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Snart är nya betalningssystemet klart  

I en ledare för ett år sedan be-
rättade jag om hur styrelsen då 
funderade på hur BK S:t Erik 

på ett enklare sätt skulle kunna ta 
emot spelavgifterna. Nu kan jag 
berätta att vårt nya betalnings-
system snart är färdigt och bör-
jar testköras under sommaren!  

 Laddningsstationer
Vårt nya betalningssystem kom-

mer att liknar SL:s med laddnings-
bara smartkort. Vi kommer att ta 
systemet i drift i två etapper. I den 
första etappen använder vi i liten 
skala under sommaren bara betal-
ningsfunktionen. Det innebär att 
vi till några spelare kommer att 
sälja förladdade smartkort. Sedan 
får tävlingsledaren på några ut-
valda dagar prova att med en hand-
terminal ta betalt från korten. 

Till den andra etappen under 
höstterminen kommer vi även att 
ta laddningsstationerna i drift. 
När betalningsfunktionen fung-
erar bra börjar vi att sälja tomma 
smartkort för 20 kronor styck 
som spelarna själva får ladda med 
pengar från ett kontokort i nå-
gon av de två laddningsstatio-
ner som sätts upp i vår lokal.  

Rabatt på kortet!
Det kommer när vi tar betalsyste-

met i full drift, att vara billigare att 
betala med ett smartkort än kon-
tant. Vid laddningen av ett smart-
kort utgår en rabatt på ett liknande 
sätt som det har gjort vid ett köp 
av ett förköpshäfte. Vi ser framför 
oss ett flexibelt system. Det skall 
klara av att samtidigt ta betalt i 
flera olika pågående tävlingar. Li-
kaså kommer det att klara av att 
flera tävlingsledare samtidigt tar 
upp betalning i en och samma täv-
ling. Vi tror och hoppas också att be-
talsystemet för tävlingsledaren blir 

lättstartat, lättskött och underlät-
tar den ekonomiska redovisningen. 
För spelarnas del tror vi också att 
det kommer att bli enklare. Kon-
tanter behöver inte tas med. Varje 
spelare kan ladda sitt smart-
kort med rabatt när det passar! 

Kalender till 7 augusti

Måndag 
12:00  Vi Tävlar (till 16 juni)
12:00  Öppen Klass (till 16 juni)
18:30  Sommarserien 
(Inget spel 28 juli)
18:30  Sommarserien Ruternål
(Inget spel 28 juli)
 

Tisdag 
12:00  Sommarbridge 
(Inget spel 29 juli)
18.30  Sommarserien HCP 
(Inget spel 29 juli)
 

Onsdag
12:00  Onsdagsmötet (till 18 juni)
18:30  Sommarserien Ruternål
(Inget spel 30 juli)
 

Torsdag
11:00  Bridgeträning 
(Inget spel 29 maj samt 31 juli)
12:00  Sommarbridge HCP
 (Inget spel 31 juli)
18:30  Sommarserien
 (Inget spel 31 juli)

sommar i toppklass!
Ny redaktör för pass Bästa tiden för avkoppling, minnen 

och reflektion – så har det alltid varit.
Under sommaren kommer klubben testköra betalningskorten – 
liknande de vi köper av SL för att åka kommunalt.
Text: Mårten Gustawsson Bild: Stefan AnderssonRedaktör: Måns Berg  

När du läser detta har fot-
bolls-VM precis börjat, utan 
Sverige, men för min del det 

roligaste man kan titta på ändå. Fot-
bolls-VM får mig att tänka på brid-
gespelaren och landslagsmannen 
Putte Kock som dessutom var dåti-
dens kändaste tv-kommentator. Han 
dog ju innan jag föddes, men histo-
rierna om honom har jag fått höra 
många gånger. Putte behöver hel-
ler ingen närmare presentation för 
de flesta, historien om Cigarrfusket 
eller portugisen Esebio känner ni 
kanske till, men Putte Kock bjuder 
på trevligare anekdoter i sin bok. 

Så bestämde jag mig för att 
bita tänderna i Putte Kocks 
enda bridgebok "Bridge i topp-
klass" som han skrev 1962, som 
en memoar över sitt bridgeliv – 
vi har för övrigt sex stycken ex-
emplar i klubbens bibliotek. 

Cigarrbolmaren, tv-kommenta-
torn och gentlemannen hade stor 
roll i bridgens framväxt i Stockholm 
och i Sverige och berättar bland an-
nat om hur han var med och bil-
dade Sveriges bridgeförbund 1934.

Bridgen hade hög status även 
på den tiden och när Sverige var 
och spelade landskamp mot ame-
rikanerna i New York kan bland 
annat nämnas att president Ei-
senhower satt minst tre timmar 
varje dag och bakblåste. Skvisar 
och inpetningar var hett på den ti-
den, men jag fastnade för logi-
ken på följande bricka från 1937: 

 Många spelade på den tiden att 
1 NT visade 13-15 balans. Budgiv-
ningen gick 1NT - 3NT och Puttes 
partner Einar Werner spelade ut spa-
dertvå. Tvåan gjorde att Putte vis-
ste att hans partner spelat ut från en 

fyrkortsfärg, men det konstiga var 
att de hade som överenskommelse 
att inte dra från en dålig fyrkortsfärg 
utan ingångar. Då spelade de istäl-
let ut högsta kortet från två eller tre 
hackor. Putte grubblade, partnern 
kunde ju omöjligt ha några honnörs-
punkter eftersom inget blev kvar ef-
ter 13 hos öppningshanden, 13 på 
bordet och 14 hos honom själv. Så 
varför spelar han ändå ut en dålig 
fyrkortsfärg? Jo, det måste bero på 
att han helt enkelt har tre fyrakorts-
färger och en singel! Och singeln 
borde vara i ruter (ser du varför?). Så 
tänkte Putte Kock och efter spaderess 
lade han därför 
ner klöveress 
och klöverdam 
som tog med 
sig knekten och 
kontraktet gick 
efter det inte 
att spela hem. 
Inte så pjåkigt!

Hoppas ni får 
en lika trevlig 
sommar som 
jag tänker ha!

Syd/ ♠ 953
Alla ♥ KD
  ♦ Ekn742
  ♣ K94
♠ 10872   ♠ E64
♥ 8543   ♥ kn96
♦ 3   ♦ K95
♣ 7652   ♣ ED103  
  ♠ KDkn
  ♥ E1072
  ♦ D1086
  ♣ kn8
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på äventyr i  sydafrika
Sveriges främsta stormästare Anders Morath berättar om när han 
gav sig iväg till andra sidan ekvatorn för att kolla på djur och spela 
sydafrikanska mästerskapen med Sven-Åke Bjerregård. Text: Anders Morath  Foto: Sven-Åke Bjerregård

U T R I K E S

För snart fyra år sedan pen-
sionerade sig Sven-Åke Bjer-
regård. Han tog då med sig 

hustru Gunilla och sina golfklubbor 
och flyttade till Sydafrika, där han 
hade varit som turist några gånger 
tidigare. Klimatet, vingårdarna 
och den låga prisnivån lockade.

När vi senare började spela med 
varandra i veteranlandslaget blev 
avståndet ett problem. BBO i all ära, 
men det är inte riktigt samma sak 
som att spela mot fysiska motstån-
dare. En del träning fick vi i Chair-
mans (han kommer hem till Sverige 
ett par månader på sommaren), 
men mer behövdes. Det visade sig 
att Sydafrika har en årlig bridge-
kongress i april-maj, ungefär som 
Bridgefestivalen men utan sidotäv-
lingar. Den kunde vara ett lämpligt 
träningstillfälle, som dessutom gav 
mig möjlighet att se en del av landet 
och dess djur och natur. Nu har jag 
deltagit i kongressen tre år i rad.

 2012 gick kongressen i Kapsta-
den, där Sven-Åke bor, i fjol i Johan-
nesburg och i år i Port Elizabeth, så 
jag har fått se nya städer hela tiden. 
Under en dryg vecka spelar man först 
en lagtävling och sedan en partävling. 
Lagtävlingen spelas i fyra grupper 
där alla möter alla, och sedan går 
de två bästa från varje grupp vidare 
till cupspel. De senaste åren har det 
varit 10-12 lag i varje grupp. I par-
tävlingen spelar man kval om 18 
av 22 platser i en A-final – de sista 
platserna viks för dem som spelar 
final i lagtävlingen, som går samtidigt 
med kvalet. Övriga delas in i B-final, 
C-final och så vidare. Här har det 
varit 100-150 par som ställt upp. 

Första året bokade jag hemresa 

efter lagtävlingen eftersom partäv-
lingen kolliderade med en eventuell 
SM-lag-final. Vi spelade alltså bara 
lagtävlingen, men fick nöja oss 
med prisplats i B-serien. Andra året 
spelade vi med Leif-Erik och Tolle 
Stabell från Norge. Leif-Erik mötte 
vi redan på 80-talet, då han spelade 
med Helness i det norska landslaget, 
och Tolle är hans bror. Vi vann kvalet 
i lagtävlingen men förlorade sedan 
i semifinalen. Sedan lyckades Sven-
Åke och jag vinna partävlingskvalet.

 Vi fick då höra att det aldrig hänt 
att någon vunnit både kvalet och 
finalen, men vi lyckades bevisa att 
varje regel har sitt undantag och 
kunde kalla oss (inofficiella) syda-
frikanska mästare i par. Landet är 
så stort (300 mil från ett hörn till 
ett annat) och antalet spelare så 
litet att det inte är praktiskt möjligt 
att ordna officiella mästerskap.

 I år spelade vi med Tim Cope och 
Larry Chemaly. Tim är en av Syd-
afrikas bästa spelare, medan Larry 
beskrevs som ”en cowboy – han kan 
själv vinna eller förlora vilken match 
som helst”. Vi vann vår kvalgrupp 
och lyckades sedan snäppet bättre 
än året innan – vi förlorade först i 
finalen. Från den gick vi alltså direkt 
till parfinalen utan att behöva kvala, 
och där försvarade vi vår fjolårstitel. 
Men prispengarna i Sydafrika är 
inte som i Chairmans eller Guldgru-
van – sammanlagt blev det ungefär 
600 kronor var, obetydligt mer än 
startavgiften. Bridgen i Sydafrika har 
inte samma struktur som i Sverige. 
Det finns kanske något dussin bra 
spelare, men sedan går spelstyrkan 
snabbt utför. Ett exempel: ♠K10xx 
♥AKxxx ♦A10x ♣x.  Handen före 

öppnar med 1 spader (5-k) och 
du bjuder 2 hjärter. Efter två pass 
bjuder öppnaren 2 spader, du 
passar, svarshanden höjer till 3 
spader och öppnaren lägger på till 
4 spader. Du passar (ganska tamt) 
och skall spela ut. Hög hjärter, 
förstås? Inte då, singelklöver fick 
det bli. Bordet kommer upp med 
♠9x ♥10 ♦KJ9xxx ♣K10xx. Första 
stick går till partners dam och 
spelförarens ess, så där  löste du 
ett av hans bekymmer åt honom. 
Men om han har någon ruter så 
har du i alla fall beten kvar på 
egen hand, och detta var lagtäv-
ling. Jodå, det kommer en ruter 
från spelföraren i stick två, men 
du lägger lågt(!) och spelföraren 
tar för kungen. Där försvann ett 
stick – spelföraren hade singel. Nu 
kommer hjärter till spelförarens 
dam och din kung. Han verkar 
vilja stjäla hjärter, så du vänder 
med trumf(!). Den går till spel-
förarens åtta, han stjäl sin sista 
hjärter, stjäl en ruter och spelar 
spaderess, spaderdam. Du fick två 
stick av de fyra säkra du hade... 

Arrangemangen har varit 
hyggliga tidigare, men var i år 
inte av liknade klass. De 22 paren 
i finalen spelade barometer, tre 
omgångar med tjugoåtta brickor 
i varje. I första omgången fick vi 
inte några resultat över huvud 
taget, men en bit in i den andra 
omgången delades det ut ett 
papper till varje par med uppgift 
om vad man fått på respektive 
bricka i den första. Ett papper 
med vars och ens sammanlagda 
procent i omgången sattes också 
upp i lokalen. Likadant efter 

andra och tredje omgången – vi 
fick aldrig några scoretavlor eller 
någon sammanlagd ställning. Det 
är alltså inte bridgen i Sydafrika 
som är så attraktiv att jag åter-
vänder. Men det finns annat.

 Första året visade Sven-Åke 
mig runt kring Kapstaden – Taffel-
berget, Godahoppsudden och en 
pingvinkoloni, förutom vinprov-
ning i det kända Stellenbosch-
området. Och landet har många 
stora inhägnade viltområden, 
där man blir skjutsad runt i en 
öppen jeep och får se vilda djur 
på nära håll. Några sådana har vi 
besökt både i fjol och i år. Förra 
året var det en elefantpark, där 
vi fick se 25-30 elefanter vid ett 
vattenhål. I år stannade vi två-tre 
meter från en lejonhanne, som 
låg och dåsade i skymningen. 
Han stördes inte ens av att få en 
strålkastare i ansiktet. Ett par 
meter därifrån låg lejonhonan 
med fyra ungar, några månader 
gamla, klängande över sig. 

Tidigare hade vi stött på två säv-
liga noshörningar, som kom ännu 
närmare – en av dem var framme 
och nosade på en av jeeparna. De 
hade avsågade horn – inte för att 
skydda turister, utan för att tjuvar 
hade flugit in, sövt ner dem och 
sågat av hornen. Guiden berättade 
att tjuvarna inte brytt sig om att 
ge något uppvakningsmedel, och 
det hade fått till följd att den dräk-
tiga honan förlorat sin unge. Det 
tar sexton månader för henne att 
göra en ny… Men hornen växer ut 
igen, några centimeter om året.

Som avslutning ett  
problem från lagfinalen:

Sven-Åke spelar ut klöverdam, som 
bordet får vinna. Spaderkung följer 
(jag längdmarkerar med sjuan) som 
partnern släpper, men tar spaderdam 

skulle jag tro att spelföraren har A. 
Men varför spelar Sven-Åke klöver? 
Han kunde ju undvikit att ställa mig 
inför problem genom att vända med 
ruter – efter min tydliga längdmar-
kering i spader har jag visat renons i 
klöver och spelföraren i ruter, så han 
vet ju hela sitsen. Kan han vilja att 
jag stjäl i med honnör? Om något hos 
honom skall växa måste han ha typ 
10xx i trumf, och då har spelföraren en 
klöver kvar så jag kan lika gärna stjäla 
lågt. När jag sedan vänder med spader 
växer hjärter 10 så småningom upp till 
en andra zonbet. Det hela mynnar ut i 
frågan: Skall jag lita på vad jag tror om 
spelförarens hand, eller skall jag lita på 
att partnern hade en mening med att 
vända med klöver i stället för ruter?

Till slut bestämde jag mig för att 
stjäla. (Det hade jag inte gjort med alla 
partners, så ta det som en komplimang 
Sven-Åke.) Därmed släppte jag hem 
kontraktet, eftersom spelföraren hade 
A. Jag är känd för att inte brusa upp 
vid bordet. Det bottnar i att jag vet att 
jag själv gör tekniska fel ibland (jodå, 
det händer), och varför skulle jag då 
bli sur om partnern gör detsamma? 
Men att partnern lurar mig att göra fel 
är svårare att acceptera, så min kom-
mentar hördes bort till andra bordet 
fem meter därifrån. Lyckligtvis var det 
enda gången, och +6 imp i stället för -10 
hade inte räckt för att vinna finalen...

Savannen tar fram Moraths djuriska 
instinkter och han ryter till vid bridgebordet.

för att fortsätta med klöverknekt. 
Spelföraren vinner med kungen och 
stjäl sin sista spader, som Sven-Åke 
bekänner på. En ruter från bordet 
försöker jag ta med esset, men 
spelföraren stjäl och slår ifrån sig 
med klöver åtta, som partnern vinner 
med tian. Vi har fått två stick och 
jag sitter kvar med KJx i trumf som 
skall ge beten – ser bra ut. Nu spelar 
Sven-Åke klöver 4... Jag upptäcker 
att jag missat en klöverhacka –  spel-
föraren bekände med tvåan i första 
stick, men var det trean eller femman 
som bordet hade? Är fyran stor? Jag 
kan ju saka någonting och invänta 
straffen oavsett, men varför spelar 
partnern klöver? Vad har spelföra-
ren? A) ♠10xx ♥AQxxxxx ♦- ♣K82 
eller B) ♠10xx ♥AQxxxx ♦- ♣K852? 

Alternativ A ser mer ut som en 
1-öppning, och med B kunde han 
tagit bort 3NT med 4 klöver, så om 
jag inte hade något annat att gå på 
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"tävlingsledare!"
Vem är det egentligen som kommer när någon ropar? Eller ännu mer 
oförskämt, kommer när man inte ropar och kräver in startavgiften.
Bilder: Lars OA Hedlund

I påsk var det precis som varje 
år dags för juniorernas Riks-
läger. I år var det dessutom 

JNM-par som alternerar vartan-
nat år med JNM-lag. Det var kul 
med stor uppslutning i år och att 
många juniorer från Stockholm 
och S:t Erik deltog. ”Umgänget 
och att få träffa så många junio-
rer från hela Sverige var det bästa 
med Rikslägret”, tycker Christine 
Nylander. Markus Bertheau säger 
istället: ”Det var kul att få spela 
så mycket bridge och så många 
roliga tävlingar”. Nästa år hoppas vi 
därför på ännu större uppslutning! 

Under fem dagar spelades många 
tävlingar i Örebro, och de sista två 
dagarna var det JNM som gällde. 
Det blev ”hemmaseger” i och med att 
Mikael Grönkvist och övertecknad 
vann guld. Silvret gick till Danmark 
medan Simon Hult och Simon Eken-
berg tog brons. En bricka från JNM 
som illustrerar väl hur man ska 
(eller inte ska) resonera i partävling: 

1 ruter lovade minst fyrkortsfärg 
och motståndarnas 3 spader var 
spärrande. Nu hade jag ett problem 
som Nord. Slam är runt hörnet, men 
det finns ingen garanti för att det 
ska gå hem. Ett annat alternativ är 
att dubbla motståndarna och hoppas 
på en fet inkomst i straffar. Vid 
bordet ville jag inte ge upp slam-
chanserna och bjöd 4NT som är invit 
till 6 ruter i vårt system. När Mikael 
gick ner i 5 ruter sade jag pass.  

Det var en mycket tveksam aktion 
eftersom det är väldigt dåligt att 
spela fem i lågfärg, särskilt i partäv-
ling. De som hamnade i 3NT tog in 
minst 660 och att helt enkelt dubbla 
motståndarna hade gett 800. Därför 
fick man endast några ströpoäng 
för att spela 5 ruter, så om jag skulle 

satsa på eget kontrakt borde jag 
ha bjudit 6 ruter. Går det hem får 
man en delad topp och går man bet 
får man ungefär lika många poäng 
som vi fick nu för +600. Mycket att 
vinna och lite att förlora! ♣

Daniel Gullberg och partnern Mikael Grönkvist (bilden) siktar mot stjärnorna. 

juniorer från s:t erik
fixade jnm-guld
39 par ställde upp i öppna Junior-NM för par. Daniel Gullberg och Mikael Grönkvist 
vann överlägset. Ödmjukt väljer Daniel Gullberg att berätta om när han gjorde fel.

Text: Daniel Gullberg Bild: Ida Grönkvist

F R A M G Å N G A R

71. Syd/ ♠ K107
Alla ♥ Kkn96
  ♦ D76
  ♣ Ekn10
♠ EDkn42   ♠ 9853
♥ 10   ♥ D8532
♦ 42   ♦ 10
♣ K9543   ♣ 876  
  ♠ 6
  ♥ E74
  ♦ EKkn9853
  ♣ D2

VÄST NORD ÖST SYD
    Gullberg                  Grönkvist 

      1 ♦
1 ♠  dblt 3 ♠ 4 ♦	 
4 ♠   4NT* pass 5 ♦  
 pass  pass pass     
 

w

D O M A R E

RESULTAT JNM PAR 2014
17-19 APRIL 129 BRICKOR

1. Mikael Grönkvist – Daniel Gullberg 
2. Dennis Bilde Cilleborg– Niclas Raulund
3. Ida Grönkvist - Mikael Rimstedt
4. Simon Hult - Simon Ekenberg
5. Kristian B Ellingsen - Tor Eivind Grude
6. Paul Grünke - Vemund Vikjord

– I yngre klassen tog Mikael Rim-
stedt och Ida Grönkvist guld medan 
guldet i flickklassen gick till Norge. 

– Jag jobbar med dag-
ligan på måndagar.

– Ligan måndagar 
(varannan), kommer även 
ha sommarserien under 
några veckor i sommar.

– Dagtid, måndag, 
onsdag, torsdag och fredag 
hittar ni mig på klubben.

– Arbetar tisdagar med 
D-serien samt torsdag
och fredag med Bridgeträning.

– Jag jobbar tisdagar, torsda-
gar och söndagar. D-serien,  
ligan och söndagsbarron.

– Öppen klass måndagar, lör-
dagshiss och en del silvertävlingar, 
allsvenskan och sm/dm-lag.

– Jag sköter Fredags-
godis – en tävling för 
mindre rutinerade.

– Jag håller i trivselbrid-
gen på torsdagar, dagtid.

– Varannan tisdag och 
varannan torsdag med 
ligan, silvertävlingar, 
guldtävlingar och annat.

Kicki Nedlich, 31 år
Jordklotet.

Daniel Gullberg, 22 år
Solna.

Karl Persson, 58 år,
asfaltsbarn.

Elisabeth Nordling, 66 år 
Södermalm.

Micke Almgren, 48 år
Där jag lägger min hatt.

Björn Gustafsson, 71 år
Blidö.

Per Lundqvist, 62 år
Värmdö

Kerstin Håstad, 82 år
Danderyd

Mattias Weiler, 40 år
Östermalm.

Fredrik Alfredsson, 32 år
Bredäng.

– Jag har ligan på tisda-
gar och torsdagar.

– Ligan måndagar 
och onsdagar, plus lite 
silver och allsvens-
kan samt sm/dm-lag.

Sofia Ryman, 31 år
Märsta.
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M I T T E N

välkommen till bridgegivarnas bb

O m du befinner dig i den norra 
delen av S:t Eriks klubblo-
kal har du kanske hört ett 

diskret smatter. Utanför tävlingsle-
darrummet är det som starkast, och 
går du in i tl-rummet inser du att 
ljudet kommer från ett litet rum – där 
dörren alltid är stängd – bakom.

Och om du en gång i ett obevakat 
ögonblick smiter in i rummet och 
känner att det luktar sprit kanske 
du blir riktigt misstänksam. Vad 
är det egentligen som pågår? 

Jo, där läggs alla de brickor som 
klubben och skolan använder.

Pass stämde möte med den 
ansvariga i styrelsen, Kalle Pers-
son, och bad honom berätta allt 
om brickläggningens mysterier.

Till att börja med: hur många 
brickor läggs det i det lilla hem-
liga rummet varje vecka?

– Ja, säger Kalle, vi kan väl räkna 
på det veckovis, det som återkom-
mer hela tiden. Då blir det 200 på 
måndagen, 60 på tisdagen, 140 
på onsdagen, 60 varannan tors-
dag, 200 på fredagen, 200 på lör-
dagen och 240 på söndagen. 

Förutom att lägga brickor till sina 
egna tävlingar och till skolan lägger 
man brickor då till exempel Sveri-
ges bridgeförbund eller Stockholms 
bridgeförbund hyr klubben för att ha 
en tävling. Sedan tillkommer även 
klubbens egna extra-tävlingar.

Tidigare var brickläggningen 
utlagd på en underleverantör, men 
nu har S:t Erik bestämt sig för att 
sköta brickläggningen själva.

– Man tyckte det var bäst att 
göra på det viset, säger Kalle 
Persson. Visst, man blir tvungen 
att köpa in kortlekar och maski-

Vad försiggår egentligen i det där skumma lilla smatterrum-
met inne hos tävlingsledaren? Jo, inne på givfabriken föds 
alla de trivsamma problem vi får grunna på året runt.

ner, men en vacker dag så kostar 
det ju inget mer än arbetet.

Dock kommer det att ta lång 
tid att få tillbaka investeringen. 
Kalle berättar att klubben har inte 
mindre än tre brickläggningsma-
skiner – en gammal och två nya.

– Den senaste modellen kostar 
ungefär 40 000, säger Kalle. 
Och lekarna är inte speciellt bil-
liga heller. Den senaste sorten 
läser ju visserligen alla kort, de 
gamla läste bara kodade saker.

Den som suttit vid de gröna borden 
ett tag minns säkert korten som var 
perforerade av små, diskreta hål. 
Senare fick korten en liten streckkod, 
men nu klarar maskinen alla kort.

– Den läser hörnen på vilken 
kortlek som helst, säger Kalle – men 
fråga mig inte hur det går till!

Att det är just tre maskiner 
beror på att den gamla har hållit 
mycket längre än beräknat.

– Ja, den har varit väldigt 
bra, måste jag säga. Vi vill ha 
en backup, nu har vi två.

Runt om i Stockholm tror Kalle 

att det finns 3-4 maskiner till. Han 
vet att Alvik och Alert har egna 
apparater, och Lennart Eriks-
son (den gamle polisen) har en. 

Vad Kalle vet finns det bara 
två leverantörer av bricklägg-
ningsapparater. Men å andra 
sidan verkar de ha spridit sig:

– Ja, jag såg en av Janner-
stens maskiner när jag var i 
Asien och spelade, i Malaysia.

Maskinerna har blivit smartare 
också. Förr i tiden köpte man givarna 

för sig, och apparaten duplicerade 
det man matade in i den. I dag har 
maskinerna en egen slumpgene-
rator som slumpar fram givarna. 

– Ja, det finns väl flera mil-
joner*, säger Kalle. 

De förduplicerade givarna 
ställde till vissa problem också. 
Nån gång fick Ölandsveckan 
ställas in, då givarna som leve-
rerades var gamla och vissa spe-
lare faktiskt kände igen dem.

Rent tekniskt går det till så att 
operatören fyller på med kortle-
kar, och lägger dem i respektive 
fack på brickan. Maskinen slum-
par given, och sorterar sedan 
fram rätt kort till rätt händer.

Den som lägger brickor 
till en tävling spelar givet-
vis aldrig tävlingen själv. 

– Nej, det gör man inte. säger 
Kalle. Visserligen kommer man 
absolut inte ihåg en enda bricka 
– det ska ju gå fort när man 
lägger, men det är enklast så.

En vanlig myt är att brickor som 
är lagda av en apparat blir ”vil-
dare” än de man blandar och ger 
själv. Sanningen är den att det är vi 
människor som blandar för dåligt.

– Sju gånger ska man blanda 
en kortlek, säger Kalle strängt. 
Annars klumpar färgerna ihop sig, 
och händerna blir jämnare. Därför 
känns det som om brickor som är 
framslumpade blir mer svitade, 
med fler extrema fördelningar.

Men när Pass pressar lite säger 
Kalle att han faktiskt tycker att 
den nya maskinen lägger mer 
extrema brickor än den gamla.

– Jaaa, säger Kalle… det har jag 
ju absolut inga belägg för, det är 
bara en känsla. Med tiden ska ju det 
jämna ut sig. Men väldigt många 
sju- och åtta-kortsfärger är det!

Hur ser då framtidens brick-
läggningsmaskin ut? Vilken 
idé vill Kalle ta patent på?

– Det smidigaste vore ju om det 
fanns ett system vid varje bord som 
tog hand om det hela – blandande 
och gav, säger Kalle. Så kan man 
koppla borden med varandra, och 
få samma givar i par- eller lagtäv-
ling. När handen är klar lägger man 
tillbaka kortleken, och bordet ger 
nästa hand. Det vore väl smidigt?

Till sist – det där med spriten: vad 
i all sin dar kommer lukten ifrån?

– Det är för att göra rent dem, säger 
Kalle. De i Linköping kallar visst sin 
brickläggningsmaskin för alkoho-
listen – det går åt så väldigt mycket 
sprit för att hålla den på gott humör.

Svenskar vann 
sydamerikanska 
mästerskapen!
Samtliga välkända ansik-
ten från klubben.
Det var femte gången det transnationella 
sydamerikanska mästerskapen avgjordes. 
Den här gången 17-24 maj i Santiago, Chile. 
Tävlingen spelades först som en Round-
Robin, där de fyra bästa lagen av 40 gick 
vidare till semifinal. Svensklaget Perula med 
Fredrik Nyström, Johan Upmark, Frederic 
Wrang och Marion Michelsen (samt J C 
Ventin och M C Tokay) slog lag Chagas i 
finalen. Men efter många om och men med 
feldupliceringar och strul från tävlingsled-
ningen bestämdes att lagen fick dela segern. 
Svenskarna fick dock med sig bucklan hem.

Fredagen den
dag vi gillar mest!
Fredagsgodis för 
vårterminen avgjord!
Stort grattis till Anita Hammarstedt och 
Pierre Grahn som vann vårens fredagsgodis! 
Inte nog med att de fick högst slutpoäng de 
spelade dessutom samtliga 18 tillfällen. Per 
Lundqvist gratulerar med Ålandsresa och 
presentcheckar från Nya Bridgeskolan.  

 Detta är inte en ny tv.

 Anita, Per och Pierre.

NÅGOT ATT TÄNKA PÅ

* Det finns inte miljoner, utan 
53 644 737 765 488 792 839 
237 440 000 möjliga givar. 

Skulle man göra kortlekar som 
bara upptog en kvadratmillimeter, 
skulle man ändå behöva hundra 
miljoner jordklot för att sprida ut 
alla dessa pyttelekar över ytan!

Text: Noomi Hebert  Foto: Lars OA Hedlund

En partikelaccelerator 
eller en givmaskin?  Johan och Marion.
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B R I D G E S K O L A N  L Ä R  U T !

U tspelsdubblingar. Det finns flera 
olika sätt att använda den röda 
lappen med ett X på. De vanli-

gaste är upplysningsdubbling av öppnings-
bud och straffdubbling när motståndarna 
har bjudit för högt. En tredje variant är 
när man utspelsdubblar. Den gör man 
när motståndarna bjuder ett artificiellt 
bud och man gärna vill ha ett utspel i 
den artificiellt bjuda färgen.  Exempel:  

Ni sitter med en ganska svag hand     
♠63 ♥7542 ♦52 ♣AKJ97 och gör nu vad? 

Handen är för svag för inkliv eller annan 
aktion, men den är inte för svag för en 
utspelsdubbling. Motståndarna har gjort 
en högfärgsfråga och nu har ni chansen att 
berätta för er partner att ni jättegärna vill 
ha ett utspel i klöver.  Dubbla och berätta 
det, för det är just det er dubbling betyder 
på det artificiella 2kl-budet!  Budskapet ni 
ger är ungefär ”Käre partner, nu bjöd de 
2 klöver och jag är medveten om att de 

inte alls måste spela ett klöverkontrakt, 
men jag passar på att hjälpa dig med 
utspelet. Jag vill gärna att du spelar ut en 
klöver om det blir du som ska spela ut.” 

Det betyder inte att ni har en massa 
poäng. Det betyder bara att ni har en 
bra klöverfärg som ni helst av allt vill ha 
utspel i. Det lovar inte en viss poängstyrka, 
men ni bör på lägre nivåer ha minst fem 
kort i färgen ni dubblar. Märk också att 
det måste vara en artificiell färg ni dubb-
lar. Är budet innan er en äkta färg kan 
ni aldrig utspelsdubbla densamma utan 
får passa eller göra annat aktivt bud. 

Enkla frågorna:
a) Ni har: ♠72 ♥J98754 ♦K7 ♣QJ6 
Vad bjuder ni: 

b) Ni har: ♠	J987 ♥AKT72 ♦876 ♣3 
Vad gör ni:

c) Ni har ♠QJT3 ♥6 ♦AK3 ♣KQT52 
Vad gör ni:     

Svar:  a) Pass. Här har motståndarna 
bjudit en spader och svararen kom med en 
dubbelhöjning (ca 11-12 stp). Öppnaren 
hade då så fina kort att denne tog en ess-
fråga och svararen sade sig ha två ess (eller 
ett ess och spader kung). Ni har en lång 
men toppsvag hjärter och när den är topp-
svag får ni absolut inte dubbla. Kontraktet 
slutar i spader och er partner kommer att 
spela ut, men ni vill ju inte speciellt gärna 

ha hjärter ut. Alltså passar ni och partnern 
kanske kommer att söka bättre lycka i en 
lågfärg vilket passar er bättre.  b)  Dubbelt. 
2hjärter är fjärde färg. Det vill säga budet är 
artificiellt och lovar inte hjärter. Ni har en 
toppstark fin färg ni gärna ser utspel i och 
ni (utspels)dubblar därmed det artificiella 
budet. c) Pass. Här har ni hela 15 hp 
och motståndarna har öppnat och bjudit 
2över1. Er partner är säkerligen i det när-
maste blank. Er klöverfärg som motstånda-
ren till höger bjudit ser ni gärna ett utspel i, 
men ni kan inte dubbla. 2 klöver är ett äkta 
bud och sådana kan ni inte utspelsdubbla 
utan bara upplysningsdubbla. En dubbling 
här hade visat en hand som denna kanske 
♠6 ♥AKJ3 ♦KQT86 ♣Q92 det vill säga 
öppningsstyrka och längd i de två objudna 
(ruter och hjärter) färgerna. Märk att även 
uteblivna dubblingar kan ge er vägledning.

 Ni har: ♠J63 ♥A753 ♦974 ♣964
 Vad spelar ni ut?  
Öppnaren har visat hjärter och svarshan-

den spader indirekt (eftersom han frågade 
och det inte nappade i hjärter) så ert val 
står emellan lågfärgerna. Vilken? Tja, det är 
kanske hipp som happ, men ett litet halm-
strå är att er partner inte utspelsdubblade 
klöver. Kanske är då chansen större i ruter 
och ruter fyra är det kort som möjligen 
sticker ut i valet mellan de två fyrorna.  En 
spelare som passar i budgivningen, men 
som sedan plötsligt dyker upp som gubben 
i lådan vill ha träkarlens färg i utspel: 

Jan Lagerman utspelsdubblar.

B R I D G E S K O L A N  L Ä R  U T !

Fienden har bjudit upp sig i 3NT och 
plötsligt dubblar er partner. Ni har: ♠83 
♥765 ♦QJT7 ♣8765 och ska spela ut. Utan 
dubblingen hade ni spelat ut ruterdam 
från sekvensen. Men er partners dubbling 
begär träkarlens färg, spader, så rätt kort är 
spader åtta. Alla andra kort får underkänt.

Svåra frågorna: 
a) Ni har: ♠AKQJ ♥8752 ♦6 ♣8543 
Vad bjuder ni?  

b) Ni har: ♠AQJ9 ♥6 ♦JT82 ♣T843 
Vad gör ni?  

Svar: a) Pass. En lång sekvens där 
svarshanden visat 5-5 i hjärter och klöver 
och där de sedan stoppat i det märkliga 
kontraktet 4NT. Ja, ni har straffen på 
egen hand bara er partner spelar ut en 
spader. Men om ni dubblar kommer han 
aldrig att finna spader ut, utan träkarlens 
första färg som är hjärter (2 Ruter var ju 
överföring). Ni måste passa och hoppas 
på spader ut. Oftast kommer partnern 
spela ut ruter, men kanske kanske någon 
gång kommer det i alla fall en spader. 
Men den kommer aldrig om ni dubblar.

  b) Dubbelt. Motståndarna har 
segat sig upp i 3NT. Det sitter illa för 
dom. Dubbla och det kommer spader 
ut, träkarlens första färg. Detta kan 
bli många straff med lite tur, men om 
partnern finner den objudna klövern 
ut kanske er chans försvunnit. Till sist 

ytterligare en spännande dubbling. 
Dubbelt av en frivilligt bjuden slam: 

Dylika dubblingar har ett namn, Light-
ner, efter en amerikansk storspelare som 
uppfann den. Denna dubbling begär ett 
ovanligt utspel. Ofta träkarlens färg, men 
ibland kan man misstänka att partnern 
har en renons han vill ni ska finna.

Ni har: ♠7 ♥KQJT ♦J5 ♣976532 och 
ska spela ut. Vilken färg väljer ni? Utan 
dubbling hade ni kanske tagit hjärterkung, 
men nu säger partnern klöver. Med stor 
sannolikhet kommer partnern att stjäla 
utspelet och sedan har han ett ess att ta för.  

BUDNYCKEL

www.nyabridgeskolan.se

Detta händer på 
Bridgeskolan

 » 4 – 8 augusti. Bridgevecka 
Moskogen.

 » 12 augusti. Start D-serien.

 » 29 augusti. Start, Fredagsgodis.

 » 1 – 18 september. Start 
Temaveckor.

 » 2 september. Start E-serien.

 » 3 september. Start 
Bridgeträning

 » 4 september. Ålandsresa. 

 » 5 september. Start 
Bridgeträning.

 » 20-21 september. Kickoff 

 » 22 september. Start 
Bud & Spel.

 » 18-19 oktober. Fågelbrohus.

 
Kontaktinfo
www.nyabridgeskolan.se  
info@nyabridgeskolan.se
08-34 55 01.

Bridge-
skolans nya 
budnyckel 
kan köpas 
för 80 
kronor.

dubbla för ett serveess
I den moderna bridgen finns många olika slags sätt att utnyttja dubb-
lingslappen på. Jan Lagerman berättar för oss om utspelsdubblingen.
Text: Jan Lagerman

VÄST NORD ÖST SYD                              

  pass pass 1 NT 
pass  2 ♣* ?      

VÄST NORD ÖST SYD                              

1 NT  pass 2 ♣* pass
pass  2 ♥ pass 3 NT 
 pass  pass pass   

VÄST NORD ÖST SYD                              

   pass 1 ♠ 
pass  3 ♠ pass 4 NT* 
pass  5 ♥* ? 

VÄST NORD ÖST SYD                              

   pass 1 ♠ 
pass  2 ♣ pass 2 ♦  
pass  2 ♥* ? 

VÄST NORD ÖST SYD                              

    1 ♠ 
pass  2 ♣* ?   

VÄST NORD ÖST SYD                              

1 ♥  pass 1 ♠ pass
1 NT  pass 3 NT dblt 
 pass  pass pass   

VÄST NORD ÖST SYD                              

1♠   pass 1 NT pass
2 ♦  pass 2 ♥ pass
2 NT  pass 3 NT pass
pass     ?

VÄST NORD ÖST SYD                              

pass  1 NT pass  2 ♦*
pass  2 ♥ pass 3 ♣
pass  3 NT pass 4 ♣
pass  4 NT pass pass
   ?

VÄST NORD ÖST SYD                              

pass  1 ♠ pass  2 ♣
pass  3 ♠ pass 4 NT* 
pass  5 ♠* pass 6 ♠
pass  pass dblt 
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FACIT-
SPELKORT
– med kommentarer
Med Facit-Spelkort kan ni spela 
hemmabridge och jämföra er med 
andra resultat, precis som på klub-
ben eller andra större tävlingar.
 Givarna är tidigare spelade i 
riktiga tävlingar och det är resulta-
tet från dessa som ligger till grund 
för de poäng (score) ni får.
 Ett paket med Facit-Spelkort 
innehåller en kortlek med 48 givar 
samt tillhörande häfte med scorer. 
Förutom scorer redovisas i häftet 
även förslag till budgivning, re-
kommenderade utspel samt idéer 
kring spelföringen m m. 
 Givarna kan spelas om hur 
många gånger som helst – och 
kortleken kan givetvis även använ-
das till andra kortspel. 
 F n finns sju utgåvor, nr 1, 2, 3, 
4, 5, 6 och 7.

– 1 –

Givsamling
– med kommentarer

www.bridgeforlaget.se

1
1

1       N 2       Ö 3       S 4       V 5       N 6       Ö
7       S 8       V 9       N 10       Ö 11       S 12       V

13       N 14       Ö 15       S 16       V 17       N 18       Ö
19 S 20     V 21       N 22       Ö 23       S 24       V

25       N 26 Ö 27     S 28       V 29      N 30   Ö
31       S 32       V 33       N 34       Ö 35       S 36       V

37       N 38       Ö 39       S 40    V 41      N 42       Ö
43       S 44       V 45       N 46       Ö 47       S 48       V1

• Kortlek 
   med 48 givar

• 52-sidigt häfte  
   med scorer och  
   förslag till bud-  
   givning och spel.

Pris:

  90:—

HANDLA DIREKT I VÅR 

INTERNET-BUTIK! 

ÖPPEN DYGNET RUNT!

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE

HANDLA DIREKT I VÅR 

INTERNET-BUTIK! 

ÖPPEN DYGNET RUNT!

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE

– Gratis tel/fax 020-52 13 13 –

NR 7 UTE NU!!!

Matchen är viktig, det är ju 
ändå final i mästarserien.
Handen är ovanligt bra:

♠AKQJTx ♥KQJx ♦x ♣Kx. Jag 
provar att öppna med en stark klöver.

Motståndarna är märkbart tyst-
låtna, även om de hostar en del, inget 
att bry sig om tänker jag. Partnern 
visar upp en positiv hand med 
hjärter och ruter och på min ess-
fråga svarar hon tre ess. Spänningen 
stiger och kan det vara dags att 
hoppa in med ett rejält slutbud nu?

Ska jag avsluta budgivningen 
och då med vad? 7 hjärter, 7 spader, 
eller 7 NT är väl alla möjliga att 
bjuda? Tankarna går runt i huvudet 
och motståndarna hostar en del.

Vissa spelar en hostning som 
renons i klöver, två hostningar 
som renons i ruter och så vidare, 
kan nu allt detta hostande vara en 
signal för... ja för vad? Jag har inte 
räknat ordentligt... Nej vakna nu, 
du möter landets bästa mixedpar.

En ledtråd ska ni få, blir det 
fel går ni bet och det blir istället 
Bengt-Erik som skriver den här 
artikeln. PG Eliasson även känd 
som landets främste bisittare har 
på samma bricka, men vid andra 
bordet, i första hand ♠876532
♥xxx ♦QT ♣xx. Varför han ändå 

väljer att öppna med 2 ruter multi 
är nog lite oklart, kan det vara 
premiärnerver och glada zoner? 
Fienden dubblar och när partnern 
hostar fram pass väljer Per-Gunnar 
i sista hand att inte bjuda om sin 
genomusla spaderfärg och passar 
istället med bara två ruterkort!

Var det fyra gånger part-
nern hostade för spaderrenons? 
Fortfarande oklart, men lyckat 
pass blir det när bordet har
♠- ♥xxx ♦876542 ♣Jxxx. Lands-

lagskapten Eliasson räknar ut att 
han vinner brickan även om fien-
den tar 13 straff (eller var det 13  

stick) så länge bara kamraterna vid 
andra bordet bjuder sin storslam.

Spelföringen gav motstån-
darna 1 400 helpoäng. Så vilken 
storslam valde ni till slut?

Blev ni "first loser" som ameri-
kanerna så sött uttrycker det?

Facit:
• 7 hjärter kostar en bet när fien-

den direktstjäl spaderutspelet.
• 7 spader går hem så länge ni 

inte halvtrött toppar ut bor-
dets trumfnia som ligger 
där singel i sin ensamhet.

• 7 NT har 15 stick från taket.
Fotnot:
Det kanske är bäst att påpeka att 

det här med hostningarna kommer 
från ett känt utländskt fall där 
några har dömts för just en sådan 
här hostmetod, vilket för många 
av oss är både tragiskt och ganska 
roligt på samma gång, för lite job-
bigt är det väl att sitta där och hosta 
hela kvällen och ska man harkla 
sig lite med singelton då? För att 
vara extra tydlig så är jag helt 
övertygad om att alla våra svenska 
elitspelare är ett under av etisk 
korrekthet och speciellt dom som 
deltog i finalen, och faktiskt tycker 
jag att nivån utomlands numera 
är hög den med. Ses i höst!

mästarnas mästare!
Lag Goldberg vann vårterminens upplaga av Mästarserien. 
Ett stort grattis önskas till segern över klubbens 257 lag! 
 Text: Lars Goldberg Bild: Lars OA Hedlund

Utspel: Ruterdam. Nord överför 
till spader och slaminviterar sedan 
med ett kontrollbud i klöver. Efter 
Syds kontrollbud i ruter, kontrol-
lerar Nord essen med svaret två ess 
av fem.  Hur ska Syd utnyttja att 
försvaret missat klöverutspelet?

3. Syd/ ♠ 654
Ingen ♥ K10876
  ♦ 10
  ♣ EK43
    
    
     
  
  ♠ ED3
  ♥ EDkn5
  ♦ Ekn9
  ♣ D65

NORD ÖST SYD VÄST
   2 NT pass
 3 ♦*   pass 4 ♥ pass
 6 ♥	  pass pass pass

Utspel: Hjärternio. Nord berättar om 
femkorts hjärter. Syd visar att han 
har präktigt stöd varför Nord driver 
till lillslam. Två ronder trumf avslö-
jar att den satt 2-2. När ni fortsätter 
med dam, kung och ess i klöver, visar 
det sig att Öst hade fyra stycken. 
Hur garderar man då hemgång?

Utspel: Spadertvå. Sedan Syd 
berättat om tilläggsvärden 
chansar Nord på att lillslam 
ska vara lagom. Spelplan?

2. Syd/ ♠ ED
Alla ♥ D32
  ♦ D106543
  ♣ E3

  
  ♠ 43
  ♥ EKkn109
  ♦ E
  ♣ K9542

NORD         ÖST       SYD VÄST
   1 ♥ pass
   2 ♦  pass 3 ♣ pass
   6 ♥  pass pass pass

1. Syd/ ♠ KDkn10985
Ingen ♥ E
  ♦ 2
  ♣  E632    
  ♠ E43
  ♥ Dkn10
  ♦ EK76
  ♣ kn54

NORD ÖST SYD VÄST
        1 NT pass
  2 ♥* pass 2 ♠* pass
  4 ♣* pass 4 ♦* pass
  4 NT* pass 5 ♥* pass
		6	♠	 	 pass	 pass	 pass

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

Klarar du
Tommys luriga?
Text: Tommy Gullberg

Senaste 
tävlingsresultat
Guld-IAF 10 maj
42 par. Antal brickor: 57 
1. Björn Wenneberg - Göran Selldén 
2. Adam Stokka - Johan Karlsson 
3. Anders Morath - Tommy Gullberg 
4. Berik Efraimsson - Anna Zack 
5. Johan Säfsten - Ola Rimstedt

 

KM-par (ruternål) 28 maj
48 par. Antal brickor: 21 
1. Ada Wester - Kevin Palm 
2. Bo Johansson - Lars-Eric Almroth 
3. Gunnar Erkers - Maria Åkerlund 
4. Katarina Befrits - Gunnar Holmberg 
5. Birgitta Lindborg - Inga Skoog 

 
Långfredagssilver 18 april
36 par. Antal brickor: 42 
1. Yke Smit - Marion Michielsen 
2. Gudrun Strandberg - Tore Stormo 
3. Mari Lindblom - Mikael Lindblom 
4. Magnus Ekman - Mårten Gustawsson 
5. Stefan Josefsson - Ylva Strandberg 

Nationaldagssilver 6 juni
44 par. Antal brickor: 42 
1. Johan Upmark - Simon Ekenberg 
2. Per-Ola Cullin - Peter Bertheau 
3. S-O Andersson - Hans  Vestergren 
4. Peter Carlsson - Håkan Lindblom 
5. G Hammarström - Mikael Arnberg

 

KM individiuellt 21 april
32 spelare. Antal brickor: 45 
1. Magnus Arve 
2. Eva Blomberg 
3. Paul Iwarson 
4. Lars-Erik Rudström 
5. Stefan Andersson 

Nybörjarträffen
53 par. Antal brickor: 42 
1. Allan Jakobsson - Ingrid Priemer 
2. U Siwersson - Elizabeth Luthman 
3. Marianne Grenholm - Ulf Grenholm 
4. Britta Kahanpää - Hans Samuelsson 
5. Thord Persson - Jan Göransson

V I N N A R E P R O B L E M

Ulla-Britt och Lars Goldberg vann tillsam-
mans med Lars Ramquist - P G Eliasson 

och Lars Andersson - Kenneth Borin.
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I N N E H Å L L

Utspel: Ruterdam. Nord överför 
till spader och slaminviterar sedan 
med ett kontrollbud i klöver. Efter 
Syds kontrollbud i ruter, kontrol-
lerar Nord essen med svaret två 
ess av fem. Hur ska Syd utnyttja att 
försvaret missat klöverutspelet?

Tag ruteress. Fortsätt med 
ruterkung och saka det block-
erande hjärteresset! Spela sedan 
hjärterdam och saka klöver om 
Väst inte täcker! Hela given:

Fortsätt med rutertio och släpp 
sticket till Väst, när Öst inte täcker. 
Närmast följer favör i ruter eller 
spader för hemgång. Tror man att 
Väst har försvarets klöverlängd, ska 
man efter uttrumfning eliminera 
rutern. Därefter fortsätter man med 
fyra ronder klöver med spader-
sak! Väst är då fast och måste ge 
favör.  Tyvärr hittar jag inget sätt 
att kombinera de båda sitsarna.

Utspel: Hjärternio. Nord berät-
tar om femkorts hjärter. Syd visar 
att han har präktigt stöd varför 
Nord driver till lillslam. Två ronder 
trumf avslöjar att den satt 2-2. När 
ni fortsätter med dam, kung och 
ess i klöver, visar det sig att Öst 
hade fyra stycken. Hur garderar 
man då hemgång? Hela given:

Utspel: Spadertvå. Sedan Syd 
berättat om tilläggsvärden 
chansar Nord på att lillslam 
ska vara lagom. Spelplan? 
Avstå från spadermasken! Ingrip 
istället med spaderess och fortsätt 
med tre ronder klöver med spa-
dersak från bordet. Hela given:

Väst vinner klöversticket. Ni har 
emellertid inga problem med att 
ta en lågstöld i spader på bordet 
samt en högstöld i klöver.

1. Syd/ ♠ KDkn10985
Ingen ♥ E
  ♦ 2
  ♣  E632
♠	2   ♠ 76
♥ 8632   ♥ K9754
♦ Dkn1083   ♦ 954
♣	D108   ♣ K97
  ♠ E43
  ♥ Dkn10
  ♦ EK76
  ♣ kn54

3. Syd/ ♠ 654
Ingen ♥ K10876
  ♦ 10
  ♣ EK43
♠  Kkn72   ♠ 1098
♥  93   ♥ 42
♦  KD653   ♦ 8742
♣ 97   ♣ kn1082
  ♠ ED3
  ♥ EDkn5
  ♦ Ekn9
  ♣ D65

2. Syd/ ♠ ED
Alla ♥ D32
  ♦ D106543
  ♣ E3
♠ kn7652    ♠ K1098
♥ 54   ♥ 876
♦ 72   ♦ Kkn98
♣ kn1087   ♣ D6  
  ♠ 43
  ♥ EKkn109
  ♦ E
  ♣ K9542

Facit till Tommys luriga

I N S Ä N DA R E

”Vi tävlar” och ”Öppen klass” 
slås ihop till en tävling.

Styrelsen har bestämt att från och 
med höstterminen 2014 slå ihop 
tävlingarna ”Vi tävlar” och Öppen 
klass” som går på måndagar kl. 
12.00 till en tävling med två stycken 
TL med tre separata prislistor, en 
för alla par, en för par där båda 
spelarna är högst rutermästare 
samt en för par där båda spelarna 
är högst klövermästare. Hopslag-
ningen beror på flera faktorer:
• ”Öppen klass” har de senaste 
säsongerna snittat 16-18 par.
• ”Vi tävlar” har de senaste 
säsongerna långsamt men sta-
digt ökat snittet till 62 par.
• Det blir både en bättre arbets-
fördelning och kommer att ges en 
bättre service till flertalet av spe-
larna när två TL istället tar hand 
om en tävling om cirka 80 par. 

har du frågor till styrelsen?
Mejla styrelsen om du har åsikter eller frågor om något som 
rör verksamheten: styrelsen@sterik.se

KLUBBRANKING
2 0 1 4 - 0 6 - 0 5

1 Johnny Östberg  1849
2 Anders Morath  1803
3 Johan Upmark  1542
4 Bengt-Erik Efraimsson 1366
5 Christer Bjäring       1250
6 Fredrik Nyström  1188
7 Mikael Grönkvist  1143
8 Daniel Gullberg  1126
9 Lars Goldberg  1091
10 Anna Zack Efraimsson 1065
11 Tommy Gullberg  923
12 Mart Altmäe  884
13 Göran Hammarström 858
14 Max Ödlund  826
15 Lars Andersson  824
15 Mikael Lindblom   824
17 Jan Andersson  805
17 UllaBritt Goldberg  805
18 Bim Ödlund   761
19 Mikael Arnberg  734  

1

2

3

Nästa nummer 
kommer i höst

Ha en trevlig sommar!

Trivselgrupp bildad!

Så har en trivselgrupp på S:t Eriks 
bildats efter önskemål på årsmö-
tet.Vi som finns här för Din skull 
är Eva Klingspor (sammmankal-
lande), Erling Ribbing, Elisabeth 
Nordling (TL), Mårten Hilding 
och Caroline Tesch (styrelsen).

Till oss kan Du vända dig via mail: 
trivsel@sterik.se. Vi kommer att 
besvara dina frågor och förslag efter 
att vi tagit upp dessa vid våra möten.
Vi mottar alla förslag till förbättring 
och andra synpunkter som kan vara 
bra för ökad trivsel med öppna armar!

Vi är världens största bridge-
klubb och det är inte det lättaste 
att få alla att trivas, så vi behöver 
ditt stöd. Vår ambition är att vara 
behjälplig för styrelsen, för att få så 
god stämning som möjligt och till-
fredsställa medlemmarnas behov. 

Vi kommer först att, med utgång 
från svenska bridgeförbundets 
trivselregler, utveckla förslag 
till egna regler för klubben.

• Vi har idag problem med nivå-
grupperingen. Flera spelare har i 
princip vägrat att flytta till ”Öppen 
klass” trots att deras mästarvärdighet 
säger att det är den tävlingen som 
de bör spela. Andra spelare har av 
styrelsen krävt att dessa ”för duk-
tiga” spelare ska tvångsförflyttas.
• Detta tävlingsupplägg med en 
tävling och tre separata resultatlistor 
har från och med hösten 2012 redan 
genomförts på onsdagsmötet, som går 
kl. 12.00 på onsdagar, med framgång 
och fler startande par som resultat.
• Med det nya upplägget kommer 
spelarna i den nya gruppen ”Upp 
till och med klubbmästare” att få 
fler priser än idag vilket bör vara 
uppmuntrande för nya spelare. 
• ”Öppen klass” tål idag ingen 
större minskning utan att komma 
i farozonen att läggas ned. 

Klubbens nya 
trivselgrupp

1. Syd/ ♠ KDkn10985
Ingen ♥ E
  ♦ 2
  ♣  E632    
  ♠ E43
  ♥ Dkn10
  ♦ EK76
  ♣ kn54

NORD ÖST SYD VÄST
        1 NT pass
  2 ♥* pass 2 ♠* pass
  4 ♣* pass 4 ♦* pass
  4 NT* pass 5 ♥* pass
		6	♠	 	 pass	 pass	 pass

2. Syd/ ♠ ED
Alla ♥ D32
  ♦ D106543
  ♣ E3

  
  ♠ 43
  ♥ EKkn109
  ♦ E
  ♣ K9542

NORD         ÖST       SYD VÄST
   1 ♥ pass
   2 ♦  pass 3 ♣ pass
   6 ♥  pass pass pass

3. Syd/ ♠ 654
Ingen ♥ K10876
  ♦ 10
  ♣ EK43
    
    
     
  
  ♠ ED3
  ♥ EDkn5 
  ♦ Ekn9
  ♣ D65

 NORD ÖST SYD VÄST
   2 NT pass
 3 ♦*   pass 4 ♥ pass
 6 ♥	  pass pass pass



 

Posttidning B

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

O la Weinberg är ligaansvarig 
för BK S:t Erik. I samar-
bete med Mattias Weiler 

sköter han jobbet dels hemifrån 
dels på plats på klubben. Olas 
bridgekarriär omfattar bara drygt 
fyra år och på denna korta period 
har han nått stora framgångar. 

Berätta hur det gick till! 
– Jag träffade en kvinna som 

spelade bridge och hon ville att jag 
skulle göra likadant. Vi gifte oss och 
jag gick grundkurs på S:t Erik. Efter 
kursen bildade jag lag Forza och 
började tävla i Division 5. På tre år 
gick vi spikrakt till Division 1 utan 
att stanna. Idag spelar jag i tre olika 
lag i Division 1, 2 och 3. Sammanlagt 
spelar jag bridge fyra gånger i veckan 
och det tycker jag är alldeles lagom. 

Är det verkligen möjligt att 
bli så duktig på bara fyra år? 

– Jag har spelat andra kortspel 
i hela mitt liv. I över trettio år har 
jag jobbat med golf, bland annat 
som VD för olika golfklubbar och 
där träffade jag många av Sveriges 
elitspelare i bridge, såsom Frederic 
och Thomas Wrang, Johan Sylvan, 
och Bengt Stahre. Jag umgicks också 
med Jörgen Lindqvist och Gunnar 
Hallberg. Vi spelade förutom golf, ofta 
kort och även backgammon. Många 

av dessa killar ställer nu upp 
och spelar bridge med mig 
och hjälper mig att bli bättre.

Så vilket spel är 
du bäst på? 

   – Aldrig varit riktigt 
bra på något, golf hcp 
3,7 som bäst, backgam-
mon ett år, tvåa i lag-VM 
med bland annat Frederic 
Wrang (Monte Carlo -91 
tror jag). Backgammon 
var helkul innan dato-
rerna blev bättre än män-
niskorna, tack och lov blir 
det väl aldrig så i bridge.

 Hur svårt är det för 
en mindre rutinerad spe-
lare att skaffa sig en elit-
spelare som partner? 

– I mitt fall är det inga 
problem, vi är ju vänner. 
Jag betalar startavgiften 
och bjuder på mat. Efter det 
går vi genom brickorna och 
jag lär mig mycket av deras 
expertanalyser. Den som har 
hjälpt mig mest i utvecklingen är brid-
geläraren Per Leandersson. Han kom 
från Karlstad och bodde hos mig i ett 
år. Jag hjälpte honom att etablera sig i 
Stockholm och han hjälpte mig att bli 
en bättre bridgespelare. Per har varit 
och är en otroligt bra mentor för mig. 

Vad är det viktigaste i bridgen? 
– Du måste hitta ett system som 

passar just dig och kunna tillämpa 
det så bra som möjligt. Jag gillar 
systemet som Per och jag skapade 
och lägger gärna till nya konven-
tioner och finesser. Spelföringen är 
inte min starka sida och försvars-
spelet kräver en hel del förbättring. 

Har du ambitioner för framtiden? 

till division ett på bara fyra år

– Min förmåga räcker inte till att 
spela bridge på högsta nivå, men jag 
hoppas bli en bra Division 1-spelare.

Vad är det konstigaste du varit 
med om vid ett bridgebord?

 Häromdagen gjorde träkarlen 
revoke och vi kallade på Kicki som 
sade att träkarlen inte kunde göra 
revoke. Han hade gömt ett ruter blad 
sina spader så helt plötsligt dök detta 
förlorade kort upp. Kicki sade (lite 
förmanande, men helt rättvist) att jag 
hade lika stor skuld i det som hände 
eftersom jag, som försvarsspelare, 
borde ha försökt räkna ut sitsen och 
då skulle ha upptäckt att det sak-
nades ett kort på bordet. Ajabaja!

Fo
to

: E
le
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a 

S
tr

öm
 

Ligaansvarige Ola Weinberg spelar själv fyra gånger i veckan  
och har gått spikrakt upp genom seriesystemet.

Text: Elena Ström

REKOMMENDERAT 
Konvention: Olika varianter 
på Leaping Michaels - två-
färgsvisande bud gillar jag
Mat: En god Abborre på Öst-
ermalmshallen (Lisa Elmqvist)
Dryck: Ett gott vitt vin därtill
Resa: Golfbanorna kring Cannes, 
särskilt anläggningen Terre 
Blanche. Numera Bridgefestiva-
len, vilket kanonarrangemang!


