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Räven maskar över isen:

Som vanligt var det folkligt, fest-
ligt och fullsatt när Julkul spelades. 
Även de andra tävlingarna kring jul 
och nyår var välbesökta. Här är ett 
litet axplock av hur vi kommer att 
minnas julen 2006. 

Pudlar, raketer och bridge!Pudlar, raketer och bridge!

Majorn och John-Erik gick antagligen och la sig tidigt. Eller? 

Anders och Tommy kom på 
delad andraplats i Mellandags-
rallyt, medan Mattias kom 
fyra - fast han bara spelade 
två tävligar! Men då spelade 
han å andra sidan med sin far, 
och totalsegraren Lennart vet 
som vanligt bäst!

Lars-Erik och Kjell-O segrade 
i Trettondagssilvret. Grattis!

Nyårssilver, 57 par
1. Tomas Winqvist - John-Erik Hörnfeldt       
2. Lars Ritzman - Tora Philip                
3. Anna Roos - Per-Arne Karlsson
4. Ingvar Högberg - Henry Beser              
5. Olle Wademark - Jan Andersson 

Annandagssilver, 40 par
1. Tore Stormo - Gudrun Strandberg           
2. Lars-Ove Karlsson - Torbjörn Nyberg        
3. Bennet Rosengren - Lennart Wiklander       
4. Kim Lichtenstein - Martin Nygren          
5. Kjell Pettersson - Karen Gott 

Trettondagssilver, 73 par
1. Lars-Erik Rudström - Kjell-O Persson           
2. Staffan Schmidt - Mats Axdorph                 
3. Per Clarin - Torbjörn Gustavsson               
4. Bruno Hedenstedt - Erik Lindqvist               
5. Tommy Westman - Hans Göthe 

Sven-Owe och Tommy var 
bäst av de 199 par som deltog 
i Julkul! Heja!

Mats och Björn erövrade fl est 
pudlar!



PASS nr 1 • • 2007 Sid 3
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Klubbtidning för BK S:t Erik
Box 49 116

100 28 Stockholm
Tel. 08-650 97 79

Ansvarig utgivare: Johan Nilsson
Redaktör: Noomi Hebert

Tryck: Mediett information
pass@sterik.se

Omslagsbild: 
Glittrande glada segrare i S:t Eriks mixed-

guld: Margareta och Åke Sjöberg!

Pass utges med fyra nummer/år. För 
annonsering, ring Tora Philip:

 08-83 72 35

Det nummer du nu har i 
händerna är ett, tvåtusensju!

Äntligen!

Så kom då äntligen samtalet jag vän-
tat på i alla år. Landslagkaptenen ringde 
och bad om mitt deltagande i OBS-
tävlingen (Ja, just det - observations-
tävling för uttagning av landslag!)
Lite förvånad var jag dock att det var 
Tobias Törnqvist, kapten för juniorer-
na, som ringde. Har känt mig överårig 
ett tag... Det visade sig att det behöv-
des ett utfyllnadspar inför helgen. 
“Man får ta dom chanser man får” 
tänkte jag och tackade självklart ja.

Det var en mycket trevlig helg och 
jag förvånades över hur duktiga våra 
juniorer är vid bordet. Både avseende 
spel och uppförande, hörde inte ett 
enda klagomål mot partnern förrän 
ronden då jag mötte Sjöberg och 
Tjolpe, ytterligare ett par överåriga 
juniorer. Som Björn Åström undrade:  
“Har man börjat räkna junioråldern 
från döden och bakåt istället för från 
födseln och framåt kanske?” 

En eloge till alla biologiska föräldrar 
och bridgeföräldrar som lyckats så bra 
med nästa generation. Jag hoppas nu 
att alla ser till att deras egna juniorer 
dyker upp på klubbens juniorverk-
samhet på fredagseftermiddagarna/
kvällen. Kom själv också! Vi har lika 
generösa åldersregler som Tobias!
 
Vi har två par som blivit uttagna att 
representera Sverige i NM, nordiska 
mästerskapen: Per-Ola Cullin ‒ Johan 
Upmark och Jan Andersson ‒ Olle 
Wademark. Klubben har beslutat att 

ge var och en 3 000 kr i resebidrag ur 
landslagsfonden, som du kunde läsa 
om i förra PASS. Lycka till! (PASS alla 
läsare ser fram emot resereportaget!)

Jag hoppas att ni fyra (och alla andra) 
drar er till minnes dessa ord av Mark 
Twain innan nästa gång ni tittar över 
bordet och säger något överilat:
”För att ha verklig behållning av gläd-
jen behöver man någon att dela den 
med.”

Johan

PS. Glöm inte klubbfesten 21 april!

Det är aldrig för sent att ge upp!

Pudlar, raketer och bridge! Johan spelar OBS!Johan spelar OBS!

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

PASS
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Gullberg klurar:

Är du lika klurig som  PASS egen Tommy 
Gullberg? Nästan?
På sidan 14 får du veta hur listig du var! 

1) Syd/ ♠654
    Alla ♥532
 ♦654
 ♣ED43
  
  
  
  

 ♠KDkn
 ♥E4
 ♦EDkn10
 ♣Kkn62

Syd Väst Nord Öst
2 NT Pass 3 NT Pass runt

Utspel: Hjärterkung

Syd berättar om 20-21 hp med sitt öpp-
ningsbud.
Spelplan?

2) Syd/ ♠KD65
    Alla ♥65
 ♦ED54
 ♣432
  
  
  
  

 ♠43
 ♥EKDkn109
 ♦62
 ♣E76

Syd Väst Nord  Öst
1♥ Pass  1♠  Pass
3♥ Pass 4♥       Pass runt

Utspel: Klöverdam

Hur tänker ni er hemgång när Öst hög-
markerar?

3) Väst/ ♠K109
    Ö-V ♥654
 ♦E65
 ♣kn987
  
  
  
  

 ♠EDkn8765
 ♥ED10
 ♦72
 ♣10

Syd Väst Nord  Öst
  -   1♣ Pass  Pass

 3♠ Pass    4♠      Pass runt
 
Utspel: Klöveress

När man hoppar i balanseringsposition 
bör buden vara inviterande.
Hur tänker ni er hemgång när Väst skiftar 
till ruterdam i stick två?

Tre vårystra problem!Tre vårystra problem!

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

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

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

Vårt sortiment fi nner du också på:

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

Får man ta hunden med sig upp till Gävle?:
Kanslisvenska?Kanslisvenska?
Kansliet för Svensk Bridge har ju fl yt-
tat upp till Gävle. Undrar hur många 
sådana här mappar som fi nns kvar?

Och undrar vem det var som korrektur-
läste dem?  Nu är detta en mycket svår 
konst, det vet PASS-redaktören bättre 
än de fl esta. Men vissa fel är roligare än 
andra!
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Tk har ordet:
Spela partävling!Spela partävling!

♥ ♥ ♥

När ni läser detta är vintern inne på 
upploppet och skall snart ersättas 
av vår. Partävlingar på klubben är 
inte så vanligt förekommande, men 
här kommer en liten översikt över 
vårens aktiviteter vad gäller partäv-
lingsspel. 

Varje lördag under våren (förutom 7/4 
polishläggning och 21/4 klubbfest) är det 
Lördagsgodis, en partävling som spelas i 
form av Gröna hissen. Det innebär att de 
två första ronderna lottas, och från och 
med rond 3 möter 1:an - 2:an, 3:an - 4:an 
osv.. Vi spelar 24 brickor i 3-brickorsron-
der. 
Spelet pågår mellan 13.00 -16.30. Skulle 
du vara utan partner, kom ändå! Vi har 
alltid en jourspelare som ställer upp. 
På söndagar under våren arrangeras den 
klassiska “söndagsbarron” (förutom 8/4 då 
polishen ska torka!). Spelet pågår mellan 
15.00 - 18.15. Precis som som på lördagar 
spelas 24 brickor i 3-brickorsronder. Även 
på söndagar fi nns det tillgång till jourspe-
lare. En nyhet för söndagsbarron är att vi 

Upphandling:

använder Bridgemate.
Den 3/4 är det dags för VÅRKUL. Förra 
årets tävling blev en stor succé så vi får 
hoppas att årets tävling inte blir ett dugg 
sämre. Skulle vi bli 199 par eller fl er har 
du hjälpt till att slå ett nytt rekord. Vi 
kommer att ha förhandsanmälan för täv-
lingen i år. 
På annandag påsk 9/4 arrangeras som 
traditionen bjuder KM-Individuellt (Sil-
vertävling). Har du inte provat att spela 
individuell tävling tidigare, tveka inte 
utan kom och spela!
Den 28/4 arrangerar klubben Nybörjar-
träffen, en tävling som är öppen för spe-
lare som går i bridgekurs eller som gått 
på kurs under 2006. 20-21/4 arrangerar 
Stockholms Bridgeförbund DM-par fi nal i 
våra lokaler. Spelet startar på fredag kväll, 
och är färdigt lagom till festen. Så ni som 
inte lyckades komma med i fi nalen i år och 
alla andra som inte kvalade har möjlighet 
att titta på bakom er favoritspelare.

En trevlig tävlingsvår önskar tk genom
Kalle Persson

Vill du driva klubbens café ?Vill du driva klubbens café ?
Klubbens verksamhet växer och 
det ställer ökade krav på allt runt 
omkring, som cafeteria, städning, 
belysning med mera. Trots att vi 
är en ideell förening utan egna 
anställda har vi alla ett önskemål om 
att detta skall fungera bra ‒ helst 
perfekt. Även myndigheterna ställer 
krav som vi måste uppfylla.

I höstas beslutade styrelsen att vi ska ha 
en öppen upphandling av tjänster. Bengt 
Lindholm har i många år haft ansvaret 
för cafeterian och städningen och någon 
av hans medarbetare har varit den som 
kommit först och öppnat och också varit 
den som lämnat sist och låst efter städ-

ningen. 
Från årsskiftet tog Bengts dotter Sara 
Dyrén över kontraktet och verksamhe-
ten. Vi tror att de fl esta medlemmarna 
är nöjda med dagens service och utbud. 
Självklart hoppas vi att Sara är en av dem 
som kommer att lägga anbud. 
Styrelsen vill gärna ha synpunkter från 
medlemmarna både på det som är bra 
och på det som kan bli bättre. Vi kommer 
att annonsera i Restauratören och i DN 
samt på vår egen hemsida, där hela krav-
specifi kationen fi nns. 
Har du som medlem någon som du vill 
tipsa så gör det. Eller är du rent av intres-
serad själv? Prata med eller mejla till Tora 
Philip (tora.philip@telia.com) eller Åsa 
Gindin (asa.gindin@comhem.se).

På förekommen anledning har vi tvingats införa
 följande: Spelare som utnyttjar klubbens jourspelarservice 
får inte tacka nej till att spela med annan person som också 
vill nyttja servicen. Skulle så ändå ske har man ej rätt att 

spela med jourspelaren framöver.

Styrelsen för S:T Erik

Under vintern har ett intensivt 
arbete pågått med att få igång en 
nystart för Stockholms juniorer. 
Ansvarig har varit Stockholms Brid-
geförbunds (Stbf) ordförande Anna 
Roos.
Glädjande nog kan vi nu meddela att 
under första veckan i mars bildades 
en interimsstyrelse (tillfällig styrelse 
som verkar fram till årsmötet). Leda-
möter här är representanter från 
juniorerna, Stbf, S:t Erik med fl era, 
och Björn Åström är ordförande.

Tävling!
Vad ska vi heta?Vad ska vi heta?

Styrelsens första uppgift blir att öka anta-
let aktiviteter för Stockholms juniorer.
När ni läser detta hoppas vi att många 
juniorer från olika delar av Stockholm 
samlas i S:t Eriks lokaler vid tretiden på 
fredagseftermiddagarna för att under led-
ning av två äldre juniorer, tillika medlem-
mar i interimsstyrelsen, Freja och Kicki, få 
lära sig de första ”stapplande” stegen vid 
bridgebordet. Samtidigt stöttas de av en 
av ”veteranerna” ur styrelsen. 

Hit är som ni förstår alla Stockholms junio-
rer välkomna att utan kostnad för sig själv 
eller sin klubb få träffa jämnåriga och 
spela lite givar under lugna former. Stbf 
kommer också att sponsra något litet att 
äta vid varje tillfälle.

Men nu till rubriken: 
Vad ska vi heta?
Stbf utlyser härmed en tävling. Kom fram 
med det fyndigaste namnet på våra Stock-
holmsjuniorer. Skicka dina förslag till Anna 
Ross, paochanna@comhem.se eller till 
Birgitta Ternblad birgittaternblad@telia.
com innan den 31 mars. Vinnande förslag 
belönas med att få spela kostnadsfritt i 
valfri silvertävling i Stockholmsdistriktet. 

Du som är intresserad av att stötta klub-
bens och Stbfs verksamhet för Stock-
holms juniorer eller har några idéer på 
aktiviteter kan också höra av dig till Anna 
eller Birgitta, eller titta ner på klubben en 
fredagseftermiddag.
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På gott och ont...På gott och ont...
Att ha en partner:

Över hav och över berg... Bengt åker från Landskrona för att 
spela med sin partner Lars - varje vecka! !

Bridge är ett unikt spel på många 
sätt. En sak som man aldrig kan 
bortse från är att man är två om det 
hela! 
PASS bestämde sig för att ta pulsen 
på ett antal partners, för att se vad 
de hade att säga om partnerskap i 
allmänhet och sitt eget i synnerhet.

Ett helt unikt partnerkap hittade PASS 
på dagbridgen. Hur åker du hem efter 
en tävling på S:t Erik? Brukar du ta bilen, 
cykla eller promenera? Åker du kommu-
nalt? Bengt Flodin fl yger hem. Han bor 
i Landskrona, och spelar dagbridge på 
måndagarna. Resan börjar klockan åtta 
på morgonen. Strax före elva är han på 
Arlanda, sedan tar han tåg och taxi för att 
hinna till partävlingen som börjar klockan 
12. Och sedan åker han 60 mil hem...

Är måndagsbarron i Stockholm veckans 
höjdpunkt för dig?
- Nej, det är bara en viktig del av livet. Jag 
passar på då att möta min barndomsvän 
och ordinarie partner Lars Nabseth som 
bor här i stan.

Vad kostar resan? Blir det inte dyrt?
- Drygt 2000 kronor,  men vi delar på kost-
naderna. Det är inte särskilt dyrt ‒ vi är 
börshandlare och det går bra för oss, så 
vi har råd!

Sedan berättar Bengt om sitt liv. Han är 
född 1927 och uppväxt i Bromma. Lars 
och Bengt började spela bridge tillsam-
mans i mitten av 40-talet. Paret vann tre 
klubbmästerskap i SALK och spelade på 
bland annat Putte Kocks klubb och en 
del mot Kock och hans partner Sandgren. 
- Det var annorlunda då, säger Bengt. Her-

rarna bar obligatoriskt grå eller mörkblå 
kostym och slips naturligtvis. Nu är det 
ingen som bryr sig längre så jag brukar 
själv lämna slipsen hemma.
Bengt gifte sig 1953 och fl yttade från 
Stockholm. Det blev ett 42 års långt 
uppehåll från bridgen men han tappade 
inte kontakten med kortspelet. Han blev 
chef för AB J.O. Öberg & Son, företaget 
som tillverkade spelkort. Han bodde ett 
tag i Stockholm men återvände 1997 till 
Landskrona. De regelbundna måndagsre-
sorna till S:t Erik fortsätter sedan dess.

Du är medlem i S:t Erik och spelar enbart 
med Lars. Finns det inga bridgeklubbar i 
Landskrona, har du inga partners där?
- Jag har inga vänner i Landskrona, bara 
affärskompanjoner. Det är klart att det 
fi nns mängder av klubbar där jag bor men 

för mig är det viktigt att träffa Lars, vi har 
känt varandra i 75 år. På måndagar hinner 
vi prata både om bridge och om aktier.

Har du fått nya vänner under dina mån-
dagsbesök på klubben?
- Nej, jag är i den åldern när inga nya 
vänner dyker upp utan de gamla börjar 
dö istället.

Medan vi pratar kommer Kalle  med resul-
tatet av dagens övning. Lars och Bengt 
har inte vunnit i dag heller. ”Så är det när 
man spelar bara en gång i veckan. Det 
räcker inte till seger” konstaterar Bengt. 
Han rättar till sin gråa kostym, tar på sig 
sin läderjacka och säger adjö. Planet lyfter 
om två timmar.

                                             Elena Ström

PASS har gjort en liten enkät bland 
spelarna på klubben. Hur fungerar 
samarbetet mellan dig och din part-
ner? Kan det bli bättre? Är det så illa? 
Beundrar du din bridgepartner? 

Ingvar Rune och Bertil Ottosson har känt 
varandra i många år men bara spelat till-
sammans i sju. Ingvar har varit bridgelä-
rare och gillar precision framför allt, medan 
Bertil har en utpräglad bohemisk spelstil.

Gör din partner fel, Bertil?
- Alla gör ju fel, och han också.

Får du  beröm av honom ibland?

- Mest utskällningar skulle jag påstå.

Är det så illa, Ingvar? Uppfyller han inte 
dina krav?
- Nja, han har blivit bättre på sistone.

Har han varit din elev?
- Nej, tyvärr.

Amie och Per Erik Lindeberg är ett äkta 
par som spelar minst tre gånger i veckan. 

Är det sant att bridgen för människor 
närmare varandra eller är det tvärtom?
(Tystnad. Frågan upprepas och förtydligas.)

- Vi svarar ja på frågan. Vi står nära varan-

dra, säger Per Erik.

Har ni problem vid bordet?
- Ja, men inte med varandra utan med 
sitsen. Allt sitter oftast fel, säger Amie

Blir ni arga när det går snett?
- Nej, inte arga men mycket besvikna.

Kan ni förbättra något?
- Oh, ja. Systemet!

Margareta Walldin och Birgitta Allandh 
har varit jobbarkompisar på Bridgeför-
bundet och känt varandra i 25 år. Det är 
ingen idé att fråga om problem eftersom 
de redan från början säger att de trivs till-



PASS nr 1 • • 2007 Sid 7

sammans och att de kan sitt system.

Hur väljer man sin bridgepartner?
- Personkemin måste stämma och man ska 
inte bråka vid bordet, säger Margareta

Vad gillar du hos din partner?
- Hon kritiserar aldrig, svarar Margareta.
- Jag kan svara likadant, säger Birgitta. Mar-
gareta säger aldrig ett ont ord.

Även om ni havererar?
- Då är det ingenting att göra. Någon har 
bjudit för högt, säger Birgitta.
Intervjuerna antecknades av

  Elena Ström

Numera kan man ju inte vända sig 
om på klubben utan att krocka med 
en landslagsspelare. För en kort tid 
sedan meddelade Gunnar Anders-
son, kapten för landslaget, att det 
tredje och sista paret till VM var utta-
get, och att det blir Johan Upmark 
och Per-Ola Cullin som tillsammans 
med Peter Bertheau-Fredrik Nyström 
och Bengt-Erik Efraimsson-Anders 
Morath ska försvara de svenska fär-
gerna i Bermuda Bowl.
PASS pratade med två av paren om 
hur de ser på sitt partnerskap.

Hur länge Anders och Bengt-Erik har 
spelat ihop beror på hur man räknar. De 
tjuvstartade lite sommaren 2002, och kon-
stellationen blev fast 2004. De har redan 
representerat Sverige i landslagssamman-
hang, senast i EM i höstas.
På den direkta frågan om de grälar om 
bridge svarar Anders förundrat:
- Vad skulle det vara bra för? Klart man kan 
bli irriterad någon gång, men jag lägger 
medvetet band på mig och visar inte så 
mycket.
- Ja inte vågar jag sätta mig upp mot 
Anders, säger Bengt-Erik och skrattar. Och 
allvarligt talat har jag inte så mycket att 
bli arg över. Men i yngre dagar kunde jag 
vara lite elak mot min partner. “Har du fått 
något skit på linsen?” kunde jag säga.
- Klart vi har olika åsikter ibland, fortsätter 
Bengt-Erik. Fast då brukar Anders säga att 
det står i kompendiet, och det gör det ju 
konstigt nog alltid. Men han är absolut inte 
främmande för att lyssna och ändra.
Systemet de spelar är en vidareutveckling 
av Anders Morotsklöver, som har haft olika 
namn beroende på vilken partner han haft. 
Just den här versionen heter Beam.
I ligan tycker båda två att stämningen är 

rätt avslappnad, men i partävlingar är 
stämningen lite hetsigare. Då fi nns det 
fl era par som kan råka i luven på varan-
dra. De tror att om vill utveckla sitt part-
nerskap är det bättre att jobba hårt, att 
prata, diskutera budgivning, lägen och 
hur man tänker i försvaret.
Anders och Bengt-Erik satsar självklart på 
att vara i bästa slag till VM.
- Det är en sak som är väldigt bra med att 
redan vara uttagna, man kan planera och 
träna och satsa på att vara i topp!

PRESSTOPP! Nytt landslagspar!
Johan Upmark och Per-Ola Cullin stod 
som nästa par på intervjulistan. Egentli-
gen skulle det handla om a) deras part-
nerskap och b) att de har fått pengar från 
S:t Erik för landslagsuppdraget under 
Nordiska Mästerskapen, men självklart 
måste man ju både gratta ett nyuttaget 
VM-par och fråga hur det känns.
- Det är så klart väldigt roligt, säger 
Johan. Och oväntat. Eller kanske inte... 
från början var det oväntat.
- Jag tycker det skulle varit oväntat om 
det hänt för sex veckor sedan, säger 
Pocken. Nu är det ju inte så konstigt.
De senaste månaderna har paret spelat 
bra, bland annat i Holland och på Island. 
I Icelandair Open kom deras lag på andra 
plats i ett stjärnspäckat startfält. 

Ödmjuka och fl itiga
Pocken och Johan har spelat tillsam-
mans mer eller mindre i många år. Stu-
dier, boende lite här och där och annat 
har kommit i vägen från och till, men nu 
är båda bofasta i Stockholm. Att alla tre 
landslagsparen kommer från Stockholm 
(eller i vart fall bor här) tror de kommer 
att reta gallfeber på folk ute i landet.
- Men det fi nns inte så många par som 
satsar längre, konsterar Johan. I år fanns 
ju verkligen chansen, och vi hade tur och 
blev uttagna. Att vi inte är så gamla har 
säkert spelat in, men i ärlighetens namn 
tycker jag inte det borde betyda något 
för just ett VM. Båda två tycker att de står 

på väldigt bra fot med de andra paren.
- Absolut! Bengt-Erik och Anders var direkt 
framme och grattade!
När de får frågan om vad de har för styrkor 
som par svarar de i mun på varandra:
- Har vi några? säger Johan.
- Inte nån! säger Pocken.
Och så skrattar de. När de sansat sig säger 
de att deras styrkor ligger i att träna och 
diskutera mycket, vara ödmjuka samt att 
uppträda schysst mot varandra.

Preskiberat?
- Fast en gång blev jag vansinnig, säger 
Johan. I Trelleborg... fast det var länge sen.
Systemet de spelar är grunden detsamma 
som Peter och Fredrik lirar. Trots att det är 
ihopsatt av Johan Ebenuis (deras kapten 
och idol) är det inte så farligt krångligt 
som man kanske kan tro. Men visst är det 
en hel del att lära sig. Just nu har de bytt 
ut öppningen 1 ruter, och slipar på den.
- Vi är lätt de som tränar mest i landet just 
nu, säger Pocken. Lätt! 
- Det här kommer folk att bli chockade när 
de hör, säger Johan. Vi har ju en sådan här 
stämpel av att vara sjukt lata och slöa. Eller 
jag i alla fall, du är ju färdig jurist nu...
Det visar sig att Pocken fått sitt examens-
bevis på måndagen. Och sedan blivit 
uttaget i landslaget på onsdagen. En bra 
vecka så här långt...
- Ja, om nu bara Uggla har en bra låt på 
lördag också kan jag inget mer begära! *

Pengar!
Nästa viktiga tävling är NM, och som stod 
att läsa i Johans ledare får de 3000 var ur 
S:t Eriks klubbkassa, något som de själv-
klart är både glada och tacksamma över.
- Oslo... hu vad det är dyrt! säger Johan. 
Ryktet som nått PASS utsända sa att bara 
hotellet skulle gå på det dubbla. Johan ser 
lite skräckslagen ut när han får veta detta.
- Va? Vem har sagt det? Jaha, är det Olle 
och Janne... ja, men då är det säkert sant, 
de har mycket bättre koll än vi.
- Känner vi ingen där? säger Pocken. Nån 
vi kan bo hos?
NM är deras allra första landslagsuppdrag, 
påpekar de. Så någon risk att de ska vara 
övermodiga, kaxiga eller mätta fi nns inte.
- Det fi nns  inget att vara kaxig över, säger 
Pocken. Jag är ju inte bättre bridgespelare 
idag än vad jag var för tre dagar sedan!
PASS tackar för intervjun, instämmer i 
graulationerna, önskar paret lycka till -  
samt ser fram mot en fullständig, fyndig 
och framgångsfylld rapport från NM!

* Well, two out of three ain’t bad, som det 
heter i visan (reds. anm.)

Partnerskap i mästarklassPartnerskap i mästarklass

Johan och Pocken minuter 
efter det glada beskedet!
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De gamla strävsammas kväll:

Mixed med smørrebrød!Mixed med smørrebrød!

Bengt-Erik lyssnar till Åkes 
saga med lyckligt slut. Men 
Åke skulle snart komma ner 
på jorden igen...

Gunilla och Valter - oäkta 
tvåor!

37 par, äkta såväl som oäkta, 
samlades en lördag i februari för att 
spela mixed.
Överlag gick det bra för de såväl 
äkta som strävsamma paren. Vann 
gjorde Margareta och Åke Sjöberg. 

Eva-Liss och Hasse - tvätt-
äkta treor!

Margareta (den här gången Thunberg), Harry och alla andra 
njöt av läckra smørrebrød, trevligt sällskap och ädla dryckersmørrebrød, trevligt sällskap och ädla drycker.

RESULTAT MIXEDGULD
1. Åke Sjöberg - Margareta Sjöberg                
2. Valter Johansson - Gunilla Nyström             
3. Eva-Liss Göthe - Hans Göthe            
4. Tommy Gullberg - Madeleine
     Swanström
5. Lars Norbäck - Gunila Langius
6. Carina Sjöblom - Bo Sundström                 
7. Peter Törnblom - Yvonne Flodqvist              
8. Tomas Winqvist - Gudrun Strand-
     berg
9. Bengt-Erik Efraimsson - UllaBritt
     Goldberg
10. Eva Wetterhall - Karl Persson      

Länge tuffade ett för dagen nykompone-
rat par på i täten - Freja och Fjupp. Men 
mot slutet åkte di äldre om och ikapp.
Gladast var nog Margareta.
- Trots att jag uppnått en ganska så mogen 
ålder är det här mina första guldpoäng, sa 
hon. 
Eva-Liss och Hasse höll sig väl framme 
med en tredjeplats, och lyckades då 
precis klämma sig in före Tommy och 
Madeleine.
Alla, både de på och utanför prisplats, var 
rörande ense om att arrangemanget var 
väldigt trevligt. 

Vad bjuder man?

- Men säg den lycka som varar, suckade 
Åke Sjöberg ett par dagar efteråt. Det är ju 
ett jäkla spel det här. Först seger i lördags, 
sedan lite över medel på dagbridgen och 
så stortorsk i ligan... usch!

 ♠ED1096532
  ♥4
 ♦6
 ♣E64
♠K74  ♠kn8
♥63  ♥8
♦KD84  ♦kn973
♣kn932  ♣KD10875
 ♠-
 ♥EKDkn109752
 ♦E1052
 ♣-

Åke ritar upp en hand från dagens dag-
spel (ligamatchen vill han helst glömma). 
Han satt som Syd och grubblade som bäst 
över när han sist haft en nio-fyra... när 
partnern öppnade med 4 spader!
Vad bjuder man nu? Hur ska man kunna 
hitta rätt kontrakt? Finns det något rätt 
kontrakt?
6 hjärter, sa Åke. Det gick hem efter ruter-
kung ut.
En titt på resultaten avslöjar att fl era par 
både bjudit och spelat hem sju hjärter. 
Fast spelat hem och spelat hem... Väst har 
haft en tendens att börja med ruter kung 
även mot storslammen... tretton stick! 
Men med trumf ut är både lill- och stor-
slammen chanslös.
Bridge är väl inte ett jäkla spel - det är väl 
ett helt underbart spel!
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♠ ♥ ♦ ♣Åsa jobbade hårt hela kvällen 
bakom kulisserna. Tack, Åsa! 
Det behövs fl er som du! 

- Jaha, det där måste ju vara 
äkta Katt-päls?

- Jag var ju med i PASS 
nyss, sa Kjell-O. Kan jag inte 
slippa? Ta Stella i stället!

Missa inte
ÅRETS

KLUBBFEST!

Biljetter 
säljs  i 

cafeteriancafeterian
150:-

Boka in lördag 
21 april 18.00

Välkomstdrink
*

Buffé
*

Underhållning
BrobergBand Live

*
Dans

Drycker säljs till 
självkostnadspris!
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Världens sämsta bridge!Världens sämsta bridge!
Har du någonsin funderat kring hur 
du löser EKDxx mot 10xxx när det 
sitter knxxx bakom utan tapp?
Har du ens försökt? Du ger upp?

Lösningen heter Colour Coup. Lösning 
och lösning, bättre chans att lyckas har du 
i alla fall inte i många lägen. Du spelar 7 
hjärter och det ser ut så här:

                        ♠Dkn65
  ♥84
 ♦84
 ♣Ekn953
♠EK107  ♠98432
   kn942     -
♦1062  ♦9753
♣84  ♣D1072
 ♠-
 
 ♦EKDkn
 ♣K6

Du har lagt märkte till två saker: Dels får 
du spaderess ut i stället för en liten trumf, 
och dels såg Väst såg väldigt lättad ut när 
han såg bordet. Från detta vet du att Väst 
har knekt fjärde i hjärter.
Nåja, dags för en Colour Coup. Du stjäl 
utspelet, och spelar sedan i otoligt högt 
tempo hjärter ess (och högeryttern är som 
du vetat hela tiden utan), hjärter kung  
och ruter dam. Vänsteryttern hänger med 
i ditt tempo, och stjäl ruterdamen. Revoke 
och straffkort och kontraktet är hemma.

Exemplet kommer från www.poorbrige.
com, en sajt med massor av hemska bud, 
gräsliga spelföringar och förbluffande 
usla försvar. Fler saker du kan lära dig är 
hur du kan förlora ett stick i färgen när 
du har E9xx till Kkn10x på handen, när du 
får färgen i utspel, högeryttern bekänner 
med en hacka och bägge motståndarna 
bekänner när du spelar liten till esset. 
Nåja, förlora ett stick är kanske inte så 
svårt, men hur gör du det på elegantast 
möjliga vis?
Du har Ex, EK9xx, ED10x, 9x. Du öppnar 
med 1 hjärter, partnern svarar 1 spader. 
Vad bjuder du nu?
2 ruter? 3 ruter? Häxan? 3 hjärter!?
Va - när kan 3 hjärter vara rätt?
Rätt och rätt, allt är relativt. Däremot så 
fi nns ju uttrycket; “Never argue with suc-
cess”. Ett annat är: “Man får inga bonus-
poäng för vacker budgivning”. Lägg dessa 
på minnet!

Uselt, uslare, uslast:

Det fanns en gång, i den magiska staden Durham, en liten bridge-
klubb på universitetet. Här härskade entusiasm och tapperhet, en bland-
ning av orädd optimism och ungdomligt mod. Tråkigt nog, när det gällde 
att spela själva spelet bridge, så ledde sällan dessa förut nämda kvalitéer 
till ett resultat som duktiga bridgespelare skulle nicka gillande åt. För du 
förstår, ibland leder spelarnas entusiasm till att de bjuder sina händer lar-
vigt hårt och högt. Samma gäller det orädda duckandet med ett ess, som 
kan medföra att spelföraren får rada upp ett larvigt stort antal vunna trick 
framför sig. Och ibland, då den evigt optimistiska spelföraren letade efter 
övertrick iställt för att spela hem sitt kontrakt, ledde det till att han gick 
ett helt osannolikt antal bet.
Så då bestämde sig ledarna för den lilla bridgeklubben att försöka lära de 
unga, orädda spelarna fördelarna med att vara återhållsam, dygden med 
att planerna spelet, och visdomen som gömmer sig i att inte helt slump-
mässigt dubbla frivilligt bjudna utgångar. Hade deras ansträngningar 
lönat sig, hade allt slutat lyckligt. Dock, till deras stora frustration, verkade 
allt deras slit förgäves. De tyckte sig för evigt vara berstraffade att omges 
av denna inkompetens. Och detta gjorde dem mycket ledsna.
Men då, antingen genom slumpen eller ödet, råkade två klubbmedlem-
mar gå ner på puben och ta ett par öl. Detta ytterst ovanliga tilltag var 
precis vad de nedslagna spelarna behövde, för de såg plötsligt en helt ny 
dimension i sina problem.
David sa: Kanske skulle man lägga upp en del av de här gräsliga buden 
och usla spelen på internet:
Phil svarade: Vilken bra idé! Då kan vi åtminstone få oss ett gott skratt av 
allt det här skräpet.
David undrade vad man skulle kalla sidan, och svaret blev: Poor Bridge 
of the Week.
Och så blev det. 

Under årens lopp har det rapporterats 
om riktigt, riktigt usel bridge på sajten. 
Bidragen kommer inte längre bara från 
universitetets egen klubb, utan från hela 
världen. En av de senaste artiklarna hand-
lar till exmepel om usel bridge under VM 
- det är segrarna i universitets-VM som får 
bidra med tre ordentligt dåliga exempel. 
Andra artiklar bär spännande namn som 
“The Man Who Liked to Bid 2NT”, “Four 
Clubs Redoubled, Sort Of”, “Beer Squee-
zes for Advanced Players”, “The Life of 
a French Expert”, “Beware the Pseudo-
Psyche!” och “The Winner on Loser Coup”. 
Man kan även få en kurs i systemet Bacon 
Torpedo, utvecklat (eller är det invecklat) 
på själva universitetet.
På poorbridge fi nns även gott om konven-
tioner man inte vill spela, och referat där 
någon faktiskt spelat sämre än vad man 

skulle kunna drömma om! Poorbridge hyr 
även ut proffs - bridgespelare som är så 
dåliga att man själv får känna sig överläg-
sen, skicklig och snygg - se annons!

Många trix är är snubblande nära fusk, 
eller i vart fall grymt oetiskta. Men, är det 
självklart vad som är etiskt eller inte? Fun-
dera kring följande angående bridgereg-
lerna:

Du är giv, men motståndaren till vänster 
öppnar med naturliga 1 i färg. Vad säger 
bridgelagarna?

De säger (i stort sett) att:

♥♥

♥

♥

♥EKD10763

Sagan om poorbridge.comSagan om poorbridge.com

84
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Världens sämsta bridge! 1) Din partner kan godkänna budet och 
budgivningen fortsätter som om inget 
har hänt.

Om din partner inte väljer att godkänna 
budet:

2) Om du passar så måste din motstån-
dare till vänster upprepa sitt bud och 
inget mer händer.

3) Om du väljer att öppna:

3a) Så kan den motståndaren bjuda ett 
bud som betyder i stort sett samma sak, 
och då måste hans partner passa en bud-
rond.

3b) Så kan den motståndaren bjuda något 
annat som inte betyder riktigt samma 
sak, då måste hans partner passa resten 
av budgivningen. Det kan förekomma 
utspelsbestraffningar för motståndaren 
till höger.

Vad bör då samma bud från din sida 
betyda? Alltså att du nu öppnar med det 
bud som motståndaren till höger försökte 
öppna med?
Hursomhelst så bör det vara problema-
tiskt för motståndaren till vänster att 
bjuda ett bud som betyder i stort sett 
samma sak, säg 1 hjärter, om du väljer att 
öppna med det. Nu stänger du ganska 
effektivt av motståndaren till vänster, 
åtminstone. Antag nu att motståndaren 
till höger på sin partners öppningsbud 
utom tur, börjar smågrubbla lite och ser 
ut som att han kan räkna in sisådär hälften 
av honnörspoängen i leken. Till saken hör 
att motståndares funderingar samt fak-
tumet att du och din partner vet vad din 
motståndare till vänster ville öppna med, 
är information som du och din partner på 
egen risk får utnyttja och dra alla slutsat-
ser ni kan utav. Däremot så är det högst 
förbjudet att utnyttja sin egen partners 
funderingar. Du är i pluszon, har en svag 
hand, har en fl yktfärg, du spelar med en 
partner som åtminstone då och då verkar 
ha lite resurser bakom pannbenet. Du ser 
till att göra det i högst normalt tempo.

Får man? Bör man? Vad kallar man det? 
Om det bud motståndaren till vänster 
tänkte öppna med inte är naturligt, hur 
påverkar det? Är det om inte annat, lite 
underhållande att laborera med tanken? 
Får man ha sådana överenskommelser 
med partnern? Behöver man ens komma 

överens med partnern? Är inte det nästan 
att betrakta som ett naturligt bud, med 
tanke på förutsättningarna? Finns något 
facit?

Dåligt & diskret...Dåligt & diskret...

Lyckas du inte nå de resultat du alltid trott du 
var kapabel till? Är din partner oftast 

förbannad på dig? Går du allt som oftast 
vilse bland konventioner och färgbehandlingar? 

Skriker det i dig efter pokaler, mästar-
poäng, erkännande, pengar och sex som 
alla bättre spelare runt dig får? Är du kort 

och gott rätt trött på skiten?

Vi också!
Med vår unika service kan du lämpa alla dina hämningar 

överbord, eftersom du för en gångs skull spelar med 
någon som är ännu sämre än dig själv. Det fi nns ingen 
bättre kur mot mindervärdeskomplex än att få en stor 

fet dos av överlägsenhet.
Poorbridge erbjuder diskret och professionell service. 
Alla våra spelare testas regelbundet för att säkerställa 

att de inte dragit på sig någon oönskad bridgekompetens.
 Olika betalningsformer (ingen förlust - ingen avgift, 

per-misstag taxa, eller timpenning) fi nnes. Alla smaker 
tillgodoses: vill du ha det aggresivt eller passivt, spontant 
eller förutsägbart, exakt eller slumpmässigt - vi har allt. 

Exotiska och ovanliga system kostar extra, fråga efter offert. 
Vi arbetar globalt (kostnad för resa tillkommer).

Stort tack till Michael Clark, Steve Hurst, 
Rob Morris, Luke Porter, Phil Smith och 
Xebon - både för att de gör en otroligt 
rolig sajt, och för att vi fi ck låna material 
därifrån till detta nummer av PASS!

♥
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Bridgeskolan presenterar sig:

Krister Ahlesved, lärare på bridgeskolan, läser lagen för oss. 

Att bjuda eller inte bjuda...Att bjuda eller inte bjuda...

Partnern öppnar med 1 hjärter, och nästa 
spelare kliver in med 1 spader. Du säger 2 
hjärter, men även nästa man vill vara med 
och bjuder 2 spader. Din partner passar, 
nästa spelare passar också. Så frågan är: 
Vad ska du göra nu?

♠74 ♥E9632 ♦K84 ♣643

När vi bedömer hur många stick vi 
kan ta, använder vi oss av att räkna 
honnörspoäng och i viss mån för-
delningspoäng. Detta sätt att vär-
dera våra bridgehänder stämmer 
bra när siktet är inställt på utgång 
och slam. Alla vet vi att ungefär 26 
poäng räcker för att spela utgång i 
sang eller högfärg, det vill säga att 
ta nio eller tio stick.

Men vad gäller om vi har sämre kort?  Låt 
oss säga att vi har cirka 20 hp - då har 
motståndarna exakt samma styrka.  Vilken 
sida tar då fl est stick? Det beror förstås på 
vilken trumf vi spelar.  
Det kanske är så att antalet trumf har 
betydelse för hur många stick vi kan ta.  
Låt oss titta på ett exempel: 

Nord-Syd kan ta 9 stick i ett spaderkontrakt 
och Öst-Väst kan spela hem 3 hjärter. 
Lägger man ihop båda sidors trumf, så 
blir det totala antalet trumf  18 (9+9), och 
det totala antalet stick är också 18. Trots 
22 respektive18 hp tar båda sidorna 9 
stick med sin trumf.
Många budgivningar är av typen kon-
kurrensbudgivning, det vill säga sådana 
som blir då hp-styrkan har fördelat sig 
jämt och båda paren är med och bjuder. 
Oftast har man hittat varsin trumffärg.
Ett vanligt problem vi ställs inför är då: 
”Ska jag bjuda en gång till?”

Du har:

 ♠EDkn32
  ♥D2
 ♦E2
 ♣E432
♠54  ♠106
♥10543  ♥EKkn76
♦Kkn10  ♦543
♣K1095  ♣Dkn6
 ♠K987
 ♥98
 ♦D9876
 ♣87

Vår sida har ungefär 20-22 poäng. Normalt 
sett räcker det till ungefär 8 stick, men hur 
var det nu med antalet trumf ? Du har en 
extra trumf mer än du lovat. Partnern har 
ju minst 4, så du vet att egna sidan har 
minst 9 hjärter.  

”Lagen”
På 60-talet formulerades ett samband 
mellan antalet stick och antalet trumf. 
Den kallas “Lagen om det totala antalet 
stick”, och kallas oftast bara för ”Lagen”.  
Den säger att man ska bjuda till (minst) 
den nivå som man har i antal trumf. Har vi 
nio trumf ska vi tro på nio spel och alltså 
bjuda 3 hjärter. 
Lagen lovar oss inte att vi alltid går 
hem, men att det är oftast en god affär. 
Antingen spelar vi hem vårt kontrakt, 
eller så hade motståndarna spelat hem 
2 spader, vilket hade gett oss -110  
jämfört med -50 som vi får om vi går en 
bet. Idag debatterats Lagen fl itigt bland 
budteoretiker, då ett fl ertal anser att den 
inte stämmer.
Jag anser dock att lagen ger nybörjare 
och klubbspelare en bra måttstock i 
konkurrensbudgivningen.
Om man vill läsa mer om Lagen fi nns den 
idag översatt till svenska och heter “Bjuda 
över eller inte bjuda över” och är skriven 
av Larry Cohen.
Några andra situationer där lagen ger 
oss en liten vägledning är i offringssitua-
tioner. Du har:

♠kn874 ♥63 ♦K834 ♣864

Du är i pluszon, det vill säga ozon mot zon.  
Förste man öppnar med en hjärter, och 
din partner kliver in med 1 spader. Nästa 
spelare säger 3 hjärter, du säger pass, och 
nu bjuder spelaren som öppnade med 1 
hjärter 4 hjärter. Alla passar fram till dig. 
Ju fl er spader du har, desto färre stick får 
er sida när ni spelar försvar. Dina spader är 
bara bra i offensivt spel, alltså  bör du offra 
dig med 4 spader.
Tänk dig att du har ungefär samma hand, 
men med fem spader och singelhjärter. 
Zonförhållanden har ändrats till alla i zon. 
Även nu bör du offra dig med 4 spader. 
Kom ihåg ”lagen”: 10 trumf  - spela på 4- 
läget! Två straff är fortfarande en bra affär.

Balanseringar
Några andra lägen som ställer till 
bekymmer i vardagslivet är när du sitter i 
sista hand. Du har:

♠kn8742 ♥63 ♦K8 ♣Kkn72

Budgivningen inleds med att spelaren till 
höger om dig öppnar med 1 hjärter. Du 
säger pass, och nästa spelare höjer till 2 
hjärter. Den partner passar, och öppnaren 
passar också.
När du hade chansen att bjuda första 
gången tyckte du att korten var för dåliga 
för ett inkliv. Men nu har vi kommit i ett 
läge där budgivngen tar slut för gott om 
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Att bjuda eller inte bjuda...

Krister Ahlesved

Krister Ahlesved på 30 sekunder:
Bakgrund: Född 1967 och uppväxt i de värmländska skog-
arna,  närmare bestämt i Arvika. Särbo med Catharina 
Forsberg, Örebro, bor själv på Kungsholmen.

Karriär: Utbildad ämneslärare i matematik och kemi. Jobbar 
just nu på Kungsholmens gymnasium.

Bridgeskolan: Jobbat med bridge en dag i veckan sedan jag 
fl yttade till Stockholm år 2000.

Bridgebakgrund:  Började spela bridge för 18 år sedan när 
jag pluggade på lärarhögskolan i Linköping. Ansvarig för 
juniorlandslaget 2001-2004.  Nu spelar jag för Martins Bridge 
Team i ligan

Bridgemeriter: Vunnit SM par och spelat NM med silver som 
resultat. 

Övriga intressen:  Spelar golf och gillar god mat.

 ♣     ♣     ♣      ♣      ♣      ♣         

du passar.  
Motståndarna har med största sanolikhet 
minst 8 trumf i ett hjärterkontrakt, och 
kommer troligen att kunna spela hem  
det. Att de har stannat i 2 hjärter tyder på 
att det har ungefär 20-23 hfp, så er sida 
har troligen nästan samma styrka. Du 
bör därför bjuda 2 spader, alla gånger då 
partnern har minst tre kort i spader har du 
lyckats.
Glöm inte bieffekten: att motsåndarna 
tvingas till ett tufft beslut ‒ passa eller 
bjuda en gång till? Du spelar ju hellre 
försvar mot 3 hjärter än mot 2!
Ett liknande läge är det här. Du sitter 
i samma position, och nu går budgiv-
ningen 1 spader, pass från dig, två spader 
och pass fram till dig. Du har:

♠kn4 ♥63 ♦kn10734 ♣EK83

Om du väljer att pass ska ni spela försvar 
mot 2 spader, där motståndarna har 
minst 8 trumf ‒ som sagts tidigare är det 
inte någon bra idé. Om vi inte ska passa, 
vilka bud kan vi då välja mellan? Tre 
ruter? Eller dubbelt som UD? Nackdelen 
med 3 ruter är att vi lägger alla ägg i en 
enda korg. Partnern kommer att passa på 
de fl esta händer, även händer med kort 
ruter. Väljer vi att dubbla riskerar vi att 
partnern bjuder hjärter på fyrkortsfärg. Så 
om inget av dessa bud är bra, vad ska vi 
då hitta på?
2 NT är ledigt. Vi kan inte ha sangkort med 
styrka för ett naturligt sanginkliv, eftersom 
vi passade på första varvet. Budet 2 NT 
ber nu partnern i detta fall att välja mellan 
lågfärgerna. 

Partävling
Några av er har säkert provat på att spela 
tävlingar med partävlingsberäkning. 

Då måste man vara på alerten hela 
tiden, eftersom det är ett spel med små 
marginaler.
När ingen är i zon är det viktigt att vi inte 
sitter och sover. Straffarna som vi kanske 
får in ger oss bara 50 poäng styck, jämfört 
med minst 70 för ett eget hemspelat 
kontrakt.
I partävling är som bekant även den 
minsta lilla skillnad värdefull. 100 kan vara 
topp, 90 botten. Säg att du har:

♠KD9753 ♥kn7 ♦734 ♣K3

Du sitter i sista hand, och första man 
öppnar med 1 NT. Din partner passar, nästa 
man passar också. Du misstänker att 1 NT 
troligen går hem, om inte partnern spelar 
ut spader. Men eftersom det troligtvis är 
partnerns kortaste färg så blir det nog ett 
annat utspel, och ni får bokföra en förlust 
på mellan 90 och 150.  
Så nu måste du balansera med 2 spader. 
Det troliga är nu att du får spela det. 
Även om du inte lyckas gå hem så har du 
troligen en bättre bricka jämfört med om 
du valt pass. 
Om du bara har femkorts spader kan 2 
spadet även då vara det rätta budet  ‒ i 
partävling måste vi ibland riskera stora 
utgifter mot små vinster.
Mitt råd till dig som just börjat spela 
bridgetävlingar är att det ofta lönar sig att 
bjuda en extra gång. Men givetvis måste 
man använda passlappen när det är rätt. 
Överväg alltid alternativet att bjuda, och 
passa inte automatiskt!

Gratisreklam!
Produktutveckling...Produktutveckling...
... detta härliga ord!
Nu kan man slippa den typiskt 
svenska ”bridge-blandningen” och i 
stället slå till på lite bridge-mingel.  
Smått och gott och blandat. En enig 
panel tyckte det var rätt ok, men 
inte helt nyskapande eller otroligt  
spännande. 
Fast påsarna är ju väldigt, väldigt 
fi na. 

I biblioteket fi nns 
böcker av bland 
andra den där 
Cohen, och en  
massa andra! 

Alla medlemmar på 
S:t Erik lånar gratis! 
Be om hjälp i tl-

rummet om du inte 
vet hur man lånar! 



PASS nr 1 • • 2007Sid 14

Klurig nog?

Stick i en stor stack!Stick i en stor stack!

Tommy är en evig optimist. 
Häromsistens, då hans ligalag 
jämförde i halvlek var det typ 
massor ut och tre (3) ettor in... 
”Vi vann tre brickor!” utbrast 
Tommy. Och skrattade.

1) Syd/ ♠654
    Alla ♥532
 ♦654
 ♣ED43
  
  
  
  

 ♠KDkn
 ♥E4
 ♦EDkn10
 ♣Kkn62

Syd Väst Nord Öst
2 NT Pass 3 NT Pass runt

Utspel: Hjärterkung

Syd berättar om 20-21 hp med sitt öpp-
ningsbud.
Spelplan?

För hemgång fordras i praktiken att ruter-
kung sitter för mask. Tag utspelet och 
fortsätt med klöverkung och spela sedan 
klöversex till bordet. Hela given:

         ♠654
     ♥532
 ♦654
 ♣ED43
♠E108         ♠9732
♥KDkn76     ♥1098
♦92     ♦K873
♣987        ♣105
 ♠KDkn
 ♥E4
 ♦EDkn10
 ♣Kkn62

Maska i ruter. När klövern satt 3-2 kan ni 
fortsätta med knekten till dam och upp-
repa rutermasken. Därefter spelar ni klö-
vertvå till bordet för en tredje rutermask 
och hemgång.

2) Syd/ ♠KD65
    Alla ♥65
 ♦ED54
 ♣432
  
  
  
  

 ♠43
 ♥EKDkn109
 ♦62
 ♣E76

Syd Väst Nord  Öst
1♥ Pass  1♠  Pass
3♥ Pass 4♥       Pass runt

Utspel: Klöverdam

Hur tänker ni er hemgång när Öst hög-
markerar?

Med ruterkung eller spaderess hos Väst 
fi nns tio stick. Dock får man inte ha för 
bråttom med trumfen. Hela given:

 ♠KD65
 ♥65
 ♦ED54
 ♣432

♠Ekn102  ♠987
♥872  ♥43
♦98  ♦Kkn1073
♣Dkn105  ♣K98
 ♠43
 ♥EKDkn109
 ♦62
 ♣E76

Tag klöveress och spela spader till dam. 
Därefter är dags för uttrumfning och 
spader mot bordet.

Har Öst spaderess får man hoppas på 
ruterkung rätt. Trumfar man ut efter klö-
veress blir det straff, när Väst släpper 
första spadern.

3) Väst/ ♠K109
    Ö-V ♥654
 ♦E65
 ♣kn987
  
  
  
  

 ♠EDkn8765
 ♥ED10
 ♦72
 ♣10

Syd Väst Nord  Öst
  -   1♣ Pass  Pass

 3♠ Pass    4♠      Pass runt
 
Utspel: Klöveress

När man hoppar i balanseringsposition 
bör buden vara inviterande.
Hur tänker ni er hemgång när Väst skiftar 
till ruterdam i stick två?

Ingrip med ruteress och fortsätt med 
klöver med rutersak. Hela given:

 ♠K109
     ♥654
 ♦E65
 ♣kn987
♠3  ♠42
♥Kkn7  ♥9832
♦Dkn98  ♦K1043
♣EKD54  ♣632
 ♠EDkn8765
 ♥ED10
 ♦72
 ♣10

Väst vinner med klöverdam och spelar 
ruter som ni stjäl. Ni fortsätter med spa-
deress och spelar sedan spader till bordet. 
På klöver sakar ni sedan hjärtertio och har 
godspelat ett klöverstick, som ni senare 
sakar hjärterdam på

♠
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MÄSTAREMÄSTARE  eleller BLÅBÄR?ler BLÅBÄR?
IAF-IAF-guldguld

lördag denlördag den
12 maj!12 maj!

Nybörjar-Nybörjar-
träffen 28 träffen 28 

april!april!

Återigen är det dags för Återigen är det dags för 
S:t Eriks vårliga guldtävling S:t Eriks vårliga guldtävling 
för par, med IMP över fältet.för par, med IMP över fältet.

Lördagen den 12 maj är Lördagen den 12 maj är 
dagen att boka, och tiden du dagen att boka, och tiden du 
ska vara på plats är 11.00!ska vara på plats är 11.00!

Vi spelar 57 brickor, tre Vi spelar 57 brickor, tre 
brickor per rond, och är brickor per rond, och är 

klara framåt 20.00. klara framåt 20.00. 

Startavgiften är 250:-/spelare. Startavgiften är 250:-/spelare. 
Juniorer betalar halva priset.Juniorer betalar halva priset.

Ju fl er par vi blir, desto fl er Ju fl er par vi blir, desto fl er 
och högre penningpriser och högre penningpriser 

fi nns att kämpa om.fi nns att kämpa om.

Anmäl dig enklast på Anmäl dig enklast på 
webben, www.sterik.sewebben, www.sterik.se

Hjärtligt välkomna!Hjärtligt välkomna!

Gör som 430 par gjorde 
förra året - 

spela Nybörjarträffen!

Den 28 april klockan 12.00 
går startskottet i 
S:t Eriks lokaler.

Tävlingen är öppen för alla 
som går kurs i år eller gick 

kurs förra året.

Samma brickor spelas över 
hela landet, så du får 

jämföra dig med hundratals 
par. De tre bästa i riket vinner 
priser från Svensk Bridge - 
spel och/eller övernattning 

under Bridgefestivalen!

Anmäl dig senast 21/4 på: 
www. sterik.se. 

Välkommen till en rolig 
och lärorik tävling! 



I profilen: Rob Walker

Rob Walker, entusiastisk bridgespelare som gillar att både 
spela och fl yga högt!.

Svensk mästare x 2! Svensk mästare x 2! 
I somras vann Rob Walker öppna 
SM-par med partnern BG, Bengt-
Göran Olofsson. Men det var 
faktiskt för andra gången USA-
födda Rob fi ck äran att kalla sig 
svensk mästare.
Första SM-titeln vann han -94.
Nejdå, alla bridgekalenderbitare - 
ni har inte missat något.  Då, 1994 
var det nämligen en helt annan 
sport som han sysslade med  - 
Rob är svensk mästare i både 
bridge och... ballongfl ygning!

När började du spela bridge?
- Jag har alltid varit galen i bridge, och 
spelat ända sedan jag var liten. Mamma 
tvingade mig till bordet när jag var 11 år, 
och de behövde en fjärde man.

Hur var det att fl ytta till Sverige?
- Rent bridgemässigt var det kanske ingen 
hit. Eliten här var inte så inbjudande, 
kanske... det var svårt att köra om till 
svenskt system också, svårt att hitta 
någon att spela med.
- Det var då  jag la ner bridgen ett tag och 
började fl yga ballong. Men så började jag 
spela på nätet igen, för drygt 10 år sedan.

Spelar du mycket på nätet?
- Ja, det gör jag. Jag tycker det är ganska 
mycker samma sak som att spela live, fast 
man får ju ingen känsla av till exempel hur 
fort ett kort kommer. Det kan man ju få 
när man sitter vid bordet. 

Har du lärt dig spela svenskt nu? Vad  
spelar du och BG för system?
- Nej, det är jag som lärt honom mitt! 
Vi spelar väldigt naturligt, som ett av 
få elitpar faktiskt. Men “natural is best”, 
det tror jag. Tittar man på Europa börjar 
fl er och fl er av topparen gå över till mer 
naturliga system.
- Svenskar, de är prylgalna, och det är 
samma sak som att vilja ha en konstigt 
system. Många bud - många saker!

Och segern, hur kändes den?
- Det var faktiskt jättekul. Att vinna är en 

grej jag verkligen gillar! 

Hur är du vid bridgebordet?
- Jag är fortfarande barn i hjärtat, så jag 
bjuder nog ganska hårt. Jag hatar att 
förlora, och förr i tiden kunde jag bli 
väldigt arg. Då kämpade jag för varje 
bricka, nu är det mer helheten jag tittar 
på.
- En regel jag försöker hålla mig till är 
att inte diskutera brickor vid bordet. 
Eller utspel... BG och jag har en liten 
utspelsbok vi skickar fram och tillbaka 
mellan oss med dumma utspel. BG fi ck 
faktiskt tillbaka den i dag...
- Mitt råd är att man ska behandla part-
nern som sin bästa vän. För det är han!

Vad gör du i det civila?
- Tidigare jobbade jag inom fi nans-

marknaden, med aktier och så. Men jag 
tröttnade, och kom fram till att det var 
vettigare att ägna mig åt min son när han 
var liten. Så nu säsongsarbetar jag med att 
fl yga ballong mellan maj till september.

Hur ser bridgens framtid ut, tror du? Har 
den någon?
- Ja, det får vi väl verkligen hoppas!
- Jag tror inte det är så illa i Sverige, faktiskt. 
Men i USA är återväxten på juniorer nästan 
obefi ntlig.

Och sonen... spelar han bridge?
- Mjä... han spelar hockey! Och han är 
duktig... vi får se, kanske börjar han spela 
bridge när han blir äldre.


