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

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

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

Vårt sortiment finner du också på:

WWW.BRIDGETIDNINGEN.COM/BUTIKEN

08-310 410    Sveavägen 53, Sthlm    www.gostay.se

Bridgeresa till Mallorca
För endast 7295:- per person får ni:

-Direktflyg Arlanda – Palma de Mallorca tur & retur med Spanair.
-Transfer mellan Palma flygplats och Hotell Voranova, tur & retur.
-Del i enrumslägenhet på trestjärniga lägenhetshotellet Voranova där även 
spelet sker.

-Frukost och middag (dryck tillkommer).
-Halvdagsutflykt
-Spelledning under rutinerade ledaren Kerstin Strandberg (tel. 08-668 78 01).

-Spelavgift 500:- tillkommer, varav 50% återgår som prispengar.
-Enkelrum mot tillägg

Resans datum: 13-20 oktober 2007

Spendera en härlig höstvecka i Palma Nova på populära 
Mallorca med bridge, sol och nöjen!  På Mallorca möter vi 
kontrasten mellan storstad och landsbygd, aktiviteter och 

avslappning. På en och samma dag kan man äta tapas i Palma, ta 
en fika med andra svenskar i svenska sjömanskyrkan, och avsluta 
dagen i vackra Santa Ponsa. 

Väl mött!



PASS nr 2 • 2007 Sid �

Innehåll

3	 Ledare
4	 Johan	Ebenuis
6	 Caféterina	i	ny	regi
8	 Klubbfesten
10	 Landslagsutmaningen
11	 Tommys	bridgeproblem
12	 Glimne
14	 Vad	har	hänt?
14	 Ändra	dina	uppgfiter
15	 Från	TK
16	 Profilen

Klubbtidning	för	BK	S:t	Erik
Box	49	116

100	28	Stockholm
Tel.	08-650	97	79

Ansvarig	utgivare:	
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Omslagsbild:	
Två	landslagspar.	I	öppna	
landslaget;	Per-Ola	Cullin	
-	Johan	Upmark.	I	junior-
landslaget;	Kicki	Nedlich	

och	Freja	Andersson.

Pass	utges	med	fyra	
nummer/år.	För	annonse-

ring,	ring	Tora	Philip:
	08-83	72	35

Detta	är	nummer	två	2007.

Kalender

Juni
30	 Sista	 anmälningsdag	 för		
	 Ligan

Juli
28	 Bridgefestivalen
	 i	Jönköping	börjar

Augusti
20	 Ligan	startar
22	 D-serien	startar
25	 Lördagsgodis	startar
26	 Söndagsbarro	startar

Ledaren

”	En	framgångsrik	
ledare	är	den	som	
kan	delegera	bort	
allt	ansvar,	vända	
all	kritik	mot	
andra	och	själv	ta	
hela	äran.”	
Ronald	Reagan

Det	känns	väldigt	splitt-
rat	att	skriva	denna	
ledare.	För	någon	månad	
sedan	hade	innehållet	
varit	enbart	positivt	men	
Johan	Ebenius	för	tidiga	
bortgång	påverkar	givet-
vis.	Johan	var	en	god	
vän	och	viktig	person	
för	klubben	och	skolan.	

Johan Nilsson - Ordförande S:t Erik

Vi har förlängt hyresavtalet ytterlig-
gare 7 år vilket innebär att vi nu är 
redo att gå vidare 
med utvecklingen av 
lokalen. Vi kommer 
också fr o m i höst 
att ha en ny aktör i 
cafeterian. Då nuva-
rande entreprenör, 
Bengt Lindholm, avi-
serade att han ville 
säga upp avtalet i 
förtid (1 jan) så löste 
vi detta genom att 
hans dotter Sara åtog 
sig att driva cafeterian återstoden 
av avtalstiden. Vi har under våren 
annonserat efter nya entreprenörer 
och fick ca 10 intresseanmälningar 
av vilka 5 sedan lämnade in anbud. 
Efter utvärdering av dessa så valde 
vi Anette Ekman. Anette har arbetat 
i restaurangbranschen sedan 1970 
på bl.a Kaknästornet och Polishög-
skolan. Familjen Ekman driver även 
ett städbolag som kommer att sköta 
lokalvården på klubben. Jag hälsar 
Anette varmt välkommen och hoppas 
att vi gemensamt skall kunna skapa 
en framtida cafeteria som ni medlem-
mar uppskattar. 
Jag vill också passa på att tacka 
Bengt och Sara för den tid de drivit 
cafeterian.

När det gäller lokalen så är det som 
är närmast på agendan en förbättrad 

belysning.
Vi har även fått ett ok att titta på 

en utbyggnad av serveringen genom 
att bygga in den innergård som finns 
direkt utanför cafeteriaborden. Har 
vi någon arkitekt på klubben som vill 
hjälpa till med det?

Vi tittar även på effektivare lös-
ningar för rökning i lokalen och 
hoppas kunna erbjuda bra rökmöjlig-
heter samtidigt som vi nyttjar lokaly-
tan bättre.

Allt detta kan innebära att vi får 
en lite stökig höst då diverse arbe-
ten kommer att utföras i lokalen men 
vi kan se fram emot en ännu bättre 
lokal för världens bästa bridgeklubb. 
Jag, som medlem, känner mig väldigt 
stolt över den klubblokal och verk-

samhet vi har. Hoppas 
du gör det också!

Maj är annars en svår 
månad tycker jag….golf 
eller bridge…golf eller 
bridge…antar att många 
av er byter ut golf mot 
båt eller fritidshus men 
det är ändå förvånande 
att se hur många som 
besöker klubben varje 
dag.

[
Styrelsen har sökt guldsanktion 

för kräftguldet till den 1/9 (alterna-
tivt 8/9) för juniorernas räkning.

[
Juniorförbundet (namn ännu 

ej klart) har startat upp och de 
som är med i interimstyrelsen 

är: Björn Åström, Krister Ahles-
ved, Freja Andersson, Kristin 

Nedlich, Birgitta Ternblad, Mats 
Nyberg samt Micke Lindblom. 

[
P-O Cullin - Johan Upmark och 

Olle Wademark - Jan Andersson 
ska spela NM. Beslutades att de 
får resebidrag. Motprestation är 

en artikel till PASS samt att de var 
och en spelar en sommartävling 
med varsin junior som vi utser.
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Johan Ebenius minnesfond - SEB 5222-2994969 - går oav-
kortat till Johans son Ludwig Ebenius, 3 år i juli. (Ungefär 
75 procent av kapitalet kommer att bli investerat i aktier 
och 25 procent kommer att finnas kvar som kontanter.)

Johan	Ebenius	-	1966	-	2007

Till Johans minne planeras en årlig tävling, 
och om du känner för att hjälpa till på ett 
eller annat sätt är du välkommen att höra av 
dig till Katt (Katarina Midskog).
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Johan	Ebenius	finns	
inte	längre	ibland	
oss,	och	vi	är	många	
som	saknar	honom.

Katarina Midskog

Att bara ryckas bort, endast �1 år 
gammal, är oerhört grymt för - fram-
för allt för sonen Ludwig och sambo 
Eva, syskonen Henrik och Kristina 
samt mamma och pappa.

Själv lärde jag känna Johan genom 
bridgen - först som bridgespelare 
och senare bridgelärare. Johan kom 
till S:t Erik första gången i slutet av 
80-talet för att spela juniortävling, 
och sedan 1990 på våren för att vinna 
sin första SM-final, JSM-lag. Under 
de första åren på 90-talalet spelade 
Johan ligan från och till (bodde då i 
Västerås och Vällingby samtidigt), 
men försvann sedan ett par år till 
Lund för studier och till Malmö för 
att spela robber och packa blommor 
hos Mats Nilsland. Under denna tid 
och senare var Johan med och arbe-
tade för Bridgetidningen, främst med 
Serietävlingen som han sedermera 
var tävlingsledare för, men även med 
andra artiklar. 

Johan var både coach och boll-
plank till såväl öppna som damlands-
laget under 1992 i Umeå och Italien, 
där uppdragen kunde vara både bud-
teoretiska, tonsätteri och framför allt 
transporter på slingriga bergsvägar 
(med en skrikande Pyttsi i nacken 
krävdes en lugn chaufför).

199� flyttade S:t Erik till nya loka-
ler på Alströmergatan 1 och Bridge-
skolan fick två undervisningsrum och 
kunde utöka verksamheten. Efter-
som Johan arbetat som både tennis-
tränare och undervisat på högstadiet 
som vikarie, och varit med under-
tecknad hos Ungdomsbridgeförbun-
det i Stockholm under 6 månader 
(skrev då STUBF-systemet som finns 
att använda fortfarande) så erbjöds 
Johan att prova som bridgelärare. 
Om det var något som Johan älskade 
så var det att undervisa bridgeelever, 

hans tålamod var obegränsat när det 
gällde att förklara varför ett bud nog 
var aningen bättre än ett annat. Det 
var också typiskt för Johan, att inte 
se världen - vad det än månde vara 
- bara i svart-vitt, rätt-fel, utan att 
alltid se saker från olika håll, se de 
grå tonerna och framför allt vara oer-
hört mänsklig.

Bridgeundervisning blev sedan 
Johans arbetsliv, som bridgelärare 
och läroboksförfattare och som 
“bridge-lekfarbror” på vuxenkollo 
på somrarna tillsammans med mig i 
skärgården.

Som tidigare nämnts så var Johan 
engagerad i ungdomsverksamheten 
(under de åren som jag var ungdoms-
konsulent i Stockholm var det kanske 
inte enbart av eget val) och det ledde 
bland annat till utbildningshelgerna 
där det var budteoripaneler som 
fajtades om vad som är effektivast - 
naturliga budsystem eller artificiella. 
JSM-finaler i lag med ramavisning 
kräver goda kommentatorer och det 
ställde Johan alltid upp på, tillsam-
mans med Jörgen Lindqvist och/eller 
Tommy Gullberg bjöds det på stor 
underhållning för åhörarna. När vi 
sedan arrangerade Niklas Data-Cup 
var Johan med i staben som fixade 
att denna tävling blev en sådan succé. 
Tro det eller ej - jag har till och med 
en bild där Johan svabbar golvet i 
köket under denna tävling! 

Så man kan lugnt säga att Johan 
gjorde allt för bridgen.

Under årens lopp har Johan spelat 
i ligan med Lag Bremark och vunnit 
Mästarserien, han har vunnit Tylö-
sandskannan och flera SM-finaler, 
Allsvenskan division 1 och nu så sent 
som i somras Chairmans Cup. 

Vi är många i bridgevärlden som 
saknar Johan, lärarkollegor och lag-
kamrater, elever och bridgeresenärer, 
klubbfunktionärer, bridgetidningsre-
daktörer, och alla bridgevänner över 
hela Sverige.

Tack Johan, för att vi fick lära känna 
dig! ]

Johan	Ebenius	-	1966	-	2007
Budvisionär	och	bridgepedagog

Från Lag Bremark

Med anledning 
av Johan Ebenius 
plötsliga bortgång 
vill vi som haft för-
månen att spela i 
samma bridgelag 
som Johan uttrycka 
vår djupaste sorg.

Av: Måns Berg

Johan lämnar efter sig sambon 
Eva och deras gemensamma 
son Ludwig. Johan blev 41 år 
gammal och var mycket fram-
gångsrik vid bridgeborden. 
Han var en av Sveriges genom 
tiderna bästa systemteoretiker 
och flerfaldig svensk mästare.

Johan var en rakt igenom 
snäll person som aldrig sa ett 
ont ord om någon annan män-
niska.

Förutom bridgen hade Johan 
klassisk musik som ett av sina 
största intressen. Han var oer-
hört allmänbildad, vilket ledde 
till oräkneliga uppskattade och 
givande pratstunder. Johans 
död känns orättvis och fruk-
tansvärd. Saknaden är svår att 
beskriva med ord.

Krister Ahlesved
Måns Berg
Peter Bertheau
Leif Bremark
Per-Ola Cullin
Hans Eklund
Jan Kamras
Per Lundqvist
Fredrik Nyström
Jonas Pettersson
Johan Upmark
Arvid Wikner
Frederic Wrang



PASS nr 2 • 2007Sid 6

I	höst	byter	cafeterian	
på	S:t	Erik	entreprenör.	
När	det	gamla	kontrak-
tet	gick	ut	bestämde	
sig	klubben	för	att	göra	
en	upphandling,	och	
annonserade	både	här	
i	PASS	och	i	facktid-
ningar	efter	anbud.	Flera	
bra	förslag	kom	in,	och	
styrelsens	arbetsgrupp	
hade	ett	digert	arbete	
med	att	läsa,	inter-
vjua,	tänka,	räkna...

Noomi Hebert

Till sist blev det klart att det är 
Anette Ekman som kommer att driva 
den nya cafeterian, som går under 
namnet Café Harmoni. PASS träf-
fade Anette för att höra om planerna 
- och gratulera!

- Tack! säger Anette. Det ska verkli-
gen bli otroligt roligt! Det är en dröm 
som går i uppfyllelse, att få driva ett 
eget ställe. När jag såg att man sökte 
någon kändes det bara så rätt - det 
var kanske ödet?

Anette tar fram en skiss och visar. 
Nya kyldiskar där, varmluftsugn här 
- och så en lite utbuktande disk, för 
att kunna köa från två håll. När allt 
ska hinna fixas är det ingen som rik-
tigt vet i nuläget. Övertagandet ska 
ske den första november.

- Vi kan ju inte stänga, och vi kan 
inte jobba med för mycket som för 
oväsen på nätterna, det är ju lägen-
heter ovanför, säger Anette. Men det 
ska nog lösa sig.

Anette har jobbat inom Lands-
tinget i många år, oftast parallellt 
med arbete inom restaurang. Just 
nu undervisar hon i matlagning, 
näringslära och kost. Att laga mat är 
en passion, och hon har redan flera 
idéer om hur sortimentet ska utökas 
och varieras. En begränsning är att 
man inte får steka i köket.

- Jo, ett ägg kanske, säger Anette, 
men man kan inte laga avancerad 
mat. Men det kommer att finnas 
soppor för den som inte hinner äta 
middag innan spelet. Och sallader, 
kanske lite pajer. Och så mer hem-
bakat, det kan få variera lite med 
säsongerna - rabarberpaj, äppelpaj... 

Nymalda	bönor
Att få ett lite matigare sortiment var 
ett önskemål som klubben hade. 

Anette hoppas att också kunna 
erbjuda något ätbart vid till exempel 
större tävlingar under helgerna. Och 
den som har en allergi ska kunna 
beställa vad han eller hon önskar.

- Vi får väl se vad som fungerar, 
säger Anette. Det är inte jag som 
bestämmer menyn - det är spelarna, 
och jag måste vara lyhörd. Min verk-
samhet kommer inte att gå runt om 
inte jag har nöjda kunder, så jag 
måste självklart anpassa mig. Ta 
bridgeskolan till exempel - när de har 
paus är det alldeles för fullt. Kanske 
kan man flytta ut ett bord, för dem 
som bara vill ha kaffe och kanske en 
bulle?

Anette har tänkt och räknat. Viktigt 
för henne var till exempel att kunna 
erbjuda nyttiga alternativ, att råva-
rorna helst är närproducerade och 

Nu	blir	det	andra	bullar
Hembakt	och	harmoni

Caféet i ny regi. ”Nu blir det andra bullar” lovar Annette Ekman.
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inte kommer från andra sidan jord-
klotet, samt att kunna bjuda på rik-
tigt gott kaffe. Och visst måste man 
ha plats för en glassbox någonstans 
under somrarna?

- Det kommer att finnas en kaffe-
maskin, med nymalda bönor, säger 
Anette. Och man ska kunna få en 
espresso eller cappuccino också! 

Priserna kommer dock att ligga 
kvar, hoppas Anette. Det är hennes 
målsättning att det ska bli bättre, 
men inte dyrare.

- Visst är nymalet kaffe, och lösteer 
som vi också kommer att servera, 
aningen dyrare. Men säljer vi bara 
lite lite mer så går det ihop sig i alla 
fall.

Ligan	till	hösten
Anette kom till Stockholm från Värm-
land 1968, och ett par år senare bör-
jade hon spela bridge. Samtidigt som 
hon arbetade för sin farbror, som 
alltid varit i restaurangbranschen, 
utbildade hon sig, och har jobbat 
�7 år i Landstinget, mest inom psy-
kiatrin. Hon och maken Bengt driver 
några olika företag - de sköter bland 
annat bokföring och städning. 

- Jamen det blir ju så, säger Anette. 
Om man är kreativ och vill göra 
många saker - då blir det frestande 
att ta hand om allt!

Varför styrelsen till slut fastnade för 
Anettes förslag vet hon inte. Dock 
understryker hon att affärsplanen 
var väldigt genomtänkt, det har varit 
mycket att fundera över och räkna 
på. Hon visste vad hon ville servera, 
hur städningen skulle lösas, och att 
hon ville sponsra juniorbridgen - allt 
det fanns med i affärsplanen.

Eftersom hon redan är egen företa-
gare kändes inte just det som något 
stort steg. Hon är van att jobba - 
mycket!

- Fast bridgen har fått stå tillbaka, 
erkänner Anette. Men nu till hösten 
hoppas jag få lite tid att spela i ligan!

Om hon inte blir fast bakom disken, 
så klart.

- Ja, det finns ju risk för det, säger 
Anette och skrattar. Men jag satsar 
helhjärtat på det här! Och den som 
har förslag på sortiment eller annat 
få hemskt gärna höra av sig! Mejla 
bara till anette@kontorskliniken.se.

Ett	svårt	val
Tora Philip har suttit i styrelsens 
projektgrupp som vridit och vänt på 
alla anbud som hugade entreprenö-
rer lämnat till klubben. Hon och de 
andra har haft ett digert arbete med 
att syna alla förslag i sömmarna.

- Det var ett svårt val, visst var det 
så, säger Tora. Det fanns många goda 
kandidater, många som kunnat få till 
ett fint café.  Men vi var ju tvungna 
att välja ut en, och vi tror att Anettes 
förslag är det bästa.

Tora kan inte peka på någon enskild 
punkt som gjorde Café Harmoni till 
bästa budet. Det var snarare allt sam-
mantaget, helheten, som tilltalade 
styrelsen.

- Det är mycket som spelar in, säger 
Tora. Men det var det här förslaget 
som vi fastnade mest för. Allt ska ju 
fungera, och ju större klubben blir, 
desto viktigare blir alla kringverk-
samheter.

Just att kunna få lite mer i magen 
var något som stod på klubbens krav-
spec.

- Men storsäljarna i smörgåsdisken 
kommer att finnas kvar, säger Tora. 
Ägg och ansjovis är det som går bäst! 
Priserna ska inte heller påverkas, där 
tror vi att det kommer att vara likvär-
diga priser för likvärdiga varor.

Inte heller Tora vet när ombyggna-
tioner etc. kan genomföras. Men hon 
tror att just natten mellan den sista 
oktober och första november blir lite 
svårt...

- Det får vi lösa, det måste ju gå 
smidigt, säger Tora. 

TK informerar

Sommarspel
Sommarserien spelas varje 
måndag och torsdag till den 
16/8.

Sommarspel för 
mindre rutinerade
För mindre rutinerade spelas 
varje onsdag 21 brickor med 
början den 13/6 och slutar 
15/8. Mindre rutinerade spelar 
även 21 brickor varje måndag 
med start 4/6. Här spelar vi 
en separat tävling, dock med 
samma brickor som sommar-
serien så att man kan jämföra 
resultaten. 

Uppstart i höst
Ligaspelet startar vecka 34 
och sista anmälningsdatum är 
30:e juni.

D-Serien startar den 22 
augusti, med ett litet annor-
lunda upplägg än tidigare.

Lördagsgodis börjar igen den 
25/8. Söndagsbarron börjar 
åter 26/8.

Plattliret
Plattliret är flyttat från augusti 
till den 29:e september. Nytt är 
att deltagarantalet är begrän-
sat till 52-60 par. Vid överteck-
ning så gäller rankingen samt 
ett par ”wild cards”. 

Silvermixed
Den populära mixedsilvertäv-
lingen spelas lördagen den  
20:e augusti med efterföljande 
mingel.

Den senaste informationen 
hittar du alltid på www.sterik.
se eller på klubben.
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Det	var	en	total	uppslutning	på	klubb-festen,	endast	
2	150	medlemmar	valde	att	stanna	hemma	eller	av	
annan	anledning	inte	deltaga.	Kvar	blev	43	fest-
glada	medlemmar	som	åt	och	drack	med	god	aptit.	

Kalle Persson

Skämt å sido vi i styrelsen får kanske ta på oss att deltagarantalet inte blev 
större, kommunikationen med medlemmarna har tydligen inte fungerat 
100%igt, vi kommer att bättra oss i det avseendet. Hur som helst var det en 
mycket trevlig tillställning som avslutades med dans till Rickard Broberg 
Band. Efteråt har jag fått indikation om att ALLA tyckte bandet var jättebra. 
KUL.

 Och såvitt jag kunde se så är medlemmarna lika duktiga på att dansa som 
att spela bridge. 2008 fyller klubben 60 år, vilket skall firas med en trevlig 
baluns då tycker jag att vi lovar varandra att ställa upp mangrannt så kanske 
vi kan bli 500 gäster. Hoppas och tror det gör TK:s utsände. 

Klubbfesten	i	världens	
största	bridgeklubb

Vin till 
självkostnads-

pris innebar att ingen 
behövde gå hem nykter.

Maten från Lilla Sällskapet var hur bra som helst. Eller vad sägs 
om; liten Caesarsallad i glas, filodegsinbakad getost, kapris och 
oliver, grillad färsk sparris rullad i parmasakinka, liten Samosa 
med curry, chevice på lax, mynta, lime, rostad tortilla, scampispett, 
rouille, helstekt marinerad tunnskuren biffrad, rosmarin, enokis-
vamp, rullad på grillad zuccini och röd paprika, getostboll med ristad 
mandel och honung, liten tartelett, roquefort och valnöt. Dryck 
till självkostnadspris. All mat och underhållning för 150 bagis.
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På onsdagarna spelar Rickard Broberg bridge men på 
festen såg Brobergband till att alla dansade
www.brobergband.se/hem.htm

en del barfota...
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? Kicki Freja Pocken Upmark

Hur länge har ni 
spelat ihop

2 år 4 år

Internationella 
mästerskap ihop

0 2

Egna internationella 
mästerskap

0 0 7 8

Ålder 24 22 28 30

Vad springer ni milen 
på

Ingen 
aning

Vet ej
Aldrig 

sprungit 
en mil

Khe?

Fysträning
Cykel 

15-20 mil 
i veckan

Simmar. 
Går när 

jag får tid

1 ggr/
månad

Fys-
träning?

Brickor budgivning  
/ månad

20 100

Brickor spel / mån 466 150

Nästa mästerskap Junior EM Italien NM i Lillehammer

När 11-16 juli 4-9 juni

Placering Medaljplats Första

Butler Övre halvan +0,5 / bricka

Coach P-O Sundelin* Daniel Auby

Att	jämföra	ett	juniorpar	
med	ett	par	från	öppna	
landslaget	är	lite	som	
att	jämföra	äpplen	och	
päron.	PASS	tänker	i	
alla	fall	göra	ett	försök	
att	avgöra	vilket	par	
som	är	mest	seriöst	i	sin	
landslagssatsning	och	
vem	vet,	det	kanske	ger	
dig	inspiration	att	själv	
utvecklas	i	din	bridge.

Thomas Larsson

Båda paren har blivit uttagna att 
representera Sverige i sommar. Här 
i PASS kommer vi att följa utveck-
lingen ett par nummer framöver. 
I nästa nummer intervjuar vi även 
coacherna för att få in fler synpunk-
ter hur seriösa våra landslagspar är.

Vilket system spelar ni ihop?
Tjejerna: Vi utgick från naturliga 5-
korts högfärg vi spelade innan och 
bad Tommy Westman snickra ihop 
en variant av polsk klöver. En svensk-
polsk dubbeltydig klöver :-)
Killarna: Stark klöver, à la Daniel 
Auby och Johan Ebenius. Samma 
struktur som Peter Bertheau och 
Fredrik Nyström spelar.

Vilka är era styrkor som par?
Tjejerna: Vi är väldigt lugna vid 
bordet, även om partnern gör fel eller 
man själv gör det så har vi i princip 
aldrig höjt tonen mot varandra. För-
utom det så gillar vi båda att bjuda 
rätt så aggressivt och kreativt. Vi 
missar sällan slam, om man säger 
så... :-) Vi är i första hand ett fyrman-
napar, då vi har spelat mycket i S:t 
Eriks liga.
Killarna: Mycket goda vänner. Vi 
hatar att förlora. Tycker att vi är 
mycket samspelta. (Vet inte om coach 
Auby tycker annorlunda, ska inter-
vjua honom om det senare - red.)

Vilka	är	era	svagheter	
som	par?
Tjejerna: Kicki. Ibland 
kan vi vara lite för 
kreativa. Intressanta 
och läckra bud är inte 
alltid det partnern 
förstår... Freja. Håller 
med Kicki, ibland 
kan det bli FÖR krea-
tivt. Vi har inte heller 
lika mycket rutin som 
kanske många andra, 
så vi kan fortfarande 
hamna i lägen som 
man kreativt försöker 
ta sig ur utan att part-
nern riktigt hänger 
med...

Landslagsutmaningen

Arga leken börjar.... inte i denna intervju

* P-O Sundelin har lovat att titta igenom vårat system när det blir klart (eller 
läsligt). Men i övrigt har tjejerna ingen Coach.
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Killarna: Lättja (se fysträning – red). 
Hatar att förlora.

Varför tror ni att just ni har blivit 
uttagna?
Tjejerna: Vi är båda väldigt ambi-
tiösa, och envisa och ger inte upp 
bara för att vi kämpar i motvind. Vi 
har potentialen att med tiden bli ett 
riktigt bra par. Jag tror också att vi 
har blivit mer stabila och ska lyckas 
prestera en jämn, hög nivå i ett stort 
mästerskap.
Killarna: För att vi var det bästa 
alternativet i en tid utan något rik-
tigt starkt tredjepar i svensk bridge. 
(Utan något tredjepar som satsar/vill 
spela landslaget ska sägas)

Hur ska ni bli bättre?
Tjejerna: I nuläget handlar det fram-
förallt om budträning. Vi måste kunna 
vårt system, då pratar jag framför allt 
om olika lägen i störd budgivning, till 
punkt och pricka.
Träna mot bra motstånd, Tommy 
Gullberg erbjöd sig att spela fyr-
manna mot oss med några andra 
gamla rävar under sommaren.
Killarna: Vi ska utveckla systemet. 
Spela internationella mästerskap och 
andra kvalitativa tävlingar och börja 
fysträna!

Kommentar från RED.
Båda paren har bra förutsättningar att 
utvecklas och prestera. För tjejerna 
gäller det att skapa självförtroende 
i budgivningen och i partnerskapet, 
något jag hoppas att P-O Sundelin 
kan hjälpa till med. Killarna jobbar 
med det vanliga problemet som juni-
orer (ja de är ju nästan det) har, lättja, 
vilket de erkänner själva. Daniel 
Auby lär i alla fall försöka få att få 
ut dem i motionsspåret. Ett delmål är 
kanske en två timmars budfilosofi-
promenad varje helg? :-) Man ska ju 
motionera med något man tycker om 
att göra har jag hört.

Fotnot: Är du nyfiken på hur paren 
tränar inför ett stort mästerskap? 
Hör i så fall av dig till pass@sterik.
se eller prata med red. nästa gång du 
ser honom på S:t Erik. Själv tänker vi 
fråga kamrater och motståndare hur 
våra landslagspar sköter sig framö-
ver.

Tommy Gullberg

1.	 [	 8	7	6	5
	 Nord	 ]	 -
	 Ingen	 {	 kn	4	3
	 	 }	 E	K	D	kn	10	9

	 	 	 ¤
	 	 [	 E	K	D	4
	 	 ]	 8	7	6	5
	 	 {	 E	7	6
	 	 }	 8	6

	 VÄST	 NORD	 ÖST	 SYD
	 	 1	}	 pass	 1	[
	 2	]	 3	[	 4	]	 6	[
	 pass	 pass	 pass

Utspel: Hjärteress.
Hur tänker ni er hemgång?

2.	 [	 K	kn	2
	 Nord	 ]	 E	D	10	9
	 Ingen	 {	 E	3	2
	 	 }	 8	3	2

	 	 		¤
	 	 [	 E	10	9	8	7	6	5
	 	 ]	 3	2
	 	 {	 kn
	 	 }	 K	10	5

	 VÄST	 NORD	 ÖST	 SYD
	 1	]	 2	{	 2	[
	 3	{	 3	[	 pass	 4	[
	 pass	 pass	 pass

Utspel: Ruterfem
Hur garderar ni hemgången med 

trumfen 2-1?

3.	 [	 9	8	2
	 Syd	 ]	 E	10	9	8	4
	 Ingen	 {	 6	5	2
	 	 }	 6	2

	 	 		¤
	 	 [	 E	K	D	kn	7	6
	 	 ]	 K	D	3
	 	 {	 E	D
	 	 }	 E	D

	 	 NORD	 SYD
	 	 	 2	}*
	 	 2	{*	 2	[
	 	 3	[	 4	NT*
	 	 5	{*	 5	NT
	 	 6	[	 6	NT

Utspel: Spadertre
Syd kräver med den inledande relä-

sekvensen och frågar sedan efter ess. 
Nord meddelar ett ess utan storslam-
sintresse.

Ni lägger låg spader från bordet. 
Hur försäkrar ni er om hemgång när 
Öst bekänner lågt och hjärtern sitter 
sämst �-1?

Bridgeproblem	i	Spader
Hur	lätt	det	kan	bli	att	missförstå	saker.	Givet-
vis	menar	vi	att	detta	nummers	tre	pro-
blem	är	i	färgen	Spader.	Läs	även	Tommys	
bridgeproblem	i	Aftonbladet	och	SvD.

Försök	först	innan	du		
kikar	i	facit	på	sidan	14.

Tommy har alltid några klurighe-
ter till dig i varje nummer av pass 
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Intespel
B R I D G E S V E R I G E 	 R A S A R !

Av Kate Alin

Steve	Jobs	och	Bill	
Gates	tog	en	öl	på	en	
konferens	härförleden.

-	Jag	gör	bättre		
datorer	än	du,	sa	Steve.

Bill	tog	en	klunk	
och	svarade:

-	Tror	du	det	spelar	
någon	roll?

Att som bridgespelare hävda brid-
gens överlägsenhet gentemot pokern 
leder lätt till ett liknande menings-
utbyte. Poker växer så det knakar, 
medan bridgen... tja, några knak hörs 
väl inte? Och vad gör (det officiella) 
bridgesverige, när äntligen ett spel 
blivit inne? Gnäller och skäller. 
Just nu rasar en (ny) pokerdebatt på 
Svensk Bridge anslagstavla. Detta på 
grund av tre rader i Aftonbladet, där 
man ansåg att Dan Glimne uttalat sig 
nedvärderande om bridge. Att tro att 
en kvällstidning står för Ljuset och 
Sanningen är det väl inte så många 
som gör i vanliga fall, men det här, 
det togs på största allvar. Stackars 
Dan blev kallad allehanda elaka 
saker. Bridge och poker är ju helt 
skilda saker. Poker är väl knappt ens 
ett kortspel, pah! 

Det allra roligaste inlägget på temat 
”poker är inte ett kortspel” var en 
som menade att ”de (pokerspelarna 
alltså) lika gärna kunde använda 
numrerade lappar”!  Är det inte gul-
ligt? Man undrar hur debattören 
skulle beskriva en kortlek?

Att jämföra bridge och poker, där 
bridge så klart är överlägset, läggs 
det också ner en massa energi på. 
Och hur kan man - Gud förbjude - 

jämför poker med robbabridge? Det 
är ju inte riktig bridge, det vet ju alla. 
Partävling är inte heller riktig bridge, 
för att inte tala om allt som spelas på 
S:t Erik förutom möjligen i Mästarse-
rien, och även där ryktas det om att 
ibland är det ta mig fan inte bridge. 
Larry Cohen, om han är bekant, väg-
rade nyligen att spela partävlingen 
i Cavendish, eftersom IMP-beräk-
ningen gjorde att det inte var bridge.

Nu är det ju mycket poker som inte 
är poker heller. Riktig poker. Det vi 
ser i tv är absolut inte poker, poker 
på Internet är inte poker, och inte ens 
poker-vm är poker, för det riktiga 
poker-vmet är inte officiellt poker-
vm, utan en mindre tävling med fler 
slags poker och jättesvårt.

Men om man nu är som folk är mest? 
Om man tycker det är kul att spela 
bridge, även om man aldrig kommer 
att få spela Cavendish eller ens Mäs-
tarserien? Och att det är skoj att lira 
lite poker, även om man inte har 
som ambition att vinna några stora, 
eller ens några små pengar? Om man 
är road av spel, helt enkelt? Det är 
hjärngymnastik, fascinerande, lite 
lätt beroendeframkallande,  och en 
vacker dag kanske man lyckas med 
en skvis. Eller gå plus på poker i flera 
dagar i streck.

Då är man lite ledsen över att Dan 
Glimne inte var bridgespelare från 
början. En klockren eldsjäl, som 
älskar spel, alla spel, och propage-
rar, kommenterar, entusiasmerar 
från morgon till kväll. Han blev för-
älskad i pokern, och övertalade sitt 
mycket skeptiska förlag att ge ut 
”Pokerhandboken” för massor med 
år sedan. Nu går den i nya, enorma 
upplagor, och Dan ler säkert hela 
vägen till banken. 

Så till tiotusenkronorfrågan - hur 
profitera på pokertrenden?

Det måste väl ändå vara det som är 
det viktigaste? Att få de stora mas-
sorna att inse att det är bridge de 

	 Om	bridge	konsta-
terar	de	däremot	att	
det	är	”världens	mest	
komplicerade	kort-
spel”,	vilket	ju	inte	
låter	som	en	slogan	
från	en	PR-avdelning.

Dan	Glimne	om	debatten
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”	SAOB	2018:	Att	göra	
en	Glimne.	Uttrycka	
sig	meningslöst,	pro-
vocerande	och	ringak-
tande	om	något	man	
varken	har	egentlig	
kunskap	om,	eller	
praktisk	erfarenhet	av.”

Görans Hestner förutspår hur 
Svenska Akademins Ordbok kommer 
att se ut om några år...

Citatet	som	startade	allt
” Min egen åsikt är att seven card 
stud (och “släktingarna” razz och 
high-low) är den av de “stora” poker-
varianterna som har minst turinslag, 
eftersom det finns så mycket informa-
tion på bordet i form av öppna kort. 

	 Glöm	dock	inte	att	
analys	och	logiskt	
tänkande	alltid	ska	
appliceras	även	på	
uttolkningen	av	
motspelarnas	age-
rande,	något	som	
bridgen	saknar.

Kortspel med 100% information är 
sällsynta men existerar faktiskt. ”
Glimne i Aftonbladet

Detta tolkas som ett bidrag till Glimes 
“kampanj mot bridgen”. Sedan 
kommer inlägg på inlägg om hur lite 
Dan Glimne begriper om bridge och 
poker.

Men vad menade han då?
Jo, att bluffen inte har samma värde 

i bridge. “Uttolkningen av motspelar-
nas agerande” är inte att inte bry sig 
om hur de spelar ut eller bjuder. Så 
här skriver Glimne själv:

Vad är det då jag menar att bridgen 
saknar? Jo, det djupa psykologiska 
momentet som finns i poker, där du 
kan manipulera verkligheten för 
motspelarna. Ja, i bridge gäller det 
att analysera det taktiska spelandet 
från de andra, i syfte att få en upp-

behöver bäst här i livet!
Tja - att försöka övertala Dan 

Glimne att spela bridge en hel dag 
är kanske lite svårt i nuläget. Men 
kanske han och Tommy Gullberg (de 
är ju kollegor på just Aftonbladet) kan 
koka ihop någon liten rolig, kvällstid-
ningsmässig bridge-pokerutmaning, 
och låta sina respektive lag spela TP, 
hoppa säck, spela vira eller vad som 
nu blir bra på bild.

Byta banners med pokersajterna, 
kanske? Ordna öppet hus på alla 
klubbar landet runt, och välkomna 
alla?

Eller är det bättre att vi håller oss 
på vår kant?

fattning om vilka kort de just då sitter 
med; men nej, du kan knappast som 
i poker analysera deras psykologiska 
agerande på ett djupare plan. Du har 
inte mycket för att vare sig bjuda eller 
spela “felaktigt” i någon situation 
i bridge, i vinstgivande strategiskt 
långsiktigt syfte för att motspelarna 
ska få en missvisande uppfattning 
om dig. 

Den avgörande skillnaden mellan 
poker och bridge är att i poker måste 
du skaffa dig en strategiskt långsik-
tig fördel genom att då och då agera 
taktiskt inkorrekt. Du är tvungen 
att hela tiden variera ditt spel för 
att begränsa de andras information. 
Spelar du taktiskt inkorrekt i en brid-
gegiv har du däremot bara tappat 
poäng, du har knappast skaffat dig 
någon fördel inför nästa giv. 

Faktaruta

Några varianter av poker

Texas Hold’em
Omaha Hold’em
Mörkpoker (Draw Poker)
Lowball
Five Card Stud (stötpoker, 
femstöt)
Seven Card Stud (sjustöt)
Sökö
Anaconda

Kända Pokerprofiler

Doyle Brunson
Johnny Chan
T.J. Cloutier
Gus Hansen
Phil Hellmuth
Phil Ivey
Christer Johansson
Martin de Knijff
Ken Lennaárd
Mason Malmuth
Chris Moneymaker
Daniel Negreanu
Amarillo Slim Preston
Erik Sagström
Alexander Stevic
Stu Ungar

Varianter på Bridge

Robbertbridge
Turneringsspel
Individuellt
Partävling
Fyrmanna
Chicago (säger många?)

Kända Bridgespelare

Bill Gates
Warren Buffet
Oprah Winfrey
Jesper Parnevik
Martin de Knijff
Mats Qviberg
Marcus Storch

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
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1.	 [	 8	7	6	5
	 Nord	 ]	 -
	 Ingen	 {	 kn	4	3
	 	 }	 E	K	D	kn	10	9

	 	 	 ¤
	 	 [	 E	K	D	4
	 	 ]	 8	7	6	5
	 	 {	 E	7	6
	 	 }	 8	6

	 VÄST	 NORD	 ÖST	 SYD
	 	 1	}	 pass	 1	[
	 2	]	 3	[	 4	]	 6	[
	 pass	 pass	 pass

Utspel: Hjärteress.
Hur tänker ni er hemgång?

Trumfen �-1 hotar. För att bibehålla 
kontrollen ska ni stjäla utspelet och 
omedelbart ge bort ett stick i trumf. 
Hela given:

1.	 [	 8	7	6	5
	 Nord	 ]	 -
	 Ingen	 {	 kn	4	3
	 	 }	 E	K	D	kn	10	9
[	kn	9	3	2	 	 	 [	 10
]	E	K	D	9	4	 	 	 ]	 kn	10	3	2
{	10	9	8	 		¤	 {	 K	D	5	2
}	7	 			 	 }	 5	4	3	2
	 	 [	 E	K	D	4
	 	 ]	 8	7	6	5
	 	 {	 E	7	6
	 	 }	 8	6

Försvaret spelar i tredje stick ruter 
till ess. Ni fortsätter med hjärter till 
stöld och uttrumfning med rutersak 
från bordet. Klöversticken ger sedan 
hemgång.

2.	 [	 K	kn	2
	 Nord	 ]	 E	D	10	9
	 Ingen	 {	 E	3	2
	 	 }	 8	3	2

	 	 		¤
	 	 [	 E	10	9	8	7	6	5
	 	 ]	 3	2
	 	 {	 kn
	 	 }	 K	10	5

	 VÄST	 NORD	 ÖST	 SYD
	 1	]	 2	{	 2	[
	 3	{	 3	[	 pass	 4	[
	 pass	 pass	 pass

Utspel: Ruterfem
Hur garderar ni hemgången med 

trumfen 2-1?

Gör som Sven-Olov Flodqvist gjorde 
i en tävling i Holland för många år 
sedan. Han tog ruteress och stal en 
ruter. Han fortsatte med spaderess 
och spader till kung. Därefter stal 
han bordets sista ruter. Läget:

	 [	 kn
	 	 ]	 E	D	10	9
	 	 {	 -
	 	 }	 8	3	2

	 	 		¤
	 	 [	 10	9	8
	 	 ]	 3	2
	 	 {	 -
	 	 }	 K	10	5

Hjärter till ess och låg hjärter från 
bordet spelar in någon på knekten. 
Är det Väst som är inne följer ome-
delbart favör. Är det Öst, kan denne 
spela klöver. Ni täcker, varefter Väst 
måste hjälpa er med klövern, ställa 
ett hjärterstick eller ge er en dubbel-
renonsvända.

Skulle Öst returnera en låg hjärter 
efter hjärterknekt, sakar ni klöver 
från handen.

3.	 [	 9	8	2
	 Syd	 ]	 E	10	9	8	4
	 Ingen	 {	 6	5	2
	 	 }	 6	2

	 	 		¤
	 	 [	 E	K	D	kn	7	6
	 	 ]	 K	D	3
	 	 {	 E	D
	 	 }	 E	D

	 	 NORD	 SYD
	 	 	 2	}*
	 	 2	{*	 2	[
	 	 3	[	 4	NT*
	 	 5	{*	 5	NT
	 	 6	[	 6	NT

Utspel: Spadertre
Ni lägger låg spader från bordet. 
Hur försäkrar ni er om hemgång när 
Öst bekänner lågt och hjärtern sitter 
sämst �-1?

Har Väst fyra (eller fem) hjärter går 
det enkelt att klara kontraktet genom 
att ta ut kung och dam och sedan 
maska. Då blir det emellertid kanske 
straff, när Öst har hjärterknekt 
fjärde.

Vinn först spaderutspelet högt på 
handen. Ta sedan ut hjärterkung och 
spela därefter en låg hjärter och nöj 
er med åttan oberoende av vad Väst 
lägger för kort. Hela given:

3.	 [	 9	8	2
	 Syd	 ]	 E	10	9	8	4
	 Ingen	 {	 6	5	2
	 	 }	 6	2
[	10	5	3	 	 	 [	 4
]	2	 	 	 ]	 kn	7	6	5
{	K	9	4	3	 		¤	 {	 kn	10	8	7
}	K	kn	9	7	5		 	 }	 10	8	4	3
	 	 [	 E	K	D	kn	7	6
	 	 ]	 K	D	3
	 	 {	 E	D
	 	 }	 E	D

Tar Öst för hjärterknekt, kan ni 
senare sticka hjärterdam för tolv 
stick och hemgång. Väljer Öst att 
släppa hjärtersticket, blir ert mot-
drag att spela hjärter till dam och låg 
spader mot bordet. Bordets nia, åtta 
blir förr eller senare ingång till hjär-
tern för hemgång.

Facit	till	Tommy		
Gullbergs	bridgeproblem

”	Är	du	medioker?	
Spela	poker!	”
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Är	dina	uppgifter	rätt?
De	flesta	brukar	se	till	
att	postutdelningsadres-
sen	är	rätt	för	annars	
får	man	ju	varken	
PASS	eller	BRIDGE.	

Men det saknas väl-
digt många mobil-
nummer och den 
arbetstelefon som 
anges - där slutade 
man för länge sedan. 
Endast �0 procent 

av S:t Eriks medlemmar har korrekt 
e-postadress. Många har aldrig upp-
daterat sin e-postadress. Så kontrol-
lera och uppdatera era uppgifter eller 
be någon i styrelsen eller på förbun-
det att hjälpa er. Så här gör man:

Vilka	kan	ändra	uppgifterna?
Anställda på förbundet kan ändra 
i alla medlemmar i förbundet. 
Distriktsadministratörer kan ändra i 
alla medlemmar i sitt distriktet. Klub-
badministratörern kan ändra i alla 
medlemmar i sin klubb. Medlemmen 
kan ändra i sina egna inställningar 
genom att klicka på Ändra mina 
inställningar under Mina sidor efter 
att du loggat in.

Det som kan vara aktuellt att ändra 
är t.ex. lösenord, tfn eller adress.

Om du ska skriva in lösenord så 
måste du göra det i två fält. Ett bra 
tips är att skriva det i word eller i 
något annat program och kopiera in 
det därifrån (CTRL+C kopiera och 
CTRL+V klistra in).

Glöm inte att spara genom att klicka 
på UPPDATERA UPPGIFTERNA 
längst ner på sidan när du är klar.

På hemsidan finns det en FAQ (van-
liga frågor) som tar upp detta. Du 
hittar den på www.svenskbridge.se/
e107_plugins/faq/faq.php

Faktaruta

Så här loggar du in
För att kunna logga in på Spader 
behöver du en webbadress och  
två sifferkombinationer.

Webbadressen är: 
http://www.svenskbridge.se

De första siffrorna är 
användarnamnet som är 
ditt medlemsnummer. Det 
finns på medlemskortet 
eller på medlem på nätet 
db.svenskbridge.se.

Den andra är ditt lösenord. 
Det hittar du inklämt i din 
adress på baksidan av tid-
ningen BRIDGE (det är alltså 
förbundets medlemstidning).

Kom ihåg att skydda din kod, då 
det är med den möjligt att ändra 
namn, adress, telefonnummer, 
läsa din e-post och annat otäckt.

Har ditt lösenord försvunnit? Tag 
i så fall kontakt med kansliet, tele-
fon 08-545 270 50 eller e-posta till  
spader@svenskbridge.se eller 
någon av klubbadministratö-
rerna för S:t Erik.

Administratörer i S:t Erik

Åsa Gindin
Johan Nilsson
Yvonne Flodqvist
Mikael Lindblom

1)

2)

3)

Vad har 
hänt?

Lite gott och blan-
dat från nu och då.

Thomas Larsson

Nöt 1
Kan du förklara vad det är 
som hänt, när du ser följande 
budgivning bland dina elever:

I sista hand har eleven föl-
jande hand:

  [ E K 10 9 2
  ]  D 9 2
  {  E K
  }  D 3 2

Budgivningen går Pass – Pass 
– Pass – PASS?

Varför passade eleven på sin 
fina hand?

Nöt 2
En juniorspelare fick besök av 
sin flickvän under JEM 1974 
i Köpenhamn.. Han åkte på 
en ordentlig utskällning, han 
hade inte bytt kalsonger på 
fem dagar. Vad hade hänt?

Svar 1: Efter tre pass är bud-
givningen avslutad! Svar 2: 
Enligt ryktet var det Pontus 
Svinhufud som inte hade bytt 
kalsonger då det gick så bra. 
Kalsongerna hette IMP

Markeringar
Anna hade bjudit ruter och 
motståndarna kom i 3NT. Efter 
utspelet undrade spelföraren 
vad de hade för markeringar. 
Vi spelar med Annas ansikts-
markeringar och för övrigt så 
har jag inga ruter Anna!

Har du någon anekdot du vill 
dela med dig? Hör av dig till 
red. I nästa nummer utlovar vi 
en del historier om en olycks-
fågel som heter Larsson.
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T H O m A S 	TA R 	 ö V E R 	 E F T E R 	 N O O m I

Elena Ström

Somliga kommer att undra vem han 
är: Är det inte han som vann flera 
junior SM guld på 90 talet? Är han 
inte bror till landslagstjejen Jessica 
Larsson?

Jo, det är han. Hans egen korta 
beskrivning på sig själv lyder så här: 
”Jag är �2 år gammal, singel och 
jobbar som grafisk formgivare och 
projektledare på Visningsfilm.se.” 
Att Thomas är singel är kanske bra 
att veta men jag tror att det är mera 
väsentligt att höra vad han har för 
redaktionell erfarenhet. Vi pratar 
länge om detta och slutligen sam-
manfattar vi följande:

Thomas har arbetat som redaktör 
för Medelpads ungdoms bridgetid-
ning Djupmasken, jobbat med bul-
letinerna under Bridgefestivalen i 
Skövde och Jönköping, regelbun-
det skrivit artiklar till den stora tid-
ningen Bridge. Han sitter numera 
i redaktionsrådet som rådgivare 
till chefredaktören Peter Ventura. 
Thomas har varit anställd på Förbun-
det Svensk Bridge som rikskonsulent 
där han haft ansvar för utbildning av 
bridgelärare och en viss marknads-
föring. Förutom att vara etablerad 
bridgeskribent är han en van layout-
are och jobbar professionellt med In 
Design och Photoshop.

Är	PASS	ett	bra	namn	för	vår	tid-
ning?

Absolut. För dem som inte har 
någon aning om spelet betyder PASS 
knappast något. Är man däremot 
bridgespelare vet man mycket väl 
vad ”pass” handlar om.

Om	du	nu	 inte	vore	redaktör	utan	
bara	 en	 av	 PASS	 många	 läsare	 vad	
skulle	 du	 vilja	 se	 och	 läsa	 om	 i	 tid-
ningen?

PASS är St Eriks egen klubbtidning 
och ska handla om spelarna på klub-
ben. Jag vill veta vad som händer på 
klubben och se flera bridgeproblem.

motsvarar	 tidningen	 dina	 önske-
mål	och	idéer	sådan	som	den	är	nu?

Snart blir den som jag vill se den.
Vad	kommer	att	ändras	i	din	regi?
Det första som kommer att märkas 

direkt blir den nya layouten med flera 
budproblem att lösa för alla nivåer 
från nästa nummer, gärna inlindade i 
en levande och trivsam historia.  Jag 
kommer att ge klubbstyrelsen mera 
utrymme att berätta om vad som görs 
och händer på klubben och informera 
om viktiga styrelsebeslut från deras 
möten.

Spelar	 du	 själv	 på	 klubben	 och	
vilka	 dagar?	 Vem	 är	 din	 ordinarie	
partner?

Ja, på onsdagar i lag Chairmans. 
Den ende som har velat ha mig som 
partner är Hans Göthe så vi spelar 
tillsammans på onsdagar.

Kan	du	sammanfatta	dina	ambitio-
ner	och	förhoppningar	som	ny	redak-
tör	för	PASS?

PASS ges ut fyra gånger om året i 
ca �000 ex varje gång. I andra media 
betalar man till en journalist för ett 
kort reportage utomlands en summa 
som motsvarar nästan hela vår årliga 
budget. Vi har våra fasta skribenter 
som oftast skaffar bilderna till sina 
texter själva. Jag hoppas att kunna 
göra en bra tidning med de resurser 
vi har.

Från	och	med	detta	
nummer	har	Thomas	
Larsson	tagit	över	sta-
fettpinnen	från	Noomi	
som	redaktör	för	PASS.	
I	och	med	att	han	har	
bott	i	Sundsvall	och	
bara	vistats	i	Stockholm	
under	kortare	perioder	
är	han	inte	ett	välbekant	
ansikte	bland		
S:t	Eriks	medlemmar.


