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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!
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Välkomna till en ny 
härlig bridgehöst!

För mig har sommaren 
varit nästan bridgefri, 
en tisdagslagtävling 
och ett snabbt respass 
från chairmanscup 
i Jönköping. Så det 
känns skönt att serien 
startar igen vecka 34.
Johan Nilsson - Ordförande S:t Erik

Lagbridgen kan jag verkligen rekom-
mendera. Så Ni som ännu inte börjat 
i någon av våra serier, samla ihop ett 
lag och anmäl er till nästa säsong. 
Det går att pröva på lagbridge i vår 
D-serie under hela höstsäsongen, 
ingen föranmälan behövs och man 
behöver inte komma varje gång eller 
ha ett helt lag.

Under sommaren har vi påbörjat 
förbättringarna av lokalen. En ny 
handikapptoalett har byggts för att 
i förlängningen kunna ta bort den 
gamla och färdigställa nya och mer 
funktionella ytor för serveringen. 
Det gamla rökrummet har tagits bort 
av två skäl, dels behövs mer ytor för 
cafeteriabord och så var funktionen 
som rökrum undermålig. Rök kom ut 
i lokalen samt satte sig i rökrumsbe-
sökarnas kläder. 

En provinstallation av nytt under-
tak och ny belysning är gjord.

Som ersättning för det gamla rök-
rummet har två stycken rökhytter 
installerats. Dessa är väl utprövade 
och används på bla flygplatser, andra 
typer av vänthallar och på många 
arbetsplatser. Om de används på rätt 
sätt kommer ingen rök ut i lokalen 
eller sätter sig i kläderna. De är en 
väsentlig förbättring av miljön för 
alla medlemmar. Efter att det inkom-
mit ett flertal klagomål, framförallt i 

början, så vill jag be samtliga, rökare 
såväl som ickerökare, att visa varan-
dra ömsesidig respekt. 

Det är snart dags för årsmöte så 
passa på att lämna in motioner i tid. 
Har du tur så kanske valberedningen 
kontaktar dig!

Soliga bridgehälsningar
Johan

 

Årsmöte 2007!

BK S:t Eriks årsmöte kommer 
att hållas söndagen 14 oktober 
klockan 13.00.

Kallelse med inkomna motioner 
kommer att anslås på styrelsens 
anslagstavla senast den 27 sep-
tember.

S:t Eriks medlemmar som deltar 
på årsmötet får spela gratis på 
söndagsbarometern direkt efter 
mötet!

Alla är hjärtligt välkomna. Ju fler 
som engagerar sig i vår klubb, 
desto bättre blir den!
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NM i Lillehammer

Olle Wademark - Lidingö

NM spelades i år i Lil-
lehammer i Norge. Vi 
som åkte dit var Johan 
Upmark – Per-Ola Cullin 
och Jan Andersson 
– Olle Wademark. Allt 
var som vanligt när det 
vankas bridge på som-
maren. Årets varmaste 
vecka infann sig givet-
vis, trots att det var 
första veckan i juni.

Det började bra mot Danmark när vi 
duckade slam på:

13 in när danskarna vid andra bordet 
bjuder slammen efter öppning på 
Syd. Färöarna visade här att de skulle 
bli farliga när de dels bjöd slammen 
och dels fick hem den. Trots ess och 
dam i hjärter bakom kungen. Färö-
ingen resonerade som så att eftersom 
utspelshanden inte la ner hjärteress 
hade han det säkert inte, varför han 
gick in på bordet och spelade låg 
hjärter mot handens knekt. Öst tog 
för damen men nästa gång lade han 
lågt och när sedan ruter kung gick att 
maska ut mot trumfen var slammen 
hemma!

Efter ledning med 20 imp i halvlek 
tappade vi till 16-1�.

Andra matchen mot Finland förlo-
rades i första halvlek. Vi tog tillbaka 
hälften i andra men mer än 12 räckte 
det inte till. 

Tredje matchen mot Island var tung. 
Vi fick med oss 8 bland annat efter 
att Johan bjudit på renons � gånger. 
Först öppnade han med 2{ (multi) 
för att när partnern sedan krävde 
med 2NT berätta att han hade dåliga 
kort och hjärter med budet 3{. När 
partnern slaminviterade kontrollbjöd 
han �{ för att avsluta budgivningen 
med att förneka ess med 5{. Avsluta 
undrar ni kanske. Jo Partnern med 
EKDknxxx i stöd lade upp en grön 
men vad hjälpte det när �] var vad 
som gick hem och 5{ gick 2 bet. Det 
här var ett av få tveksamma resultat 
Johan och Per-Ola hade under hela 
NM och det var ganska livliga diskus-
sioner om vem som skulle gjort vad, 
eller snarare vem som inte skulle.  

I fjärde matchen mötte vi Färöarna. 
Vi tog 23 i en match som kändes som 
en måste match för att hänga med. 
Vid vårt bord passade Färöingen Roi 
a Rogvu Joenssen på att förse sig 
med priset för bästa försvar.

Han hade följande hand och skulle 
spela ut efter:

1[ lovade minst 5 och 9-15, 2{ 
visade ] och 2[ garanterade en vettig 
6+[ utan hjärterstöd och nu var 3] 
inviterande mot en minhand. Han 
provade }K och fick se:

När han fick behålla sticket hittade 
han att vända med {K. Det var enda 
sättet för försvaret att få in � stick när 
hela given var:

Oturligt nog var vi bara i 3] varför 
det inte räckte till beten. Vid andra 
bordet (mot �]) stack man över part-
nerns }K och skiftade till { varefter 
det trillade in en bet.

5:e matchen var mot Norge och spe-
lades på Nationaldagen, således en 
extra viktig match med andra ord. 
16-1� slutade den och Janne konsta-
terade torrt efteråt att han haft en 
spelföring på hela matchen och att 
de då hittade ett fantomutspel som 
gjorde att han var chanslös.

Halva tävlingen avverkad och innan 
kvällen var slut skulle en sjätte match 
spelas och det var bara dag 2 av täv-
lingen. 

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

	
	 	 	 [	 E	kn	5
	 	 	 ]	 K	8
	 	 	 {	 K	10	5
	 	 	 }	 K	D	6	4	3

	
Väst	 nord	 öst	 syd
	 1	[	 pass	 	2	{*	 pass
	 2	[	 pass	 3	]	 pass
	 pass	 pass

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

	 	 [	 6	4	2
	 	 ]	 6	3	2
	 	 {	 6	4
	 	 }	 E	10	8	7	2
	[	K	D	10	9	8	3	 	 [	 7
]	 7	4	 	 	 ]	 E	D	kn	10	9	5
{	 E	8	7	3	 	 ¤	 {	D	kn	9	2
}	 9	 	 	 }	 kn	5
	 	 [	 E	kn	5
	 	 ]	 K	8
	 	 {	 K	10	5
	 	 }	 K	D	6	4	3
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En bit in i kvällsmatchen fick danske 
Morten Bilde ett budläge, han hade 
och såg partnern öppna med 1{. Han 
svarade 1] och på partnerns hopp till 
2[ (som var naturligt utgångskrav) 
bjöd han 3NT som visade sämre kort 
än 2NT. Partnern var emellertid inte 
nöjd utan fortsatte med �} Morten 
bjöd pliktskyldigast �{ och partnern 
kontrollbjöd nu �]. Bara bra kort 
tänkte dansken och hoppade till slam. 
De samlade tillgångarna var:

och 6{ gick hem. 

Lite senare var det dags igen. Nu 
hade Morten en ny pråm:

Partnern öppnar i �:e hand med 2} 
och högeryttern stolpar in med �{. 
Du passar och partnern balanserar 
med 5{. Nu priffar du hjärtern och 
partnern höjer till slam på Östs kort.

Trumfen satt 3-1 men spaderknekt 
satt andra så slam var osättbart. 

På dessa brickor vann Sverige (!) 
7 imp, men matchen förlorades med 
11-19.

7:e matchen var mot Finland och var 
mänskligt att döma sista chansen att 
stoppa finnarna som hade rusat iväg 
och ledde med 28VP. 

Matchen innehöll en mängd slam-
mar som inte var alltför lättbjudna 

men finnarna satte alla och fick hem 
dem. Bland annat hade Per-Ola:

och såg högeryttern öppna med 1} 
enligt Magic (12-16 vad som helst 
eller 15-17 NT) han valde dubbelt 
vilket inte försvårade spelförarens 
uppgift i 6{ ett par budvarv senare 
när han istället för att spela på att en 
av två maskar skulle gå spelade på att 
alla honnörer skulle sitta hos dubbla-
ren och skvisade hem sin slam. Vid 
vårt bord bjöd vi ostört till slam och 
slog maskarna i tur och ordning för 
en bet. 

Ett par givar senare var det dags att 
kvittera ut nästa brilliancyprize, även 
denna gång mot det svenska laget. Vi 
börjar med budgivningen du har:

och ser partnern öppna med 1] du 
provar 2} och partnern överraskar 
nu med att bjuda 2[ som lovar rever-
sestyrka, slam ligger runt hörnet och 
utan att tänka tar du 3{ ur lådan. �} 
hade nog varit att föredra för den fort-
satta budgivningen. Partnern bjuder 
nu 3NT och du �} och partnern slår 
av med �NT. Ajajaj hur frågar jag nu 
efter ess tänkte finnen och hoppade 
till 7NT!

Partnern hade:

Efter klöver ut tog spelföraren ut AK 
i hjärter noterade att det satt Dknxxx 
framför och drog sedan korten i 
botten för att ta sista stick på ruter-
nian efter en dubbelsidig skvis. Vid 
andra bordet bjöds 7} med hemgång 

för en tvåa ut. Efter 12-18 i matchen 
var det dags för Island igen. Vi vann 
ganska stort bland annat efter att 
Per-Ola haft :

och sett MTV öppna med en 13-15 
NT och partnern dubbla. MTH flydde 
förstås i 2{ och Per-Ola kravpas-
sade så länge med planen att ta bort 
partnerns förmodade straffdubbling. 
Mycket riktigt straffdubblade Johan 
men nu lägger MTH upp en blå för 
att visa att han hade båda hö! Sang-
öppnaren priffade till 2[ som Per-Ola 
tyckte att han kunde dubbla. Johan 
som varit med förr startade med 
trumfkungen …1�00 kostade kalaset 
trots de gynnsamma zonerna.

Efter matchen mot Färöarna fick arti-
kelförfattaren mycket kritik för sitt 
val av öppningsbud på :

Inspirerad (?) av Kauko Koistinen 
och de övriga finnarna som hittills i 
turneringen slungat in allt, säger allt, 
valde jag att inleda förhandlingarna 
med 5{. Detta ledde till att vi fick in 
1100 (vi var för övrigt ensamma om 
att få in på korten) men det kunde 
ha kostat eftersom en av färöing-
arna hade K D kn 10 x i ruter. Nåväl 
läxan var enkel att lära. 5{ var inget 
bra öppningsbud och vi har kommit 
överens om att vi öppnar med 1] 
även med 5-7 i fortsättningen.

Sista matchen mot Norge blev riktigt 
nervös när vi vid vårt bord missat att 
beta två dubblade kontrakt i andra 
halvleken, men Johan och Per-Ola 
kom med den bästa halvleken något 
av de svenska paren hade under hela 
tävlingen när det som bäst behövdes 
varför vi kom undan med 16-1� och 
bärgade bronsmedaljerna.

[	D	8	6		
]	kn	10	9	7	
{	10	8	4
}	K	kn	2

[	 D	8	6	 	 	 [	 E	K	10	2
]	 kn	10	9	7	 	 	 ]	 E
{	 10	8	4	 	 	 {	 E	K	9	7	2
}	 K	kn	2	 	 	 }	 E	10	3

[	10	9	2
]	7	6	3	2
{	D	9	7
}	kn	10	7

[	 10	9	2	 	 	 [	 E	K	D	3
]	 7	6	3	2	 	 	 ]	 E	K	9	8	4
{	 D	9	7	 	 	 {	 -
}	 kn	10	7	 	 	 }	 E	K	8	6

[	 K	6	4
]	 D	10	4	3
{	 K	9
}	 E	K	8	7

[	 E	10	2
]	 7	5
{	 8
}	 E	K	D	kn	10	5	4	3

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

[	 kn	10	x	x
]	 E	D	x	x
{	 x
}	 E	kn	x	x

[	 x
]	 E	K	kn	x	x
{	 E	x	x	x	x	x	x
}	 -
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Ett stort tack till S:t Erik för det 
bidrag som utgick till oss fyra som 
åkte och till kapten Gunnar Anders-
son som förmådde S:t Erik till att 
hjälpa klubbmedlemmar som repre-
senterar Sverige utomlands. §

Slutresultat öppen klass
1. Finland 196
2. Danmark 170
3. Sverige 156
�. Norge 1�5
5. Island 1�3
6. Färöarna 75

Slutresultat damklass
1. Norge 193
2. Sverige 183
3. Damark 163
�. Island 1�6
5. Finland 133
6. Färöarna 70

Historik för NM - Placering -
År Spelställe Öppen Dam
19�6 Oslo 2 1
19�7 København 1 3
19�8 Stockholm 3 1
19�9 Hälsingfors 1 1
1951 Oslo 2 �
1953 Århus 1 1
1955 Båstad 1 3
1957 Hälsingfors 1 1
1962 København 1 3
196� Oslo 1 1
1966 Reykjavík 2 1
1968 Göteborg 1 1
1971 Tavastahus 2 3
1973 Ålborg 3 3
1975 Sole � 1
1978 Reykjavík 2 1
1980 Norrköping 3 1
1982 Hanaholmen 2 1
198� Helsingør 1 1
1986 Sundvolden 3 2
1988 Reykjavík 2 2
1990 Tórshavn 1 �
1992 Umeå 3 1
199� Vaasa 3 3
1996 Faaborg 1 1
1998 Klækken � 1
2000 Hveragerdi 1 3
2003 Torshavn 2 1
2005 Vingsted 2 -

Totalt  56 50
Antal gånger 29 28
Medleplacering 1,9 1,8

Tommys luriga
Läs även Tommys bridgeproblem i Aftonbladet och 
SvD. Försök först innan du kikar i facit på sidan 15.

Tommy har alltid några klurighe-
ter till dig i varje nummer av pass 

1. Syd [ 8 6 5
Öst-Väst ] E D 5 4
  { K 3
  } 6 5 4 3
 
  
   ¤
  [ E K D
  ] K kn
  { E D 5 4 2
  } E 7 2

	 Väst	 Nord	 Öst	 syd
    2 NT
 Pass 6 NT pass pass
 Pass

Utspel: Spaderknekt.

Hur garderar ni hemgång?

Utspel: Spadertvå, udda enligt 10-12.

Hur tänker ni er hemgång, om vi för-
utsätter att Väst har försvarets spa-
derlängd?

Utspel: Klöveress.

Nord berättar om stöd och invit-
styrka, sedan Väst visat 5-5 i lågfär-
gerna.

Ni stjäl nästa klöver och trumfar ut 
med ess och knekt. Hur garderar ni 
hemgång, när Väst, som lovat 5-5 i 
lågfärgerna, hade singeltrumf?

2. Syd [ 7 6
Alla ] kn 6 5
  { E 9 5 3 2
  } E D 4
 

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

	 Väst	 Nord	 Öst	 syd
    1 NT
 Pass 3 NT pass pass
 Pass

3. Syd [ 8 6
Alla ] E kn 10 2
  { E kn 2
  } 6 5 4 3
 

   ¤
  [ K kn
  ] K D 9 8 7 6 3
  { K 4 3
  } 2

Väst	 Nord	 Öst	 syd
    1 ]
 2 NT* 3 }* pass 4 ]
 Pass pass pass

Tommy Gullberg - Nacka
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Info från 
Stockholms
Juniorerna 
- STOJ
Till slut bestämde 
sig juniorerna för att 
kalla sig STOJ bridge, 
(Stockholms Junio-
rerna). Micke Lind-
blom kom med det 
vinnande förslaget. 

Nytt om 
ligan
I år har vi ett nytt rekord 
med 240 lag. 8 helt nya 
lag i C, stort tack till 
D-serien och Anna och 
Svante för det. Det är 
helt fullt på tisdagar 
så vi kan inte boka in 
extramatcher då.

Ny tävlingsledare på torsdagar
Han heter Pontus Silow och är 31 
år. Bor med sambon Erika i Tyresö. 
Pontus har spelat bridge från och till 
sedan gymnasiet, varav de senaste sex 
åren på S:t Erik. Två kvällar i veckan 
är det ligan som gäller, lag Blitz på 
måndagar och lag Chairmans på ons-
dagar. När det inte spelas bridge får 
det gärna bli golf, och på dagarna 
arbetar han som säljare på Oracle. 
Han vill gärna bli tillkallad till bordet 
med ”Pontus”.

BK S:t Erik
Inbjuder till sin årliga 

guldtävling:

Plattliret
Lördagen den 29

september klockan 11

70 brickor

250:-/spelare

Alla startavgifter åter-
går till prispengar efter 

avdrag för omkostnader!

Vi spelar som vanligt i 
vår lokal på Kronobergs-

gatan 12 i Stockholm.

Anmälan till BK S:t Erik 
senast 23 september 

antingen på www.sterik.se 
(där du även kan se start-

lista), bridge@sterik.se eller 
på telefon 08-650 97 79.

Pontus Silow ny tävlingsledare

Fredagsbridgen
Anmälningar till fredagsbridgen: 
stojbridge@yahoo.se 
Vi drar igång den 7/9 med en kickoff, 
STOJ bjuder på fika, vilket vi även 
kommer göra varje fredag. Fredagar 
15.00-18.30. (Vi ska försöka ha ett 
mer utbildningsinriktat uppläg, med 
minikurs för nya, och kanske mer 
avancerade för de som har spelat ett 
tag, och minitävling i mån av delta-
gare. Gratis för juniorer!) 

Kräftguldet
8 september. Meddela i förväg om 
man inte tål/äter kräftor/skaldjur. 
Föranmälning på S:t Eriks hemsida, 
sista datum 1 vecka innan spelstart 
minimum 28 par. Startavgift för kräft-
guldet. Senior + senior = 500 kr + 500 
kr. Senior + junior  200 kr + gratis. 
Junior + junior  gratis. §

Daniel Auby 
Daniel är inte längre med oss. Han 
avled i sitt hem i slutet av juni. Daniel 
blev 52 år gammal.

Många artiklar och inlägg finns att 
läsa på www.svenskbridge.se
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I slutet av maj ord-
nade Stockholms nya 
juniorförbund, STOJ 
bridge (grattis till Micke 
Lindblom som kom på 
namnet och fick ett fint 
pris!) en ProAm tävling. 
S:t Erik sponsrade med 
lokalen, Marianne Öje-
stål med brickorna och 
Micke Almgren ställde 
upp som tävlingsledare. 

Noomi Hebert - Stockholm

Kattbridge, Peter Ventura och Arla 
sponsrade också, och massor med 
numrerade proffs stod och väntade 
på att bli hopparade med varsin glad 
amatör. Men...

- Tänk om det inte kommer någon! 
sa en nervös junior. Tänk om det 
kommer typ tre pers!

- Jamen tänk om det kommer 300 
då! sa en annan junior. Vad gör vi 
då?!

- Varför hade ni inte förhandsan-
mälan via nätet? sa den beskäftiga 
PASS-reportern och fick mördande 
blickar från två håll.

Nu visade sig att det kom hela 5� 
par! Proffsen räckte inte riktigt till, 
men många hade tagit med sig sin 
vanliga partner att spela med. Bästa 
par utan någon proffsinblandning 
blev Pontus Silow - Eddie Persson, 
som kämpade till sig en sjunde plats.

Dyrast att spela med var landslags-
spelarna. I klassen under kom gamla 
avdankade landslagsspelare, sedan 
kom andra elitspelare. De som köpt 
en spelare fick ett nummer, och sedan 
gällde det att leta rätt på proffset med 
det numret.

- Kan du morotsangen? frågade en 
amatör sitt proffs. Proffset såg mest 
förvånat ut.

- Äh, vi tar något annat, sa amatö-
ren. Det är så fasligt komplicerat. Nu 
såg proffset mest lättat ut.

Toto
Tävlingen körde igång, och stäm-
ningen var på topp vid alla bord. 
En extra finess var att man kunde 
satsa på vilket par man trodde skulle 
kamma hem det hela. Hälften av 
pengarna gick till vinnaren/vinnarna, 
den andra hälften till juniorbridgen.
På en bricka hade man:

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

Du sitter sist och förste man öppnar 
med 1 hjärter. Din partner ud:ar, 
och mth bjuder 1 spader. Du passar, 
liksom öppningshanden, och nu 
bjuder partnern 2 klöver. Vad bjuder 
du?

Två modiga klämde i med 3 NT. Det 
gick bra, eftersom hela given var:

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

Fyra stick är vad försvaret får.

När segaren så småningom skulle 
koras visade det sig att Hans Hult-
qvist - Mart Altmäe hade klarat av 
det hela bäst. I hela landet totalt (det 
här var en så kallad simultantävling, 
där man spelar samma brickor på 
flera platser) räckte det till en fjärde-
plats. PASS säger grattis!

Fast frågan är nog om inte Johnny 
Östberg var gladast av alla.

- Min partner har fått skriva auto-
graf! berättade Mats Axdorph glatt. 
Om han blir odräglig nu? Det är han 
redan!

Men Johnny bara log från öra till 
öra, och sa att Mats inte skulle vara 
ledsen över att han inte var lika 
berömd.

STOJ bridge vill återigen tacka alla 
proffs som ställde upp, och alla spon-
sorer. Tack tack tack! Vi jobbar vidare 
för att ungdomsbridgen i Stockholm 
ska bli livskraftig, och är glada för all 
hjälp vi kn få.

10 i topp Pro-Am tävlingen
Hans Hultqvist - Mart Altmäe 
PG Eliasson - Anders Bladh 
Eva-Liss Göthe - Jakob Sondén 
Bengt Wiberg 
Catarina Midskog 
Mårten Gustawsson 
Tor Montalvo 
Johnny Östberg - Endre Sas 
Pontus Silow - Eddie Persson 
Mari Lindblom - Franciska Levy 
Bo Philip - Måns Berg 
Jan Lindgren - Emil Uman 

1)
2)
3)
�)

5)

6)
7)
8)
9)
10)

Hans och Mart bästa ProAm par!

Svensk bridges framtid: Sara Sivelind, Simon Bech, Erik Arvidsson
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Vem är det här? Jadu - leendet 

och ögonen avslöjar honom

Svensk bridges framtid: Sara Sivelind, Simon Bech, Erik Arvidsson

Elisabeth Bellman och Hans Göthe spelade tillsammans

Kicki Nedlich spelade förstås, vad annars?

Björn Åström ströss-lade trissingar kring bordet som vanligt
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Svepet
Med viss risk att bli 
anklagad för renommé-
snyltning av Tjolpe för 
hans fantastiska arti-
kelserie i BT ”Från när 
och fjärran” så kommer 
här en artikelserie som 
handlar om våra klubb-
medlemmars bravader 
sedan sist. Vi kallar det 
helt enkelt för Svepet.

Thomas Larsson - Stockholm 
Med hjälp av Tommy Gullberg och 

Peter Ventura

I förra numret skrev vi om den stora 
landslagsutmaningen där Kristin 
Nedlich-Freja Andersson ska ta sig 
an att visa sig mer seriös i sin sats-
ning än Per-Ola ”Pocken” Cullin och 
Johan Upmark. 

Så vad har paren haft för fram-
gångar? Johan nämnde att de var 
högst på iaf:en på landskampsträ-
ningen mot Holland i våras, etta 
och tvåa i de guldtävlingar de ställt 
upp i och trea i NM. När det gäller 
fysträningen så har i alla fall Pocken 
kommit igång.

Framgångarna för Kristin och Freja 
är förstås bronsmedaljen i JVM för 
flickor. Mer brons blev det för Kris-
tin som vann en bronstävling i Jön-
köping. Freja flyttar till Bjurträsk och 
det finns viss risk att paret kommer 
att upplösas. Det slutliga bedöm-
ningen vilket par som är mest seri-
öst kommer i nästa nummer efter att 
Pocken och Upmark har spelat sitt 
mästerskap.

Most unlucky player 
in the world
Det var allas vår Magnus “Iskungen” 
Magnusson som myntade det begrep-
pet då han träffade mig. Det hela bör-
jade med en giv då jag mötte P.G. 
Eliasson i ligan för fem år sedan.

Detta var en rätt intressant (!) budgiv-
ning. Johnny tyckte att PG borde ha 
en riktigt fet ruter med sitt 3 NT bud.  
Det fanns dock inget sätt att straffa 
kontraktet. PG kunde slå sin ruter-
mask i ett tidigt läge sedan spela tre 
ronder i alla sidofärger för att slutli-
gen spela någon trettonkvistare mot 
bordets ruterinnehav och helt enkelt 
stjäla över Väst eller stjäla lågt.

Att det fanns 1� stick i sang är en 
annan femma. 

Jag berättade om den första given för 
Iskungen en vecka senare. Då dyker 
denna giv upp:

1 } var dubbeltydigt och visade 11-13 
balans eller 17+ oavsett fördelning. 1 
{ visade 0-7. 1 NT uppfattades som 
17-19 balans. 

PG Eliasson skrattade rätt 
gott åt denna bricka

Magnus ”Iskungen” Magnusson 
ger mig ett epitet (gammal bild)

Så ser han ut Thomas 
”Most unlucky player in 
the world” Larsson

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

	 Väst	 Nord	 Öst	 syd
	 Thomas	 PG	 Magnus	 Johnny
	 Larsson	 Eliasson	 Melander	 Östberg

	 	 	 	 1	]
	 pass	 3	NT	 pass	 6	{
	 pass	 pass	 pass

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

	 Väst	 Nord	 Öst	 syd
	 Magnus	 Magnus	 	 Thomas
	Magnusson	Melander	 	 Larsson

	 1	}	 pass	 1	{	 D
	 1	]	 pass	 1	[	 pass
	 1	NT	 pass	 3	NT	 pass
	 pass	 pass
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Att min dubbling skulle visa ruter är 
iof rätt korkat. Men så spelade vi på 
den gamla goda tiden.

Kontrakt gick att straffa. Men 
Magnus Melander hoppades på spa-
derknekt hos mig och underspelade 
spaderesset och jag spelade säkert 
inte min spadertia. Iskungen tog spa-
dervändan på bordet och spelade 
klövertio med rundsläpp. Magnus 
fortsatte den inslagna vägen med 
ytterligare en spader. Nu fanns hjär-
teringången för jämn hemgång.

I våras, fem år senare, träffade jag 
Iskungen som gav mig epitetet ”Most 
unlucky player in the world”.

Bridgefestivalen och 
Chairmans Cup
Den i särklass största tävlingen under 
veckan är Chairmans Cup. En riktig 
utmaning som börjar med Gröna 
hissen i ett två dagarskval för att 
övergå till rena knockoutmatcher.

Jag har lovat att rapportera vad 
som händer, och vi har en ny medlem 
av 2000 klubben.

Janne Lagerman försökte förvilla 
motståndarna men Hörnfelt krävde 
till utgång och berättade sedan om 
sin hjärterfärg. Efter kontrollbud 
följde essfråga till en dödsdömd stor-
slam.

Janne, som till viss del blev påver-
kad av Mårtens dubbling på � klöver 
offrade sig.

Försvaret var perfekt. De tog civil-
sticken och en klöverstöld. Fem stick 
och åtta straff. 2000 till Öst-Väst.

Inspirerat utspel
Arvid Wikner skulle som Väst spela 
ut efter att motståndarna tagit sig 
till 3 ruter. Bordet hade visat hjärter. 
Vad hade du valt?

Arvid spelade ut klöverdam! Partnern 
tog med klöveress för att returnera en 
spader till dam och ess. Mer spader 
till kung och klöver till bordets knekt. 
Spelföraren tog nu hjärteress och 
sakade en spader på handen. Sedan 
följde ruterkung, mera ruter till säker 
mask och Arvids dam.

Syd blev tämligen överraskad när 
Arvid gav sin partner en klöverstöld 
för en bet. 

Att sedan Öst-Väst har berättat 
för spelföraren att rutern sitter dam 
andra bakom är en annan femma.

Slutspel i Chairmans
Semifinalen blev som vanligt lite för 
spännande. Sweden 1 där bl.a. Arvid 
Wikner (S:t Erik) spelade mötte Fre-
dins lag som hade ett bra grepp om 
matchen, men tappade katastrofalt 
i tredje omgången. När sedan fjärde 
omgången var färdigräknad, stod det 
klart att matchen slutat oavgjort!

Enligt reglerna är det då brickräk-
ning som ska avgöra matchen. Det 
visade sig att båda lagen vunnit lika 
många brickor, 25-25. När man sedan 
övergick till att räkna helpoäng, fann 
man att Sweden 1 hade 30 poäng mer 
är Fredin och därmed avancerar till 
semifinal. Tommy Gullberg tyckte 
lite synd om Arne Larsson som tap-
pade två stick (visserligen övertrick) 
på att göra revoke.

I finalen tog Sweden 1 med S:t Erik 
spelarna Frederic Wrang – Fredrik 
Nyström och Arvid Wikner tidigt 
kommandot och vann sedan med 
123-105 mot Team Poland. Vi i Pass-
redaktionen gratulerar förstås till en 
enastående insats.

Janne Lagerman, ny medlem 
av den exlusiva 2000 klubben

Arvid Wikner, en luring 
och en jäkel på utspel

Frederic Wrang numera 
medlem i S:t Erik.

102. Öst [ D 10 8
Öst-Väst ] K 10 8
  { 7 4
  } D 9 8 7 4
[ 5    [ E K
] 9 7 5 3 2    ] E D 6
{ E D kn 8 3 ¤  { K 10 9 6 5
} E 6    } K 5 3
  [ kn 9 7 6 4 3 2
  ] kn 4
  { 2
  } kn 10 2

	 Väst	 Nord	 Öst	 syd
	 J-E	 Mårten	 Per-Arne	 Jan	 	
Hörnfelt	 Gustawsson	 Karlsson	Lagerman

   1 { 1 NT(!)
 2 NT* pass 3 {* pass
 3 ] pass 3 [* pass
 4 }* D 4 NT* pass
 5 [* pass 7 { 7 [
 D pass pass pass

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

Som Öst lyssnar du till denna budgiv-
ning:

Vad spelar du ut?
Om du väljer ett ruterutspel håller 
du kontraktet i tre trick. Thomas 
Magnusson visade att han behärs-
kar konsten att spela ut. Han ser-
vade hjärtertrean, vilket var bingo då 
given var denna.

Hjärterutspelet odlade tre stick i 
färgen hos partnern. Tillsammans 
med klövertopparna blev det summa 
fem och en straff. 

Vid några bord, där Nord-Syd bjudit 
anonymt, provade Öst ett misslyckat 
klöverutspel.

Löparns fina utskjut belönades med 
�7 poäng av 50 möjliga, då bara fyra 
par hittat hjärterutspelet.

- Det är ofta bra att spela ut från tre-
kortsfärg, kommenterade ”Löparn”.

Ylva Strandberg tog sitt första 
SM-guld och S:t Eriks enda SM-guld 
denna sommar. Löparn är bosatt i 
Sundsvall och spelar inte för S:t Erik, 
 ännu. Värvning på gång kanske?

Rättelse
Det är alltid roligt att få trevliga mail 
efter artiklar man skrivit. Vill dela 
med mig ett av dem som kommer 
från Åsa Gindin.

”Hej. Margareta Svanström ringde 
mig för att berätta att det i kalsong-
historien i nöt 2 inte var Pontus Svin-
hufvud som var junioren, han är 
dessutom för gammal.

Den med kalsongerna heter Kent 
Karlsson och kommer från Udde-
valla. Han spelade med Björn Sansén 
i lag med Ödlund-Ryman och Bill-
gren-Nielsen. Kapten var Alvar Sten-
berg.

Om du vill veta mer så stod det tydli-
gen om historien i förbundets tidning 
197� om nu den går att få tag på.”

Från Gröna hissen
Det var swingiga brickor på Gröna 
hissen den 1�:e augusti. En av dem 
var denna. Syd var giv och alla i 
zonen.

I tredje hand grönt mot rött sa Åke 
Sjöberg ”Stopp” och 5{. Utspelet 
var ruterdam som togs i bordet. Hur 
tänker du dig fortsättningen?

Det handlade om att spela lite för-
siktigt. Vet inte om jag valde rätt 
spelsätt. Men jag tänkte dra ett varv 
trumf för att sedan stjäla hjärtern.
Du måste ta hjärteress sedan hjärter 

till mask med knekten eller låg för att 
stjäla två hjärtrar i bordet. Spelade 
jag så? Nej. §

Ylva Strandberg
guldmedaljör i SM-Mixed 2007

Kent Karlsson Åke Sjöberg öppnar med 5 ruter

	 	 [	 D	3
	 	 ]	 9	6	3
	 	 {	 D	10	8	5
	 	 }	 E	K	8	5

	 Väst	 Nord	 Öst	 syd
	 pass	 1	}	 pass	 1	[
	 pass	 1	NT	 pass	 3	NT
	 pass	 pass	 pass

92. Väst giv [ E kn 9
N/S i zon ] E K
  { K 9 4
  } D kn 9 4 3
[ 10 7 6 4    [ D 3
] D 10 7 5 4    ] 9 6 3
{ kn 3 2  ¤  { D 10 8 5
} 7    } E K 8 5
  [ K 8 5 2
  ] kn 8 2
  { E 7 6
  } 10 6 2

	 Väst	 Nord	 Öst	 syd
	 Ylva	 Krister	 Thomas	 Gerd

	 Strandberg	 Norling	 Magnusson	Ahnfeldt

 pass 1 } pass 1 [
 pass 1 NT pass 3 NT
 pass pass pass

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

	 Väst	 Nord	 Öst	 syd
	 Hans	 Åke	 Thomas	
	 Göthe	 Sjöberg	 Larsson

    pass
 pass 5 { 5 [ pass
 6 [ pass pass pass

3. Syd [ ---
Öst-Väst ] D 10 6 4 2
  { K 9 8 6 5 3 2
  } 3
[ kn 9 8    [ E K D 10 5 3
] 9 8    ] E K kn 5 3
{ E 7  ¤  { 10
} E kn 10 6 4 2   } D
  [ 7 6 4 2
  ] 7
  { D kn 4
  } K 9 8 7 5
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Bridgeskolan kommer 
ha återkommande 
artiklar som riktar 
sig till dig som är lite 
mindre rutinerade.

Björn Åström - Huddinge

Sommaren är lågsäsong när det 
gäller bridgespel för många av Brid-
geskolans deltagare. Det finns vis-
serligen partävlingar på S:t Erik för 
mindre rutinerade även sommartid, 
men för att spela där krävs det trots 
allt lite mer rutin än vad många av 
våra elever har hunnit skaffa sig efter 
en eller annan kurstermin. Så när 
hösten kommer känner sig flertalet 
av Bridgeskolans deltagare ganska 
så ringrostiga när det gäller brid-
gekunnandet. ”Jag har glömt allti-
hop” är en vanlig kommentar när vi 
ska starta upp höstterminen. För att 
snabbt få tillbaka eleverna på bridge-
banan igen, har Bridgeskolan därför 
från och med denna höst infört ett 
nytt koncept som vi kallar Feriesko-
lan. Vi börjar verksamheten redan 
i början av september, före ordina-
rie kursstart, med snabbrepetitioner 
över tre gånger för de lägre kurs-
nivåerna. Vi tror att det finns stort 
intresse för detta och om man går 
en snabbrepetition är man otvivel-
aktigt bättre rustad för att ta itu med 
nästa termins utmaningar. Om kon-
ceptet blir uppskattat av deltagarna 
kommer vi givetvis att permanenta 
det framöver.

För många av våra deltagare känns 
det som ett ganska stort steg att flytta 
från lektionsrummen ut i klubbens 
stora spelsal och börja tävla. Plötsligt 
träffar man på andra budsystem än 
vad man lärt sig på Bridgeskolan och 
eftersom många av motståndarna är 
rutinerade finns det alltid risk för att 
man förlorar till att börja med. Därför 

Bridgeskolan
L I T E  S M Å T T  O C H  G O T T  O C H  L AV I N T H A L

har vi infört ”slussar” mellan t.ex. S:
t Eriks fyrmannaliga och Bridgesko-
lan. Det kanske viktigaste och bästa 
mellansteget är den s.k. D-serien där 
man både kan få kort undervisning 
och spela riktig fyrmanna. Efter en 
period i D-serien fortsätter många 
sedan in i C-serien och uppåt i syste-
met. Det är så vi vill att det ska fung-
era, det ligger i både Bridgeskolans 
och klubbens intresse att vi får en 
bra genomströmning av nya spelare 
i lagom takt efter våra resurser. Sär-
skilda partävlingar för mindre ruti-
nerade är också mycket uppskattade 
och välbesökta.

Bättre Bridge heter en ganska ny kurs 
där vi bl.a. diskuterar vad eleverna 
kan förvänta sig när de tar steget ut i 
tävlingsverksamheten. I våra Grund-
kurser lär vi t.ex. ut ”Starka tvåöpp-
ningar”. De är lättare att förstå när 
man är orutinerad än konventionella 
öppningsbud med starka händer. 
Men idag är det mycket vanligt att 
spela med 2} enda krav och svaga 
tvåöppningar. Det är en nyhet som 
eleverna träffar på ute på klubben 
och det är därför en sak man får veta 
i Bättre Bridge. Hur ska man som 
nybörjare kunna försvara sig mot 
svaga tvåöppningar om man aldrig 
träffat på en?

Som avslutning tittar vi på en intres-
sant bricka där försvarsspelet står i 
fokus. Brickan innehåller två viktiga 
markeringar som det tar en tid innan 
man lär sig behärska. Det handlar 
om att längdmarkera och Lavinthal-
signalera.

Två lägen när man längdmarke-
rar är dels när spelföraren påbörjar 
ett stick (antingen från bordet eller 
handen), dels när man stjäl med sina 
trumfhackor.

Om man lägger sina hackor i ord-
ningsföljden låg-hög har man visat 
ett jämnt antal kort i färgen, om man 

lägger hög-låg har man ett udda 
antal. Lavinthalsignalen är av ett 
annat slag. Genom att spela ett högt 
kort i en färg, visar man intresse för 
en annan färg – den högsta färgen 
bortsett från trumfen. Och genom 
att spela att lågt kort i en färg visar 
man intresse för den lägsta av de 
andra färgerna bortsett från trumfen. 
Börja träna Lavinthal i ett enda spe-
ciellt läge, nämligen när du vänder i 
en färg där din partner kommer att 
stjäla.
Så här ser vår bricka ut:

Syd spelar �[ och du sitter Öst. Mot-
ståndarna har ostört bjudit 1[-3[-�[. 
Din partner spelar ut hjärtersex. Du 
kan nästan vara säker på att det är en 
singelton. Du vinner därför med hjär-
teresset och vänder i hjärter med för-
hoppningen att partnern ska stjäla. 
Första frågan är nu, vilken hjärter 
vänder du med? Om partnern stjäl, 
vad vill du att han skall vända till-
baka med, klöver eller ruter? Givet-
vis ruter

Hur kan du få honom att göra det? 
Jo, det här är typläget för en Lavint-
halsignal. Om du vänder med hög 
hjärter (hjärtertio) kommer partnern 
att uppfatta det som att du vill ha 
rutervända, den högsta av de andra 
två färgerna bortsett från trumfen. 
Om du däremot vänder med låg hjär-
ter (hjärtertvå) är det en signal för 
klövervända. Alltså vänder du med 
hjärtertio och partnern stjäl. Utmärkt! 
Han uppfattar också din Lavinthal-
signal för han vänder tillbaka med 
ruterdamen. Spelföraren vinner med 

	
	 	 [	 D	10	5	2
	 	 ]	 D	kn	5	4
	 	 {	 E	3
	 	 }	 D	3	2
	 	 	 	 	 [	E
]	6	 	 	 	 ]	E	10	9	3	2
	 	 	 ¤		 {	K	10	9	4
	 	 	 	 	 }	7	6	5
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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 30 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 026-65 60 70 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)

ruteress och spelar spaderkung så 
att du kommer in igen på ditt spade-
ress. Partnern bekänner. Nu har ni 
fått tre stick i försvaret och behöver 
bara ett till för att straffa kontraktet. 
Vad gör du? Det finns uppenbarligen 
två möjligheter, antingen tar du för 
ruterkung och hoppas att spelföraren 
har en ruter till, eller också spelar du 
hjärter med förhoppningen att part-
nern kan stjäla en gång till. Men han 
kanske inte har fler trumf? Kan du 
med säkerhet veta vilken variant som 
är den rätta? En felvända nu ger tro-
ligen spelföraren hemgången. Det tål 
att funderas på det här läget. Vilken 
markering har partnern kunnat göra 
som löser dina problem? 

Du bör också försöka visualisera 
spelförarens hand. Om du tänker 
på budgivningen och hur spelet har 
gått bör han ha någon av följande 
händer:

Nå – vilken hand har han? Med 
handen a ska partnern ha en hjärter-
stöld till, med b ska du ta din ruter-
kung direkt.

Svaret på gåtan är att partnern ska 
ha längdmarkerat i trumf (om han 
lärt sig det). Om partnern stal med 
en hög spaderhacka och därefter 
bekände med en lägre när spelfö-
raren spelade trumf, då har han ett 
udda antal spader. Men om han stal 
med en låg spaderhacka och sedan 
bekände med en högre så har han ett 
jämnt antal. Alltså, beroende på hur 
partnern spelade sina till synes ovä-
sentliga spaderhackor kan du räkna 
ut om du ska ta för ruterkung eller 
vända med ytterligare en hjärter till 
partnerns stöld. Har partnern 2-korts 
spader (b-fallet), ta för ruterkung, 
har han 3-korts spader (a-fallet), ge 
honom en stöld till. 

Försvarsspelet rymmer många 
finesser som gör att man kan undvika 
obehagliga gissningar. Håll utkik på 
hackorna, det är ofta dom som är 
nyckeln! §

	
a.		 	 	 b.
[	K	kn	x	x	x	 	 [	 K	kn	x	x	x	x
]	K	x	x	 	 	 ]	 K	x	x
{	x	 	 	 {	 x	x
}	E	K	x	x	 	 	 }	 E	K
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Facit till Tommy Gullbergs luriga

” Är du medioker? 
Spela poker! ”

1. Syd [ 8 6 5
Öst-Väst ] E D 5 4
  { K 3
  } 6 5 4 3
 
  
   ¤
  [ E K D
  ] K kn
  { E D 5 4 2
  } E 7 2

	 Väst	 Nord	 Öst	 syd
    1 NT
 Pass 6 NT pass pass
 Pass

Utspel: Spaderknekt.

Hur garderar ni hemgång?

En förutsättning för att kontraktet 
ska kunna spelas hem är att rutern 
sitter sämst �-2. För säkerhets skull 
ska ni inkassera handens toppar i 
hjärter och sedan spela en låg ruter 
från båda händer. Hela given:

Syd har sedan inga problem med att 
inkassera bordets hjärter.

Glömmer man bort att ge bort ett 
ruterstick i tid, får Syd problem, när 
hjärtern sitter 5-2. Tar han ut hjärter-
sticken, har han godspelat ett hjärter-
stick åt Öst, när denne kommer in på 
ruterknekt.

Utspel: Spadertvå, udda enligt 10-12.

Hur tänker ni er hemgång, om vi för-
utsätter att Väst har försvarets spa-
derlängd?

Tag andra spadern och fortsätt med 
hjärterdam. Hela given:

Väst vinner och attackerar klövern. 
Ni ingriper med bordets ess, spelar 
hjärter till handen och maskar i ruter 
för nio stick.

Utspel: Klöveress.

Nord berättar om stöd och invit-
styrka, sedan Väst visat 5-5 i lågfär-
gerna.

Ni stjäl nästa klöver och trumfar ut 
med ess och knekt. Hur garderar ni 
hemgång, när Väst, som lovat 5-5 i 
lågfärgerna, hade singeltrumf?

Fortsätt med klöver till stöld. Inkas-
sera sedan ruterkung och spela en 
ruter till ess. Hela given:

Faller inte ruterdam spelar ni klöver 
till stöld och ruter. Väst fastnar på 
ruterdam och måste ge hjärterfavör.

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

2. Syd [ 7 6
Alla ] kn 6 5
  { E 9 5 3 2
  } E D 4
 

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

	 Väst	 Nord	 Öst	 syd
    1 NT
 Pass 3 NT pass pass
 Pass

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

3. Syd [ 8 6
Alla ] E kn 10 2
  { E kn 2
  } 6 5 4 3
 

   ¤
  [ K kn
  ] K D 9 8 7 6 3
  { K 4 3
  } 2

Väst	 Nord	 Öst	 syd
    1 ]
 2 NT* 3 }* pass 4 ]
 Pass pass pass

		 [	 8	6
	 	 ]	 E	kn	10	2
	 	 {	 E	kn	2
	 	 }	 6	5	4	3
[	 E	D	 	 	 [	 10	9	7	5	4	3	2
]	 5	 	 	 ]	 4
{	 10	9	8	7	6	 	 ¤	 {	D	5
}	 E	K	D	10	8	 	 }	 kn	9	7	
	 	 [	 K	kn
	 	 ]	 K	D	9	8	7	6	3
	 	 {	 K	4	3
	 	 }	 2
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Posttidning B

Avsändare:
BK S:t Erik
Box �9116
100 28 Stockholm

Bridgemicke
P Å M I N N E R  O M  K O R P E N

bara har vikariat på 
företaget eller gått i 
pension kan represen-
tera laget. Det blir en 
match per månad och 
man spelar om silver-
poäng. Det finns för 
närvarande två serier 
i Korpen och säsongen 
är uppdelad i höst och 
vårtermin. Dessutom 
spelas det Korpmäster-
skap i mixed och par 
två gånger om året. 
Den här omgången 
blir det den 1 decem-
ber (mixed) och öppna 
21 mars (långfredag) 
båda ingår i Stock-
holmsrallyt.

Det har blivit en 
markant minskning av 
deltagandet i Korpen 
de senaste åren. Vad 
beror det på?

De flesta spelare är engagerade 
i ligaspel, Stockholmsserien och 
Allsvenskan och då är det svårt att 
hinna med andra tävlingar också. Att 
Korpen har blivit lite åsidosatt bety-
der att budskapet inte riktigt har nått 
fram. 

Vems fel är det?
Vet inte! Men vi försöker dubbla del-

tagarantalet till kommande säsong. 
Vad har ni för priser i mixed och 

partävlingarna? För några år sedan 
kom jag på prisplats och fick två kilo 
toapapper. Eftersom jag inte har bil 
var jag tvungen att släppa bunten 
genom hela stan och fick många und-

rande blickar i kollektivtrafiken.
Nu ska vi ha roligare sponsrade 

priser.
Jag hörde att ni vill utöka Korpen 

från två till tre serier. Vad kommer ni 
att göra för att locka folk att anmäla 
sig?

Det vore bra om de som har gått 
bridgekurser på St Erik bildar lag och 
anmäler sig till Henning Deichmann 
eller Micke Almgren inför nästa 
omgång. Det är inte för sent att göra 
detta i september då spelet börjar. 
Korpen är egentligen ett mycket trev-
ligt sätt att både spela och umgås i en 
mera avslappnad atmosfär eftersom 
matcherna oftast spelas hemma.

Vad gör man om brid-
gespelet förvandlas till 
ens största livsintresse 
och hobby? Man börjar 
nog med att skaffa en 
privat e-postadress i stil 
med: bridgemicke@...... 
Man spelar par- och 
lagtävlingar så ofta som 
möjligt och utbildar sig 
till tävlingsledare. Så 
har Micke Almgren gjort 
och dessutom har han 
blivit klubbordförande 
i Arlabridgeklubben 
och ledamot i Stock-
holms bridgeförbund.

Elena Ström

Micke älskar att arrangera och 
genomföra tävlingar men påpekar att 
det inte är alltid smärtfritt. Ett pro-
blem är bristen på bridgelokal. Arla-
klubben har ingen egen lokal numera 
och därför spelar de bara i Korpen, 
Allsvenskan och Stockholmserien. 
Alla tre är lagspel.

Korpen som var så populär för 
några år sedan har förlorat mark på 
sistone. 

Kan du förklara vad Korpen är för 
något?

Varje lag som ansluter sig till Kor-
porationsbridgen (Korpen) består 
av jobbarkompisar. Även de som 


