
PASS
MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN  S:T ERIK - NR 4 - 2007

Daniel Sivelind
& Karl Asplund
kräftmästare...



PASS nr 4 • 2007Sid 2

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

Vi ordnar helgkurser i spelförings-
teknik på hotell  Loftet  i Flen  under 
vintern och våren 2008 .

Det finns möjlighet  att delta på tre 
olika nivåer  ( nybörjare, något mer 
avancerade och en svår nivå ) .

Förutom teori och träningsspel har 
vi även bridgetävling samt diverse 
andra gemensamma aktiviteter som 
musikfrågesport m.m. 

Vårens datum är 4-6 jan, 7-9 mars 

och 11-13 april  (fredag 14.00 - söndag 
lunch). 

Priset för  två övernattningar  med 
helpension  i dubbelrum är 1 600 kr 
och i enkelrum  1 900 kr per person. 
I priset ingår även fritt kaffe, frukt, 
godis samt bridgeutbildning och 
kursmateriel.

Gå in på hemsidan www.lisabridge.
se och läs mer. 

Väl mött i Flen önskar  Lisa och 
Björn Åström. §

Vill du bli en 
bättre spelförare?

Annonsera 
i PASS 
du med!
För annonsering 
i PASS kontakta 

redaktör  
Thomas Larsson,  

070-999 52 79,  
e-post pass@sterik.se
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PASS annonsering

Helsida	190x250	 5.700:-
Halvsida	190x123	 2.990:-
1/3	-	sida	190x80	 1.990:-
1/6	-	sida	60x122	 1.170:-
1/12	-	sida	60x59	 560:-

Övrig	spalt	mm	12:-/mm

PASS	är	en	medlemstidning	för	
BK	 S:t	 Erik.	 PASS	 utkommer	
med	fyra	nummer	per	år.
Tidningens	satsyta	är	19/x250	

mm	och	spaltbredd	58	mm.
Utgivningsdagar	 1	 mars,	 1	

juni,	1	sept,	1	dec	med	manus-
stopp	1	månad	innan
Varje	 nummer	 av	 tidningen	

innehåller	 normalt	 sett	 16	
sidor.
Som	periodisk	skrift	är	PASS	

befriad	från	moms	och	reklam-
skatt.
För	annonsering	i	PASS	kon-

takta	 redaktör	 Thomas	 Lars-
son,	070-999	52	79,	e-post	pass@
sterik.se

Nu ha vi ljus här 
i vårt hus!

Visst är det härligt med 
den nya belysningen i 
spellokalen!

Tora Philip - Ordförande S:t Erik

Det har varit VM i bridge och Norge 
vann, grattis Norge! Sveriges lag 
som alla spelar i ligan tog sig till 
VM-kvartsfinal efter en suverän upp-
hämtning. Bra jobbat grabbar! 

Vidare har det har varit årsmöte och 
Johan Nilsson har bett att få lämna 
styrelsen efter 16 år, de två senaste 
som ordförande. Som tur är kommer 
Johan fortsätta att vara aktiv i klub-
ben - närmast i festkommittén. I bästa 
fall bidrar han till återväxten också, 
för Johans båda söner är bland de 
juniorer som kommer till juniorernas 
fredagsspel. Fler juniorer är mycket 
välkomna!

En stående punkt på årsmötena är 
rökningen. 1980 föreslog rökkom-
mittén att man skulle skaffa lock 
till askopparna så lite längre har vi 
förvisso kommit… I år kom det flera 
motioner om att de nya rökburarna 
skulle tas bort eller åtminstone flyt-
tas från spellokalen. Och det fanns 
namnlistor från ickerökare som ville 
att dom skulle bort och från rökare 
som ville ha dom kvar. Styrelsen fick 
i uppdrag att även i fortsättningen 
hantera frågan. Viktigt är att vi visar 
ömsesidig respekt för olika behov.

Själv blev jag vald till första kvinn-
liga ordförande i klubbens historia 
och det var väl dags för nästa år firar 
klubben 60-års jubileum. Festkom-
mittén kommer att arbeta för att det 
skall bli riktig fest med många delta-
gare. Notera lördagen 5 april i kalen-
dern. Kom hela laget vet ja!

Nu ha vi ljus i vårt hus och julen är 
snart kommen. Kom ihåg att anmäla 
till julkul. Det lär bli fullt i år också! 
Men kom också och spela andra par-
tävlingar under helgen, annandags-
silver, mellandagsrally, inled nya 
året med nyårssilver och kom igen 
på trettondan.

God Jul och Gott Nytt Bridgeår! § 

 

Kalender

December
15	 Sista	lördagsgodis
16	 Sista	söndagsbarron
18	 Julkul	 18.30
19	 Julskinka	Mindre	rut	 18.30
20	 Julskinka	öppen	för	alla	 18.30
26	 Annandagssilver	 15.00
27	 Mellandagsrally	 18.30
28	 Mellandagsrally	 18.30
29	 Mellandagsrally	 12.00

Januari
1	 Nyårsbarro	 15.00
5	 Trettonbrons	 12.00
6	 Trettondagssilver	 15.00
7	 Ligan	börjar
12	 Lördagsgodis	börjar
13	 Söndagsbarron	börjar
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Dåtid och framtid…

Nyligen har det varit 
årsmöte och avgående 
ordföranden Johan 
Nilsson har varit med 
i styrelsen under 16 år. 
PASS kände sig manad 
att ställa en del frågor 
till den avgående och 
nyligen tillträdde ordfö-
randen i världens största 
bridgeklubb.

Thomas Larsson - Stockholm

Vi börjar med några frågor till Johan 
Nilsson.

När du tillträdde som ordförande så 
var det oroliga tider i klubben. Vad 
ville du åstadkomma då?

Självklart var det initialt viktigt att 
lösa den uppkomna situationen och 
se till att den dagliga verksamheten 
kunde fortsätta som vanligt. Det tog 
mycket energi av styrelsen men jag 
tycker att vi snabbt kom igång och 
kunde fortsätta lägga kraft på utveck-
ling av verksamheten.

Du har varit med i styrelsen i 16 år. 
Vad skulle du nämna är det viktigaste 
för klubbens framgång?

Som enskild faktor så tror jag 
faktiskt en så enkel sak som det 
geografiska läget, centralt med bra 
kommunikationer har varit väldigt 
viktig. Mer generellt utryckt:

Vi har en verksamhet som tilltalar 
medlemmarna, en väl fungerande 
skola samt inslussning till vår huvud-
verksamhet, ligan. 

Vi har också lyckats anpassa verk-
samhet och lokal efter antalet med-
lemmar. Under mina 16 år i styrelsen 
har vi gått från 800 till 2200 medlem-
mar och bytt lokal 2 gånger. Det hade 
inte varit möjligt utan en aktiv sty-
relse samt hjälp från flera medlem-
mar med fackkunskaper.

Styrelsen har i mångt och mycket 
varit verkställande men klubben har 
mycket att tacka de funktionärer och 
övriga aktörer, som skolan och köket, 
som verkat och verkar i klubben. 

Många anklagar S:T Erik att vara en 
fabrik snarare än en bridgeklubb. 
Vad har du gjort för att öka klubb-
känslan under de år 
som varit?

Till en viss del 
tycker jag att det 
finns fog för den kri-
tiken. Många uppfat-
tar inte att vi är en 
klubb utan mer likt 
t.ex. en bowlinghall, 
dit man går, beta-
lar för sina serier 
och sen går därifrån 
utan möjlighet att 
påverka. 

Klubbtidningen är 
en viktig del i möj-
ligheten att skapa 
klubbkänsla. Under 
senaste åren har 
styrelsen priorite-
rat utveckling av 
lokalen över täv-
lingsverksamheten. 

Mycket av det ser ni resultat av nu 
under hösten.

För fem år sedan så kom 10 medlem-
mar till årsmötet förutom de närmast 
sörjande i styrelsen. Varför är intres-
set så lågt i en klubb med över 2000 
medlemmar? Vi pratar om valdelta-
gande under 0,5 promille. Vad gjor-
des då?

Vi har fyrdubblat deltagandet! 
Skämt åsido, så har deltagandet 
alltid varit bedrövligt. Rekordet tror 
jag var ett 80-tal då det skulle beslu-
tas om rökning eller ej vid bridgebor-
den. Men så långt som att försöka 
hitta kontroversiella årsmötesfrågor 
vill vi inte gå……

Det som gjorts är framförallt infor-
mation om årsmöte, klubben mm i 
klubbtidningen. Betoning av indivi-
dens möjlighet att påverka vår verk-
samhet. Det är lätt att se det dåliga 
deltagandet som ett bevis på att med-
lemmarna är nöjda med verksamhe-
ten och kringservice men det skulle 
inte skada med ett större deltagande 
i klubbens utveckling från flera med-
lemmar.

Korta frågor:
Namn: Johan Nilsson

Hur länge har du 
spelat bridge:

Sedan 1981

Största brid-
geframgång:

Vann både det individuella och parpriset i 
mitt lags interna statistik säsongen 05/06

Bridgepartner: Dom ser helst att jag inte 
nämner några namn

Spelar i lag: Huvet

Gör till vardags: Jobbar på bank!

Kör: Chevrolet

Dricker: Öl och Whisky

Äter: Italienskt och haggis

Bridgemate? Gärna

Senast lästa 
bridgebok:

Adventures of cardplay, får se om 
jag fattar något denna gång…

Rekommende-
rad bridgebok 
till nybörjare:

Spelföraren av T.Reese
Avgående ordförande Johan 
”Bankmannen” Nilsson



PASS nr 4 • 2007 Sid 5

Juniorer har alltid varit ett stort frå-
getecken. Efter Stockholms Ung-
domsbridgeförbunds omstart, vad 
görs nu? Vad har gjorts under de 16 
år du har varit ordförande?

Klubben har en plats i styrelsen 
för det nya förbundet, STOJ (egent-
ligen en kommitté i Stockholms BF). 
Vi hoppas att kunna ställa klubbens 
resursers till STOJs förfogande, 
främst avseende lokal och material. 
STOJ har sedan som uppgift att mark-
nadsföra bridgen i på skolor mm.

Klubben har sponsrat juniorarrang-
emang samt årligen avsatt pengar 
till Margareta Carlbergs Fond som 
lämnat medel till nybörjarbridge och 
juniorer i synnerhet.

Vilken är dina råd till den nya ordfö-
randen?

Av vad jag sett hittills så behöver 
Tora inte så många råd men ska det 
vara något så är det att ta tillvara på 
den enorma kompetens som finns 
bland våra medlemmar. §

Några frågor om hur 
Tora såg på rollen som 
ordförande och den 
första kvinnliga på  
ordförande.

Du är inte ny i styrelsen. Berätta lite 
om din bakgrund i klubben? 

Första gången jag spelade på klub-
ben var faktiskt som reserv med min 
pappa i ligan på Regeringsgatan 82. 
Sedan dess har ju klubben utveck-
lats på ett fantasiskt sett. Jag gick 
på bridgekurs på Bridgeakademin i 
början av 60-talet för Jan Wohlin och 
blev riktigt biten. Sedan gjorde jag 
ett uppehåll med endast sporadiskt 
spel under nästan 20 år. Men från 
1984 har jag spelat mer och mer, jag 
tror jag är med i alla lagserier man 
kan vara med i: korpen, damligan, 
stockholmsserien, allsvenskan, DM-
lag, S:t Erik -  en del partävlingar blir 
det också.

Jag valdes in i styrelsen för ett 
år sedan. Tidigare har jag suttit 
med som ledamot och sekreterare i 
Stockholm Bridgeförbund i 10 år och 

20 år i styrelsen för SEB Bridge där 
jag fortfarande är med. Det jag sett 
av styrelsearbetet det här första året 
i BK S:t Erik är att vi har en väldigt 
proffsig och aktiv styrelse där alla i 
styrelsen jobbar och bidrar.

Som första kvinnliga ordförande, för-
pliktigar det på något sätt?

Inte som jag vet,  jag hoppas bara 
det är positivt. Ca 50 procent av med-
lemmarna i klubben är kvinnor och 
representationen i styrelsen har nog 
redan tidigare varit rätt jämlik.

Vad vill du bidra och åstadkomma 
i klubben som ordförande? Har du 
gjort någon avsiktsförklaring? 

Inget är väl så bra att det inte kan bli 
bättre. Vi måste hela tiden utveckla 
och anpassa verksamheten så att 
medlemmarna trivs och fortsätter att 
spela samtidigt som det är viktigt att 
få tillväxt. Våra funktionärer betyder 
väldigt mycket i det sammanhanget, 
och vi måste fortsätta satsa på våra 
skickliga och trevliga funktionä-
rer. Vi behöver fler och då krävs det 
både utbildning och rekrytering. Det 
ställs stora krav på våra tävlingsle-
dare idag, förutom bridgelagar och 
spelscheman måste de kunna en hel 
del IT. Många av dagens tävlings-
ledare har lärt sig 
successivt, men den 
som kommer ny 
måste lära sig allt på 
en gång - program-
men Ruter, Hjärter, 
Spader, uppdatering 
av resultat på hemsi-
dor, Bridgemate mm. 
Dessutom måste all 
teknik fungera.

På vilket sätt 
kommer vi få fart på 
juniorbridgen? 

Vi skall stödja 
STOJ på alla sätt 
vi kan. På fredagar 
1500-1830 är det 
öppet hus för junio-
rer för att prova på 
och spela på riktigt 
för de mer avance-
rade. Om bara några 
av medlemmarna tar 
med ett barn eller 

barnbarn en fredag är jag övertygad 
om att några kommer att bli bitna 
och fortsätta. Sedan gäller det ju att 
få in en fot på Stockholms gymnasier 
så att Bridge kan vara ett mervärde 
för en rektor som raggar elever. Kan 
juniorbridgen få in en länk på skolans 
hemsida eller ännu bättre en aktivi-
tet på en skola, skulle möjligheterna 
öka. Släkt, kompisar och skola är det 
viktigaste när det gäller nyrekryte-
ring av juniorer till bridgen. Klubben 
kan bidra med lokaler, ledare och 
pengar. §

Korta frågor:
Namn: Tora Philip, 60, ny ordförande i BK S:t Erik

Största brid-
geframgång:

Trea i SM par damer 2003 med 
Monica Hermansson

Bridgepartner: Många – till exempel min man Bo som 
jag träffade på BK City för länge sedan 
i övrigt tror jag som Johan - dom ser 
helst att jag inte nämner några namn

Spelar i lag: Tora Philip på måndagarna och 
Conny Lindquist på onsdagarna

Gör till vardags: Har jobbat med IT i 35 år och nu är jag 
avtalspensionär. Mycket bridge och 
segling blir det och en del resor. 

Kör: Toyota Yaris

Dricker: Vatten men understundom ett glas vin

Äter: Gärna en god fiskgryta

Bridgemate? Tycker jag är bra

Senast lästa 
bridgebok:

Suite Combinations av Sally 
Brock, riktigt bra

Rekommende-
rad bridgebok 
till nybörjare:

How to read your opponents 
cards av Mike Lawrence
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Kräftguldet
K R Ä F T O R ,  F E S T  O C H … F O T B O L L !

Massor av juniorer i 
olika åldrar hade hittat 
till klubben en lördag i 
början av september, då 
det var dags för junior-
kräftguld.

Noomi Hebert

Bland de äkta juniorerna fanns så 
gott som hela eliten på plats, med 
blott 12-åriga Ida Grönkvist som 
kanske största sensation – hon lycka-
des baxa upp Johan ”Botten” Upmark 
till en fjärde plats.

IMP över fältet med Gröna Hissen var 
formen för dagen, så misstag både 
straffade och belönade sig. Råkade 
man göra rätt på ett par brickor fick 
man flytta upp, men där satt det ju 
bara ess som skickade ner en i käl-
laren igen.

När krutröken till slut skingrades 
var det Daniel Sivelind och Karl Asp-
lund som lyckats skicka ner flest par, 
och de hyllades och firades och grat-
tades. PASS ställde sig först i kön och 
frågade så klart hur vägen till succé 
och ära sett ut – den måste väl ha 
varit kantad med superba brickor?

- Va? Brickor? Just nu minns jag 
bara dåliga brickor… vi hade en där 
vi gick för fjortonhundra!

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

Syd spelade 3 NT dubbelt och fick 
spadertio ut, och pojkarna minus ett 
par hundra på impen…

Sedan kom kräftorna fram, men alla 
kunde inte riktigt koncentrera sig… 
snart började ju fotbollen (returmötet 
Sverige-Danmark). Tävlingsledaren 
Micke Lindblom hade sagt ”kanske 
kanske”, och nu kämpade närmare 
en startelva inne i tl-rummet för att få 
saker o ting att fungera (det skulle gå 
att ladda ner via datorn, upp på stora 
skärmen… sas det).

Kräftorna blev färre, och skalen 
fler, men än syntes ingen fotboll. 
Fler bord började spela (igen). Och 
Karl kom på att de haft en bra bricka 
också!

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

Här satt Syd i två redubblade ruter, 
och fick trumftvåan i utspel. Vad 
göra?

Jo, släppa den runt till sjuan på 
handen så klart! 560 poäng in, och nu 
gjorde inte fjortonhundra (som varit i 
samma rond) lika ont längre.

Så här slutade drabbningen

Daniel Sivelind - Karl Asplund Grangärde BS - Upsala BS1) 
Peter Törnblom - Johnny Johansson  Malungs BK2) 
Per-Ola Cullin - Kristin Nedlich  BK S:t Erik3) 
Johan Upmark - Ida Grönkvist  BK S:t Erik - Örebridgen4) 
Erik Fryklund - Emma Sjöberg  Filbyter Bridge 5) 

Thomas Magnusson - Peter Flodqvist Näsby BS - BK S:t Erik6) 
Bo Sundell - Hans-Ove Sandin  Storsjöbygdens BK - Bräcke BK7) 
Cecilia Rimstedt - Simon Bech  BK Everfresh - BK S:t Erik8) 
Björn Wenneberg - Rob Walker  ABB BK - Storsjöbygdens BK9) 
Tommy Andersson - Staffan Hed  Filbyter Bridge10) 

Och äntligen hickade den gråa skär-
men till, och andra halvlek skulle just 
börja och, minsann, kom inte Kim 
Källström in också! 

Pocken och Kicki tävlar om 
T-shirt med högst OBS-värde. Jag 
vet vem jag röstar på!
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Det fanns även andra spel som lockade Sofi 
Ryman.

Emma glad. Det som står på bordet har inget med 

bridgen att göra.

Teknik ska fixas - vi ska se fotoboll. Men var är 

brudarna?

Det krävs en riktig tjej för att 

dra upp Upmark från bot-

tenträsket i resultatlistan. 

Ida Grönkvist är en sådan.

En riktig kräfta? Erik Fryk-
lund och  Sara Sivelind väntar 
på kalaset.
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Svepet
Som redaktör får man 
inte alltid den plats 
man vill ha. Jag får ju 
inte skriva ledaren, så 
detta är mitt bidrag. 
Artikelserien handlar 
om våra klubbmedlem-
mars bravader sedan 
förra numret och lite 
annat smått och gott. Vi 
kallar det helt enkelt för 
Svepet.

Thomas Larsson - Stockholm   

Landslagsutmaningen
Jag har haft som ambition att följa 
de båda paren Freja Andersson 
– Kicki Nedlich samt Johan Upmark 
– Per-Ola ”Pocken” Cullin utan någon 
större framgång. De som skulle ha 
coachat tjejerna uteblev och allas vår 
mentor Auby har gått ur tiden.

Men jag tänkte göra att tappert 
försök, kopplat mot deras egna för-

väntningar.
* Deras förväntningar innan de åkte 
till Shanghai.

Tjejerna i EM flickklass.
Slutresultat:

Polen  225,5
Holland 210
Sverige 204

De har blivit berömda för ett inspire-
rat och lite ”galet” spel som har gått 
vägen. Undrar om de får lära sig den 
typen av spel på S:T Erik?

Killarna i NM
Slutresultat

Finland 196
Danmark 170
Sverige 156

Killarna i VM
Kvartsfinal.

I grundspelet visade Per-Ola Cullin 
och Johan Upmark framfötterna och 
knep med sina 0,31 en nionde plats på 
butlerscoren. Bengt-Erik och Anders 
landade på +0,19 medan Peter och 
Fredrik -0,07. Bästa svenska par i but-
lern är givetvis ett mycket bra betyg.

Fortfarande har varken Pocken 
eller Upmark hittat igen sina gym-
paskor från gymnasiet och ingen av 
dem kan stava till disciplin (försökte 
få en giv till pass från VM under en 
månads tid utan framgång). Detta 
sänker betyget på hur seriös paret 
är i sin satsning. Det är även skräm-
mande hur lite krav som ställs på 
pöjkarna :-) Men det kan man inte 
klandra dem för.

Tjejerna uppfyllde sitt mål genom 
träning både fysiskt och i bridge inför 
sitt mästerskap och knep bronset.

Killarna siktade på guld i NM och 
nådde endast brons vilket måste 
kännas som en nesa. Men fint spel i 
VM uppväger det.

Oavgjort blir det. Slutliga täv-
lingen kommer att ske på klubben 
en fredagseftermiddag med ”kort i 
pannan”.

Juniorbridgen
Apropå fredagsbridgen så är det både 
spännande och roligt att det händer 
saker på klubben.

”Under ligasäsongen är det varje 
fredag öppet hus i S:t Eriks lokaler, 

mellan klockan 
15 och ca 18.30. 
Man kan komma 
när man vill – 
stanna en stund 
eller vara där 
hela tiden. Obs!! 
Ingen avgift och 
vi bjuder på lite 
fika.”

Detta skrivs på S:t Eriks hemsida. 
Se till att hjälpa Stockholms Junio-
rerna att bli fler. Det är faktiskt där 
framtidens bridgespelare finns.

Simon Bech var den bäst placerade 
S:t Erikjunioren på en fjärdeplats i 
Junior SM-par. Mer än så finns inte 
att skriva om JSM, enligt Simon 
själv.

Flitig besökare på fredagsbridgen är 
Johan Nilsson med sina söner som 
även fanns på rikslägret tidigare i år.

Vår förre ordförande
När jag tänkte på att skriva om Johan 
så blev jag bara tvungen att visa hur 
vår f.d. ordförande brukar bjuda vid 
de gröna.

1} var starkt och 4 { var spärr. Utspel 
ruterdam.

Hur spelar du?

Väst	 [	 K	8	7	4	3	2	
Ingen	 ]	 E
	 	 {	 8	5
	 	 }	 E	K	D	5

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

	 Väst	 Nord	 Öst	 syd
 Kim Göran Johan Micke
 Lichtenstein Hammarström Nilsson Arnberg

	 pass	 1	}*	 4	{	 6	]
	 pass	 pass	 pass

	 Tjejerna	 Killarna
Tävling	 Junior	EM	Italien	 NM	i	Norge	 VM	i	Shanghai
Datum	 11-16	juli	 4-9	juni	
Förväntat	resultat	 Medalj	 Första	 Semifinal*
Uppnått	resultat	 Brons	 Brons	 Kvartsfinal

”Slutliga tävlingen 
kommer att ske på 
klubben en fredags-
eftermiddag med 
”kort i pannan”.”

” Är du medioker? 
Spela poker! ”
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1. Nord [ K 8 7 4 3 2 
Ingen ] E
  { 8 5
  } E K D 5
[ E kn    [ D 10 9 6
] 9 3 2    ] 7 6
{ D 4 2  ¤  { kn 10 9 7 6
} kn 9 6 4 3    } 10 2
  [ 5
  ] K D kn 10 8 5 4
  { E K 3
  } 8 7

Hela given:
Micke skriver till mig. ”Efter genom-
gång med mina kära vänner i Bre-
marks gäng så har vi kommit fram 
till att spader mot kungen är rätt 
spelsätt i längden. Men det finns 
många händer med sjukortsruter på 
spärrhanden som det går bet om inte 
spaderess sitter rätt, där spärrhanden 
har kort hjärter och två klöver eller 
två hjärter…” }

Väntar bara på att korthuset ska 
rasa för Johan. Någon måste ju upp-
märksamma denna artikel!

Korthus
Han heter Bryan Berg och bygger 
korthus. Inte vilket som helst utan 
Capitol (USA) med 22.000 kort utan 
lim eller andra tricks på fyra dagar. 
Någon som känner sig manad?

Se klippet på www.youtube.com

VM i Shanghai
Sveriges VM-äventyr slutade i kvarts-
finalen mot Hollande med 108-274 
IMP.

En riktigt trevlig bricka från kvarts-
finalen.

1 } är 16+ och 1 [ visade 5-korts ] 
eller 4-k [ och 5-korts lå – 7-10 hp. 
2 { visade ] och sedan slutade de i 
4 ] trots att det fanns risk för att ] 
satt 5-0.

Spadernio ut till Johans knekt. 
Sedan spelade han hjärternio med 
rundsläpp. När öst sakade ruter så 
spelades ruter till kungen och mer 
ruter till handen och mer höga rutrar. 
Nu var försvaret chanslöst. Jämn 
hemgång. Vid andra bordet spelade 
holländarna 4 { med ett övertrick 
och 10 imp till Sverige.

Mark Horton, författare till arti-
keln, avslutar:That brilliant piece of 
bidding, backed up by sound declarer 
play earns my first nomination for 
the 2008 IPBA awards.

Att killarna inte riktigt hade koll på 
budgivningen enligt invigda källor är 
troligen inget de kommer att erkänna. 
På fötter landade de och Johan spe-
lade rätt.

Most unlucky player 
in the world
I förra numret skrevs det om en 6{ 
bricka. Det har skickats en del pro-
testmail om att brickan blev felrefe-
rerad. Mårten Gustavsson ville ta på 
sig att spelat mot Johnny Östberg på 
den, men den lätta går inte redak-
tören på - för det var jag och ingen 
annan!

Däremot så stämmer följande som 
Johnny skriver. ”Efter att slagit min 
trumfmask och tagit in mina övriga 

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

	 Väst	 Nord	 Öst	 syd
  Pocken  Upmark

	 	 pass	 pass	 1	}
	 1	[	 2	{	 pass	 2	]
	 pass	 2	[	 pass	 2	NT
	 pass	 3	NT	 pass	 4	]
	 pass	 pass	 pass

nio vinnare så är läget följande med 
tre kort kvar där endast Väst och 
Nords kort är intressanta.

  { E D 2

{ K 10 8  ¤ 

Inne på bordet (Nord) spelade jag 
rutertvå i stick 11 och hemgången 
var klar!” Hela given:

DN
Ett upprop har gjorts på förbundets 
hemsida, Spader, om att DN mins-
kar bridgen ytterligare till förmån för 
korsord. Gör din röst hörd. Jag har 
redan avslutat min prenumeration i 
ren protest.

Lägg upp korten på rätt sätt
Vi har fått in en fråga hur träkarlens 
kort ska läggas upp på bordet.

Svaret är enligt lag 41A i lagboken
När utspelskortet blivit synligt, 
lägger träkarlen upp sina kort fram-
för sig på bordet, med framsidan 
uppåt, sorterade i färger, med korten 
i ordningsföljd, i rader som pekar 
mot spelföraren och med trumfen till 
höger ur träkarlens synvinkel. Spel-
föraren spelar sedan både sina egna 
och träkarlens kort. 

Tills vi ses igen.
Bjud bra och hårt. §

Syd	 [	 E	8	2
Alla	 ]	 7	5	2
	 	 {	 E	D	kn	2
	 	 }	 K	10	8
[	7	6	3	 	 	 	 [	10	5	4
]	10	6	3	 	 	 	 ]	kn	9	4
{	K	10	8	7	 	 ¤		 {	9	6	5	3
}	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
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I N F O  F R å N  S T O J

Stockholms
Juniorerna 
STOJ har sedan oktober 
en ny styrelse, vald på 
Stockholms Bridge- 
förbunds årsmöte.

Björn Åström

Ordförande är Björn Åström och 
övriga ledamöter är Mats Nyberg, 
Anna Roos, Krister Ahlesved, Kicki 
Nedlich, Lennart Kjellman och 
Walter Bergman. De tre senare är 
juniorer. S:t Erik har också en repre-
sentant, Per Lundqvist.

Fredagsbridgen
På fredagar mellan 15.00-18.30 är det 
verksamhet för juniorer på klubben. 
Vi tar då emot alla som vill spela och 
lära sig mer om bridge. Upplägget 
påminner om en minikurs och man 
kan komma ner utan föranmälan. Du 
som är intresserad, eller som känner 
några juniorer som skulle kunna vara 
intresserade, tala med Kicki, Lennart 
eller Walter. Kickis mailadress ser ut 
så här stojbridge@yahoo.se.

STOJ planerar också andra aktivi-
teter, bl.a. en ny PRO-AM tävling. Vi 
återkommer om den.

Bidrag till juniorer
Behöver du som junior ekonomiskt 
bidrag till någon bridgeaktivitet kan 
du vända dig till STOJ. STOJ samlar 
upp sådana frågor för distriktets 
räkning och vi tar ställning till om 
begäran är rimlig eller inte. Är beslu-
tet positivt remitterar STOJ frågan 
vidare till aktuell sponsor, t.ex. Mar-
gareta Carlbergs fond som stöder 
ungdomsbridgen. Fonden önskar 
emellertid först få STOJ:s uppfattning 
om bidragets rimlighet, så att vi får en 
likartad behandling av sådana frågor 
i distriktet. Även STOJ kan i vissa 
fall självt bidra från egen kassa.

Har du frågor och idéer om hur vi 
kan utveckla juniorbridgen i Stock-
holm - kontakta STOJ! §

L A g K A P T E N E R  I

Mästarserien!
Det har varit problem för ganska 
många lag att få ihop spelare till 
matcherna i mästarserien på grund 
utav den regel vi har som förhindrar 
en spelare att vara med i mer än ett 
lag i samma serie.

Samtidigt som vi tycker att det är 
en ganska naturlig regel så tycker vi 
även att det är självklart att alla som 
vill ska ha möjlighet att spela mer än 
en dag i ligan eftersom den möjlighe-
ten finns. Det går inte helt ihop och 
hur vi än gör så blir det inte riktigt 
rätt. 

Vi kommer nu i denna mästarserie 
att lätta lite på den regel som förhin-
drar spelare att spela i mer än ett 
lag.

Det som kommer att gälla i mästarse-
rien är att:

Det är tillåtet att vara medlem 1) 
i två lag i mästarserien. Ett lag 
som har flyttats upp från Elit 
onsdagar samt ett lag som flyt-
tats upp från Elit måndagar. 
Det är däremot inte tillåtet att 
vara medlem i två lag som flyt-
tats upp från samma speldag.
Varje lag får dela på högst 2) 
två identiska spelare.
Det är tillåtet för dessa spe-3) 
lare att möta sitt andra lag.

Gränsen två är satt på basis av att 
det bör räcka för att lagen lättare 
ska kunna lösa att få ihop spelare till 
matcherna så det räcker.

Vi vet att det kan uppstå “känsliga 
lägen” när spelare möter sitt andra 
lag. Men vi litar till att alla spelare 
sköter det på ett snyggt sätt och gör 
sitt bästa oavsett vilket lag han/hon 
spelar för. 

Det här är tredje säsongen vi har 
den här “provregeln” och då den har 
fallit väl ut så tänker vi permanenta 
den och införa den i ligareglerna. Det 
är därför viktigt att om ni har några 
synpunkter, klagomål eller förbätt-
ringsideér att ni framför dem innan 
ligan är slut.

Vänligen, ligaledningen. §

BK S:t Erik
Inbjuder till sina 
årliga tävlingar:

Julkul
18 december 2007

24 brickor i lugnt tempo.

Anmälan på 
S:t Eriks hemsida.

Högst  200 par, 
först till kvarn.

Lagguldet
26-27 januari 2008

Ett dussin lag från euro-
pas alla håll kommer att 

deltaga i vår tävling.
Ställ upp med ett lag och 

mät dina krafter mot 
riktigt bra motstånd.

Mellan 100 - 120 brickor 
över 2 två dagar.

Vi spelar som vanligt i 
vår lokal på Kronobergs-

gatan 12 i Stockholm.

Anmälan till BK S:t Erik 
www.sterik.se (där du 
även kan se startlista), 

bridge@sterik.se eller på 
telefon 08-650 97 79.
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Plattliret

Den 29 september gick 
årets plattlir av stapeln. 
För er som inte vet vad 
plattliret är så är det 
klubbens årliga guldtäv-
ling för par.

Mikael Lindblom

Tidigare var det en tvådagarstävling 
men sedan några år tillbaka spelas 
den över en dag. I år var målsätt-
ningen att få ihop 36 par där alla 
skulle möta alla, totalt 70 brickor. 
Tyvärr så stannade deltagarantalet 
på 32 par så det blev totalt 62 brickor. 
Glädjande var att relativt många spe-
lare från andra distrikt ställde upp.

Till nästa år hoppas jag att ni uti-
från fortsätter att komma samtidigt 
som elitspelarna här på hemmaplan 
också anmäler er. 250:- per spelare 
där alla intäkter går tillbaka till spe-
larna efter avdrag för tävlingskost-
nader borde göra att alla har råd, 
samtidigt som det erbjuds fina priser 
till de främst placerade.

I själva tävlingen drog under-
tecknad tillsammans med hustru 
Mari det längsta strået och seg-
rade före Storsjöbyggdens Morgan 
Svensson och Ulf Wallin. På 
tredje plats kom Thomas ”löparn” 
Magnusson och Fredric Wrang.  
Eftersom mitt minne är i paritet med 
redaktör Larssons (han hade glömt 
att fixa någon till att skriva denna 
artikel, skäms på sig), (vadå? du fick 
säkert två dagar på dig :-), red) och 
det var ett bra tag sedan tävlingen 
är bristen på brickdetaljer näst intill 
total. En bricka mot de blivande två-
orna lyckades jag dock hitta:

10 i topp Plattliret 2007 

Mari Lindblom - Mikael Lindblom BK S:t Erik1) 
Morgan Svensson - Ulf Wallin Storsjöbygdens BK2) 
Thomas Magnusson - Frederic Wrang Näsby BS - BK S:t Erik 3) 
Johnny Östberg - Mats Axdorph BK S:t Erik4) 
Mats Sjöberg - Emma Sjöberg Filbyter Bridge 5) 

Tobias Törnqvist - Arvid Wikner Skara BS - BK S:t Erik 6) 
Lars Ohlsson - Peter Svensson Sigtuna BS - Bro-Bålsta BK7) 
Björn Thalén - Erik Fryklund Karlstads BK - Filbyter Bridge 8) 
Håkan Lindblom - Magnus Ekman Filbyter Bridge - BK S:t Erik9) 
Eric Arvidsson - Karl Asplund BK S:t Erik - Upsala BS10) 

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

 NORD ÖST SyD VÄST
 Morgan Micke Ulf Mari

 1 [ 2 ] 3 [* 4 }*
 pass 4 ] pass 4 [*
 pass 4 NT* pass 5 }*
 pass 5 ] pass 6 ]
 pass pass pass

3 [ var spärrande. 
4 } var klöver med hjärterstöd.
4 [ var kontrollbud.
4 NT essfråga.
5 } visade 1 eller 4 ess.

Det är möjligt att jag borde kon-
trollbjudit 4 { istället för att gå ned i  
4 ], men valde denna gång den fega 
vägen. Mari var dock fortsatt intres-
serad av högre höjder och kontroll-
bjöd 4 [ på vilket jag tog essfrågan. 
När essen inte räckte till var det bara 
att gå ned i 5 ]. Mari hade dock ännu 
mer muskler och höjde till 6 ]. Själva 
höjningen är inte så konstig eftersom 

jag troligen inte skulle essfrågat utan 
något i klöver.

Även spelet var lite intressant: 
Spader ut till stöld och hjärter knekt 
runt. När jag sedan spelade hjärter-
tio och det kom en hacka till höger 
var frågan om Ulf duckat från kung 
andra. Hade han gjort det, så var han 
värd alla poäng på brickan. Nu hade 
han inte gjort det utan vi belönades 
lite tursamt med 26 av 30 poäng.

Till sist vill jag bara framföra att 
Mattias Weiler skötte tävlingen med 
bravur och att partävling är jäkligt 
skoj. §

Artikelförfattaren störd i fikat

” Är du medioker? 
Spela poker! ”
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Bridgeskolan kommer 
ha återkommande artik-
lar som riktar sig till dig 
som är lite mindre ruti-
nerade.

Björn Åström - Huddinge

Vilket moment inom bridgen är mest 
likt en Formel 1 – tävling? Vad är det 
som gör att pulsen börjar slå fortare. 
Var finns de största riskerna, men 
också de största potentiella vinsterna. 
Givetvis handlar det om slambudgiv-
ningen. Det finns knappast någon 
bridgespelare som inte blir lite exal-
terad när en slam ligger runt hörnet. 
Och vilken triumf är det inte att bjuda 
och spela hem storslam.

Visst är det förunderligt att ett spel 
kan engagera så mycket. Vad spelar 
det för roll egentligen om du vinner 
2210 (storslam i högfärg i zonen med 
hemgång) på en bricka eller förlorar 
100 (en straff i zonen). Ja, det kan 
man fråga sig. Men faktum är att det 
spelar jättestor roll!

Eftersom beslutet att bjuda slam 
eller inte är förenat med stora risker 
är det ingen lönsam strategi i läng-
den att ”chansa” på att bjuda slam. 
Det krävs bättre beslutsunderlag än 
så, för att man ska våga ta steget fullt 
ut. Bridgeskolan har särskilda kurser 
i slambudgivning där vi går igenom 
de viktigaste hjälpmedlen i budgiv-
ningen. Det handlar bl.a. om essfråga 
(RKCB) och kontrollbud och en del 
andra konventioner i budgivningen.

Antag att du har dessa kort:

Din partner öppnar med 1 ] och du 
hoppar till 2 NT, utgångskrav med 

Bridgeskolan
B R I D g E N S  F O R M E L  1

4-kortsstöd. Partnern bjuder nu  
3 {, singelton. Din hand var bra 
från början, men den har blivit ännu 
bättre när du vet om singelrutern hos 
partnern. Ett praktiskt bridgebud är 
nu 4 NT, essfråga. Har partnern 1 ess 
(trumfkungen är ett ess) bjuder du 5 
], har han två ess bjuder du lillslam 
och har han tre ess inviterar du till 
storslam genom att bjuda 5 NT.

Antag istället att du har den här 
handen:

Budgivningen börjar på samma sätt. 
1 ] från partnern, 2NT från dig och 
3 { från partnern. Du har minst lika 
bra kort som i förra exemplet, men 
nu är 4 NT inget bra bud. Varför inte? 
Svaret är att du saknar både första- 
och andrakontroll i [. Om partnern 
har all sin styrka i hjärter och lågfär-
gerna, men ingenting i spader, kan ni 
inte klara hem slam även om bara ett 
ess skulle saknas. Det är nu kontroll-
buden kommer in i bilden.

Du ska fortsätta budgivningen med 
att bjuda 3 ] på 3 { för att ge part-
nern chansen att kontrollbjuda spa-
derfärgen. Det första kontrollbudet 
(3 [ i detta exempel) visar antingen 
förstakontroll (ess eller renons) eller 
andrakontroll (kung eller singel-
ton). Om partnern bjuder 3 [ kan du 
fortsätta med 4NT som i det första 
exemplet. Om han däremot skulle 
bjuda något annat (4kl kanske) kan 
du direkt avskriva slamplanerna och 
bjuda 4 ] eftersom du då vet att mot-
ståndarna direkt kan ta de två första 
sticken i spader. Kontrollbud bjuds 
alltid så ekonomiskt som möjligt och 
om partnern hoppar över en färg har 
han ingen kontroll i den färgen. 

Tekniken med kontrollbud i kombi-
nation med essfråga löser faktiskt de 
allra flesta slambudgivningarna på ett 
bra sätt. Det krävs emellertid en hel 
del träning innan man riktigt fattar 
galoppen och eftersom slammar är 
ganska sällsynta i verkliga livet kan 
det vara klokt att specialträna just det 
momentet i budgivningen. För när de 
dyker upp står mycket på spel.

Låt oss avsluta med en bricka där 
hela Nords hand kartläggs i budgiv-
ningen.

Nord visar med sina bud följande 
kort: 1 [ = öppningsstyrka, minst  
4-kortsfärg, 3 ] = singel och därmed 
minst 5-korts spader, 4 { = första- 
eller andrakontroll i {, 5 [ = två 
ess+trumfdamen, 6 [ = varken klö-
verkung eller ruterkung.

Visst är det fantastiskt att man med 
fem bud kan beskriva en hand så 
otroligt väl!

Syds 2NT var Stenberg och därmed 
singelfråga, 4 } var kontrollbud och 
4NT essfråga (RKCB). 5NT visar att 
alla ess finns och inviterar till stor-
slam (Sjöbergs 5NT). §

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

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

	 	 Nord	 Syd
	 	 1	[	 2	NT
	 	 3	]	 4	}*
	 	 4	{*	 4	NT*
	 	 5	[*	 5	NT*
	 	 6	[	 pass

	
	 	 [	 D	kn	9	8
	 	 ]	 E	K	6	5
	 	 {	 E	K	5	4
	 	 }	 5
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Info från Bridge- 
skolan inför

våren 08
FERIESKOLA

Januari 08 - Vecka 2, 3 och 4
Förbättra din speltek-
nik – tre olika nivåer 
Vi erbjuder både dag 
och kvällslektioner.

Mer info på hemsidan.

INSPARK
En heldag med bridge 
– Antingen den 12, 13 

eller 20 januari.
Lektioner i budgivning och 
spelteknik  Lättare lunch 

och därefter tävling.

KURSSTART
Våren 2008

28 januari – 3 februari

Grundkurs A (inga förkunskaper)
Tisdag 17.45
Onsdag 13.30
Torsdag 09.30
Torsdag 17.45
Söndag 16.30

Värvningspremie till dig 
som tipsar en vän om någon 

av våra nybörjarkurser.
Premie delas ut vid kurs-

start i samband med inskriv-
ning. Anslages på klubben.

På begäran - NU i vår!!!
Bridgeskolans mest avan-

cerade kurs. AB/SLAM
Start Tisdagen 29 Januari 17.45

Se hela vårt kursut-
bud på hemsidan.

TIPS inför julen!!!
Ge bort en kurs i julklapp

Bridgeskolan Kronobergs-
gatan 12 Tfn. 08-31 37 31.
e-post@bridgeskolan.se 

Hemsida www.bridgeskolan.se

Läs även Tommys brid-
geproblem 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 

Tommy Gullberg - Nacka

Utspel: Klövertio.

När Nord kan utgångsinvitera chan-
sar Syd på lillslam.

Hur ska ni utnyttja det faktum att 
Väst missat ruterutspelet?

2. Öst [ kn 10 7 6 5
Alla ] 8 4 2
  { E D 2
  } 9 3

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

	 Väst	 Nord	 Öst	 syd
   1 } 1 [
 pass 3 [* pass 4 [
 pass pass pass

1. Nord [ E kn 4 2
Ingen ] K 10 9 2
  { 7 5 2
  } D kn

   ¤
  [ D 3
  ] E D kn 8 7 3
  { E 8 4
  } E K
	
	 Väst	 Nord	 Öst	 syd
  pass pass 1 ]
 pass 3 ] pass 6 ]
 pass pass pass

3. Syd [ E 2
Öst-Väst ] 10 3 2
  { D 6 5 4
  } E K kn 2

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

	 Väst	 Nord	 Öst	 syd
    1 {
 pass 2 NT* pass 3 [*
 pass 4 }* pass 4 ]*
 pass 4 [* pass 5 {
 pass pass pass

Utspel: Klövertvå, udda enligt 10-12.

När Nord spärrhöjer chansar Syd på 
utgång.

Hur tänker ni er hemgång? Öst 
sätter i klöverdam på utspelet.

Utspel: Spadertre, udda enligt 10-12

Nord berättar om ruterstöd och 
utgångsstyrka på första budvarvet. 
Öppnaren redovisar sedan singelspa-
der, varefter kontrollbudgivning 
leder till 5 ruter.

Hur garderar ni hemgång?

Tommys luriga
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Tora Philip

Här kommer ett sammandrag av års-
mötesprotokollet som också finns på 
hemsidan. Verksamheten har flutit 
på bra under året och ekonomin är 
god. 45 personer deltog i årsmötet. 
Harry Gindin valdes till mötesord-
förande och skötte uppdraget galant. 
5 motioner hade inkommit.

Motion nr 1 Motionären vill att det 
ska bli rökförbud i bridgelokalen.

Motion nr 2 Motionären vill att rök-
burarna i spellokalen avlägsnas. 

Efter diskussioner beslutades att 
överlåta till styrelsen att lösa rökfrå-
gan på bästa sätt.

Motion nr 3 Motionären föreslår att 
ligaspelet ska börjar en halvtimme 
senare för att man ska slippa betala 
trängselskatt.

Årsmötet beslutade att bibehålla 
starttiden 18:30.

Motion nr 4 Motionären föreslår att 
ligasystemet ska graderas i bok-
stavsordning. T ex från A till K för att 
de ska bli lättare att överblicka och 
man slipper svårförståeliga namn 
som nu.

Årsmötet beslutade att bibehålla 
nuvarande namngivning i ligasyste-
met.

Motion nr 5 Motionären föreslår 
att det upprättas någon form av ”spel-
pool” med uppgifter om spelare som 
är tillgängliga för tillfälliga inhopp.

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att: 
sätta in en information i PASS och på 
hemsidan om att spelare som kan vara 
reserver skall ange detta på medlem-
marnas anslagstavla med angivande 
av vilken högsta serie man spelar i.
När det var dags för val av styrelse 

var valberedningen Catharina Wid-
gren och Niklas Willén väl förbe-
redda Till ny ordförande valdes Tora 
Philip efter Johan Nilsson som efter 
16 år i styrelsen undanbett sig omval 
och till ny ledamot valdes Per Lund-
qvist.

Övriga frågor
Tora Philip redogjorde för de ökade 
kostnader som klubben kommer att 
drabbas av om det föreslagna debi-
teringssystemet på mästarpoäng som 
Förbundet Svensk Bridge lagt fram 
till sin riksstämma i höst går igenom. 
Styrelsen kommer att lämna in en 
skrivelse till riksstämman där det 
framgår vilken kostnadsökning klub-
ben kommer att få och vi kommer 
också att påtala att vi upplever för-
slaget som orättvist. 

(Veckan efter årsmötet hölls Riks-
stämma i Laholm och klubbens syn-
punkter påverkade stämmans beslut 
på ett för klubben positivt sätt).

Göran Sallstedt efterlyste fler jour-
spelare till lördagar/söndagar.

Anders Pettersson framförde önske-
mål om källsortering av allt papper 
som delas ut på tävlingarna. Anette 
Ekman, blivande ny caféentrepre-
nör meddelade att hon redan tagit 
kontakt om källsortering för caféets 
del och att hon även kunde efterhöra 
om källsortering för klubbens alla 
papper.

Catarina Widgren undrade om det 
mäts hur mycket luft som kommer 
in i lokalen. Det åligger hyresvärden 
att gör mätningar och reglera luften, 
vilket  också görs kontinuerligt.

Ombads styrelsen att informera i 
PASS, på hemsidan och i högtalarna 
inför spelet, särskilt i juni varje år, 
om vikten av att medlemmarna beta-
lar in sina avgifter till rätt plusgiro. 
Representationsmedlemmar i BK 

S:t Erik skall betala hela avgiften, 
inklusive förbundsavgifterna till För-
bundet Svensk Bridge. Alla felbetal-
ningar orsakar en massa extra jobb 
för styrelsen. Idag tas en extra avgift 
på 50 kronor ut av dem som betalar 
avgiften kontant i lokalen. Av rättvi-
seskäl bör denna avgift även tas ut 
av dem som felaktigt betalar till klub-
bens konto.

 
Nästa år håller klubben sitt 60:e års-
möte. Välkomna! §

Rapport från årsmötet BK S:t Erik
Inbjuder till den årliga:

Klubb-
festen
Missa inte årets
trevligaste fest!

Boka in 5 april 2008 för då 
är det dags att fira Bridge-

klubben S:t Erik 60 år.

Priset är 300 kronor per bil-
jett och då ingår välkomst-

drink – 3-rätters middag 
– kaffe och underhållning.

Biljetter finns att köpa 
från 1 december hos Café 

Harmoni på klubben.



PASS nr 4 • 2007 Sid 15

Utspel: Klövertvå, udda enligt 10-12.

När Nord spärrhöjer chansar Syd på 
utgång.

Hur tänker ni er hemgång? Öst 
sätter i klöverdam på utspelet.

Vinn utspelet och fortsätt med klö-
versticken. Hela given:

Facit till Tommy
gullbergs luriga

Utspel: Klövertio.

När Nord kan utgångsinvitera chan-
sar Syd på lillslam.

Hur ska ni utnyttja det faktum att 
Väst missat ruterutspelet?

Ni tar utspelet och trumfar ut med 
bordet inne. Hela given:

Spela sedan en låg spader mot dam. 
Om Öst ingriper i luften med kungen, 
får ni senare saka två ruter på ess, 
knekt i spader.

Låter Öst er få sticket, fortsätter 
ni med spader till ess och spader till 
stöld. Spaderknekt är nu stor för ett 
rutersak för hemgång.

2. Öst [ kn 10 7 6 5
Alla ] 8 4 2
  { E D 2
  } 9 3

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

	 Väst	 Nord	 Öst	 syd
   1 } 1 [
 pass 3 [* pass 4 [
 pass pass pass

Utspel: Spadertre, udda enligt 10-12
Nord berättar om ruterstöd och 

utgångsstyrka på första budvarvet. 
Öppnaren redovisar sedan singelspa-
der, varefter kontrollbudgivning 
leder till 5 ruter.

Hur garderar ni hemgång?

Vinn utspelet och trumfa ut. Fortsätt 
med ess och kung i klöver. Spela 
sedan spadertvå från bordet och saka 
er sista klöver. Hela given:

Vinner Öst, kan han returnera hjärter 
till Väst. Denne är emellertid inpetad 
och måste ge favör.

Är det Väst som kommer in i spader, 
är det möjligt att han kan spela klöver. 
Genom att täcka en hacka med knek-
ten ser Syd till att förr eller senare få 
ett hjärtersak på klövern.

Skulle Öst returnera låg klöver, när 
han kommer in i spader, försäkrar 
sig Syd om hemgång genom att saka 
hjärter.§

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

1. Nord [ E kn 4 2
Ingen ] K 10 9 2
  { 7 5 2
  } D kn

   ¤
  [ D 3
  ] E D kn 8 7 3
  { E 8 4
  } E K
	
	 Väst	 Nord	 Öst	 syd
  pass pass 1 ]
 pass 3 ] pass 6 ]
 pass pass pass

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

3. Syd [ E 2
Öst-Väst ] 10 3 2
  { D 6 5 4
  } E K kn 2

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

	 Väst	 Nord	 Öst	 syd
    1 {
 pass 2 NT* pass 3 [*
 pass 4 }* pass 4 ]*
 pass 4 [* pass 5 {
 pass pass pass

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

Saka hjärter från bordet och spela 
sedan trumf. Öst kommer in och 
kan sedan inkassera hjärtersticken 
men han måste därefter ge ruterfa-
vör eller spela mot dubbelrenons för 
hemgång.
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Posttidning B

Avsändare:
BK S:t Erik
Box 49116
100 28 Stockholm

Kapten Maggan
B E S V I K E N  P å  S E N I O R E R N A

Behövdes det en kapten till 
seniorerna? Vad innebar din 
roll?

Jag tycker att de är så pass 
erfarna och vana vid stora 
internationella mästerskap 
att de kunde klara sig utan. 
Jag scorade många matcher 
och tittade på spelet.  Det var 
inte meningen att jag skulle 
bestämma laguppställningen 
eller att ge dem taktiska råd. 
Jag bara fanns där och för-
sökte vara glad och positiv.

Var du nervös under 
spelet?

Det var pirrigt, jag skulle 
inte klara av att titta på Åke. 
Jag valde att titta på Tjolpe 
eller något annat par.

Är du nöjd med tolfte plat-
sen?

Det här laget har en större 
kapacitet.  I några matcher 
nådde spelarna inte sin nor-
mala spelnivå. Det är klart att 
man kan säga att motståndet 
var väldigt tufft men vårt lag kom 
tvåa i EM i Warszawa förra året och 
nu är vi tolva. Vi kan inte jubla över 
en sådan placering. Å andra sidan 
kom nu Tyskland som vann EM, efter 
oss i sluttabellen så jag antar att det 
är frågan om dagsform och små mar-
ginaler.

Vad är det som måste förbättras för 
att seniorerna ska vara mera fram-
gångsrika i framtiden?

Det är svårt att säga men kanske 
skulle de tjäna på att vara mera sam-
spelta.

Vad är det roligaste som hände dig 
under detta VM?

Det var en mycket lärorik upple-
velse på alla sätt. Vi hejade på Norge 
hela tiden och var jätte glada över 
deras guldmedalj.  Det var en annan 
sak som gjorde mig mycket glad. 
Många ansåg att priset för bästa för-
svar i detta VM skulle få Michelle 
Brunner, en tjej från Englands dam-
landslag. Jag känner henne inte per-
sonligen men det var kul att just en 
kvinna kan överglänsa männen och 
göra en sådan kanonprestation. §

I slutet av september 
åkte paret Margareta 
och åke Sjöberg till 
Kina på fyra veckors 
semester.  De första två 
veckorna var dock inte 
ägnade åt vila. Maggan 
var i Shanghai som icke 
spelande kapten för 
seniorlandslaget som 
deltog i VM.

Elena Ström

Förutom hennes man Åke, bestod 
truppen av Sune Fager, Sture Ekberg, 
Hans-Olof Hallén, Sven-Olov Flod-
qvist och Bernt-Åke Jansson. Under 
kvalomgången ledde Maggan sina 
mannar mot den övre delen av tabel-
len men till slut hamnade laget på 
en delad tolfte plats. Om det gällde 
fotboll skulle säkert Lars Lagerbäck 
beskriva en tolfte placering som ”en 
fantastisk prestation”. Maggan är 
mer krävande än Lagerbäck och dess-
utom mycket ärligare. Hon tycker att 
det svenska seniorlaget kunde ha 
presterat bättre.

Hur är Kina som turistland?
Kina är ett mycket vackert och exo-

tiskt land under otroligt stark utveck-
ling. Förutom Shanghai besökte vi 
Peking, Xian och södra delen av 
landet. Det finns enorma inkomst-
klyftor som märks särskilt tydligt i 
storstäderna men samtidigt framtids-
hopp.


