. 
Gardera hemgång i 3 NT när Öst sätter i 
spader knekt!

Ta sticket och fortsätt med klöverdam 
till kung. Saka sedan spadertio och er 
kvarvarande spaderhonnör på klöveress 
och klövertio. Hela given:      
      ♠987
    ♥KD
 ♦4
 ♣EK109876 
  ♠D6432    ♠kn5      
  ♥E832    ♥kn109
  ♦kn53    ♦D1092
  ♣5           

    
♣kn432

 ♠EK10
 ♥7654
 ♦EK876
 ♣D

Med sex klöver på bordet (och ett spa-
derstick i bagaget) har försvaret en hopp-
lös uppgift. Spelar de ruter tar du och 
godspelar ett hjärterstick för hemgång.
Slösar man inte med klöver- och spader-
honnörerna är det svårt att på ett säkert 
sätt få till något nionde stick.

Tommy Gullberg trollbinder såväl fienden som publiken!
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Lördagen den 29:e  och 
söndagen den 30:a oktober

52-62 par där alla möter alla. Vid övertecking kommer aktuell rankning att ligga till 
grund för start. Klubben förbehåller sig rätten att utdela ett par ”wild cards”.

Tider vid 52 par. Vid fler par skjuts sluttiderna:

  Lördag  11:00 ‒ 13:40 bricka 1-20
    14:30 ‒ 17:10 bricka 21-40 
    18:00 ‒ 20:40 bricka 41-60
  Söndag 10:00 ‒ 12:40  bricka 61-80 
    13:30 ‒ 16:30 bricka 81-102

Startavgift: 400kr/spelare. Juniorer halva avgiften.  

Priser vid 52 par: 
 1:a 16.000:-, 2:a 8.000:-, 3:a 5.000:-, 4:a 3.000:-, 5:a 2.000:-, 6:a 1.000:- samt ett spurtpris på 1.000:-

Priserna justeras uppåt vid fler par.

Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12 i Stockholm.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Anmälan till BK S:t Erik senast fredagen den 21 oktober. 

www.sterik.se (anmälan och startlista), 
bridge@sterik.se  Telefon: 08-650 97 79

Bk S:t Erik 

inbjuder till guldtävling med förhöjd guldpoäng:

PLATTLIRET 2005!

♥♥♥♥♥♥



I profilen: 

Bäst på S:t Erik och bäst i Sverige - grattis Krister!

Bäst på S:t Erik - bäst i landet!
 I förra numret av PASS kunde vi läsa att 
Krister Ahlesved blivit klubbmästare 
- vackert så! Och i augusti blev han 
även svensk mästare i par tillsammans 
med Stefan Haglund. Kristers partner 
från klubbmästerskapet, Åke Sjöberg, 
var också med i SM, och kom sexa med 
Sven-Olof Flodqvist. 

Grattis, Krister! Vad fick ni för troféer i 
samband med den prestigefulla titeln?
- Tack, Elena. Vi fick guldmedaljer och 50 
guldpoäng var men inga pokaler. Dom 
hade förbundet slarvat bort! Vi är också 
garanterade bidrag till spel i kommande 
öppna EM eller VM. Men om vi  inte åker  
får vi ingenting.
 
Du är 38 år nu. Olle Wademark, som var 
med här på sista sida i förra numret av 
PASS är 31. Han tyckte att hans bästa år 
som bridgespelare var förbi. Vilken är 
den bästa ”bridge-åldern” enligt dig?
- Jag hoppas verkligen att jag inte har 
passerat toppen ännu. ”Toppåldern” är 
individuell för var och en men jag tycker 
att den ligger mellan 30 och 50. Det är så 
att om det går bra i livet i övrigt, så är det 
lättare att nå framgångar i bridge oavsett 
hur gammal man är.

När väcktes ditt intresse för bridge?
- Det var på Universitetet i Linköping. 
Mats Sjöberg hade en kurs där och jag 
nappade direkt.

Vad har du för yrke?
- Jag är gymnasielärare i matematik och 
kemi.

Sedan fem år tillbaka är du även 
bridgelärare på St. Erik, med kurser 
ett par kvällar i veckan. . Går det att 
kombinera spel på högsta nivå med 
undervisning?
- Ja, det går utmärkt. Man lever och 
pratar bridge.

Vad krävs för att lyckas som bridgelärare?
- Att leda en kurs är som att ha en 
show. Det räcker inte med pedagogisk 
utbildning. Man måste engagera 
eleverna, få dom att skratta och trivas 
tillsammans.

Vad är det roligaste för dig och för dina 
elever?
- Det roligaste för mig är när jag måste 
gå genom ett problem och förklara det. 
För eleverna är det att få spela. Vi kör 
övningsspel med bara åtta till tolv brickor 
per kväll och det är inte mycket.

Uppmuntrar du eleverna att prova 
tävlingsbridge på S:t Erik?
- Alla bridgelärarna råder eleverna att 
komplettera sina kunskaper med spel  
både hemma och på klubben. Det finns  
många tävlingar för mindre rutinerade 
och en D-serie där dom kan fortsätta och 

 i praktiken känna hur roligt det är.

Du är bridgelärare på S:t Erik men 
representerar BK Svanslös, en Uppsala-
klubb. Har du inte funderat på att byta 
klubb? 
- Jag spelar för BK Svanslös i Division 1 i 
Allsvenskan, och trivs där. Det är sant att 
sedan jag flyttade till Stockholm, har jag 
fått ny inspiration på S:t Erik., Man träffar 
ju många av Sveriges bästa bridgespelare 
här, men något klubbyte är inte aktuellt 
för närvarande.

Elena Ström


