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Ungt blod! 
Syskonen Ida och Micke Grönkvist har liksom flera 
unga vassa spelare nyligen flyttat till Stockhom.

Spela klubbens
jultävlingar!
Dags att planera in alla silvertävlingar som spelas 
under julen. Se till att anmäla er till Julkul i god tid...
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nya betalningssystemet i full drift!

I Klubbens nya betalningssys-
tem med smartkort är nu i full 
drift. Systemet liknar det som re-

dan SL redan använder. Men det är 
värt att poängtera att det på mark-
naden ännu inte finns några färdiga 
standardlösningar utan vi har fått 
driva egen utveckling. Där befint-
liga lösningar har kunnat använ-
das har anpassning ändå krävts. 

Betalningssystemet har etappvis 
tagits i drift. Den 26 juni började vi 
försiktigt att använda betalnings-
funktionen under tre kvällar i veckan 
då tävlingsledaren med en hand-
terminal fick ta betalt av en test-
grupp med 21 utvalda som vi hade 
sålt förladdade smartkort till. 

I samband med ligastarten den 
11 augusti började vi sälja för-
laddade smartkort till alla som 
ville ha och samtidigt började 
vi ta betalt med handtermina-
lerna i alla våra tävlingar. 

Två laddningsstationer sattes upp 
i vår lokal den 14 oktober. Varje sta-
tion består av en laddningsterminal, 
där spelarna själva får fylla på sina 
smartkort, och en bankterminal, där 
pengar vid en laddning samtidigt dras 
från ett bankkort. Ett tomt smartkort 
kan köpas av tävlingsledaren för 20 
kronor. För att uppmuntra betalning 
med smartkort erhålls vid laddnin-
gen normalt en rabatt på 10 procent, 
det vill säga att en bordsavgift på 80 
kronor kostar med smartkort bara 72. 

Samtidigt med att laddningsstatio-
nerna togs i drift hade 1 300 smart-
kort sålts och i en normal tävling 
betalades 60 procent av startavgif-
terna med kort, knappt 30 kontant 
och drygt 10 procent på annat sätt, 
till exempel förköpskuponger, pre-
sentkort eller juniorgratisspel. 

Vi kan nu i slutet av november säga 
att systemet fungerar, tävlingsledar-
nas ekonomiska redovisning har un-
derlättats och spelarna tycker att 

systemet är lättanvänt. Vi tror och 
hoppas också att andelen som beta-
lar med smartkort kommer att öka. 

 Ett problem som dök upp vid ladd-
ningen var att ibland tog någon bort 
sitt smartkort ifrån laddningstermi-
nalen innan betalningen via bankter-
minalen var klar. Tänker man efter 
inses nog att smartkortet då inte 
blir laddat. När samtidigt nästa lad-
dare på tur hade bråttom och lade 
sitt smartkort på laddningstermi-
nalen innan den förste hade tagit 
bort sitt bankkort fick bridgespe-
lare "Bråttom" sitt smartkort laddat 
utan att ha betalat något samtidigt 
som betalaren inte fick något lad-
dat. Som alla säkert inser blev för-
virringen stor hos de inblandade. 

Detta problem ska förhindras i och 
med att snart ska bara det smartkort 
som ursprungligen lades på ladd-
ningsterminalen kunna laddas. Det 
vill säga ett smartkort ska inte kunna 
bytas under en påbörjad laddning. 

Smartkortssystemet har hit-
tills kostat knappt 240 000 kro-
nor, en kostnad som vi kommer 
att skriva av på fem år. Innan be-
talade vi årligen närmare 70 000 
kronor för kontanthanteringen, en 
kostnad som har börjat minska. 

Den 12 mars togs våra två uppsatta 
storbildskärmar i drift. På dem bör-
jade vi med att visa spelprogrammet i 
ligan. Med skärmarna på plats har vi 
tänkt effektivisera inrapporteringen 
av ligaresultat. Nu skrivs matchresul-
taten in för hand på en särskild lista 
vid TL-rummet. Tjänstgörande TL ma-
tar sedan in resultaten och dessa blir 
sedan tillgängliga på hemsidan. En 
klart rationellare hantering är att la-
gen själva matar in matchresultaten 
på nuddskärmar varpå ett inmatat re-
sultat direkt visas på tv-skärmarna. 
Projektet har precis startat, vi hop-
pas att den nya resultatinmatningen 
ska kunna tas i drift under våren.  

Kalender

December
13 lördag
Avslutning (Nya Bridgeskolan)

14 söndag (Starttid 13:00)
Luciasilver

15 måndag (Starttid 18:30)
Skinkbarometer

16 tisdag (Starttid 18:30)
Julkul (Max 200 par)
Anmälan i spader
(senast 14 december)

17 onsdag (Starttid 18:30)
Skinkbarometer max ruternålen

26 fredag (Starttid 13:00)
Annandagssilver

28 söndag (Starttid 13:00)
Mellandagssilver

Januari
1 torsdag (Starttid 15:00)
Nyårssilver

6 tisdag (Starttid 13:00)
Trettondagssilver

Bluffa!
Ny redaktör för pass Ett och annat lurbud 

bör vara en del av spelet.
Ladda ditt smartkort på två stationer utsatta i lokalen, men 
var noggrann så att inte nästa person får dina pengar!
Text: Mårten Gustawsson Bild: Stefan AnderssonRedaktör: Måns Berg  

Den bricka jag minns mest 
spelade jag som 18-åring i 
en match för juniorlands-

laget. Det var i NM på Island 1999, 
jag och min partner Daniel Sive-
lind hade inte så många konven-
tioner och överenskomelser, men 
som kompensation för detta bjöd 
vi  ofta och aggressivt och var väl-
digt svåra att möta. Vi klev in, spär-
rade och stöttade varandra på 
ibland inga honnörspoäng alls. 

Båda var vi som tur var duktiga 
kortspelare för vår ålder och riktigt 
bra på att läsa av våra motståndare. 
Förutom våra bud hade vi dess-
utom upptäckt sjajsbudet (bluffen).  

Lyckligt omedvetna om det oe-
tiska i att vi visste om att den an-
dre ganska så ofta bluffbjöd spred 
vi dimma runt borden mot svagt 
som starkt motstånd med stora 
framgångar. Och de var de fram-
gångarna som hade tagit oss ända 
bort till Reykjavik den där efter-
middagen för alla dessa år sedan.

Jag satt hur som helst Syd 
och Daniel öppnade i första 
hand i ozon med 3 klöver:

 Motståndarna var i zonen och 
den av dem som satt till höger om 
mig tyckte inte att hans hand rik-
tigt räckte till en upplysnings-
dubbling trots sin korta klöver. Jag 
prövade bluffbudet 3 NT, utan aspi-
rationer på att kontraktet skulle ha 
hemgångschans, men med förhopp-
ningen att gå odubblade billiga straf-
far när motståndarna kunde få hem 
utgång i högfärg. Min vänstra mot-
ståndare hade mer poäng än sin 
partner, men vågade inte han heller 
dubbla då hans partner redan pas-
sat samtidigt som jag spänt musk-
lerna. Han spelade ut en hacka från 
EDxxx i hjärter och jag fick ihop nio 
snabba stick. Det fina i kråksången 
var inte mitt bluffbud, utan det fak-
tum att kontraktet gick hem och det 

med inte så mycket som en knekt 
i onödan på någon av händerna.

Jag ser något poetiskt vack-
ert, förutbestämt, i den här brickan 
– som ett jordklot på precis rätt 
avstånd från solen, ett synkroni-
serat fiskstim eller varför inte ett 
magiskt isländskt vattenfall.  

 Vi har nu flera unga duktiga spelare 
som nyligen flyttat till Stockholm, 
för att frodas, lära sig om bluffar, li-
vet och för att säkra svensk bridges 
framtid, jag tycker mig se samma typ 
av orädda ungdomliga entusiasm i 
dem, en ny generation ankungar och 
jag tycker att ni ska läsa om sysko-
nen Ida och Micke i detta nummer.

Se sedan även till att skicka dina 
unga släktingar till klubben på fre-
dagseftermiddagarna, där bjuds det 
på lektioner i bridge liksom om livet. 

  ♠ E82
  ♥ 7
  ♦ 52
  ♣ KD98743

  ♠ 96
  ♥ K65
  ♦ 98632
  ♣ E65

Godafoss på Island.
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till minne av lennart algard
I höstas gick Lennart Algard bort. Han var en stor bridgeprofil som 
arbetat och spelat på klubben under många år. 

blev delägare i frimärksaffärer på 
Vasagatan och i Sundbyberg.

Arbetade med Nisse Jensen 
I mitten av 80-talet började Len-

nart på Elfa vilket han fortsatte 
med till sin pensionering. På Elfa, 
som säljer elektronikkomponenter, 
arbetade han som administratör 
inom staben med nära samarbete 
med ägaren, och ordföranden i 
såväl det Svenska som det Europe-
iska bridgeförbundet, Nisse Jensen. 
Lennarts roll blev fixarens. Han 
anordnade personalfesterna och 
blev utställningsbussens chauf-
för sjuk så hoppade Lennart in.

Nisse drog ingen skarp gräns 
mellan sysslorna i sitt företag och 
inom bridgen så Lennart kom att 
ägna en del av sin arbetstid åt brid-
gegöromål, till exempel anordna 
tävlingar som Nisse hade åtagit 
sig som VM i Stockholm 1983 och 
jubileumstävlingarna i Stockholm 
vid det Svenska Bridgeförbundets 
60-årsjubileum 1993. Den alltid 
lika sociala Nisse hade många 
kontakter i bridgevärlden och det 
hände ofta att till exempel kryss-
ningsresenärer meddelade att de 
skulle komma till Stockholm och 
då ville spela bridge. Då fick Len-
nart i uppdrag att hitta en lämplig 
tävling. Om en sådan saknades 
då fick Lennart anordna en!

Som sagt var Lennart tävlings-
ledare vid SBF:s 60-års-jubileum 
med många inbjudna utländ-
ska stjärnspelare. En mycket 
snabb tävlingsledare på den 
Pro-am-tävling som startade 
jubileumshelgen. En rond var just 
färdigspelad – nästan i alla fall. 
För vid ett bord var Lennarts chef 
på Elfa Nisse Jensen spelförare 
och satt och mediterade över 
spelföringen. Lennart, som hade 
hunnit mata in alla andra resultat, 
gick ut och kollade och bedömde 
resultatet till en ofrånkomlig bet.

Så när Nisse äntligen hade 
lyckats få loss tretton kort 
ur sin hand så stod Lennart 
beredd bakom honom och 
kunde, samtidigt som Nisse 
stoppade tillbaka sina kort i 
brickan, ge honom scoretavlan!

Efter Nisses bortgång fortsatte 
han att arbeta inom Elfas fast-
ighetsbolag tillsammans med 
Nisses son Ingvar Jensen. Efter 
att både Titti och Lennart hade 
gått i pension spelade de med 
framgång bridge i Kungsängen.

Mästare i arrangemang
Lennart var en mycket duktig 

organisatör. Anlitade man Len-
nart var det en garanti för att 
allting skulle komma att fungera. 
Lennart var däremot inte den 
typen av TL som tyckte om att 
vara ute på golvet och döma, hans 
roll var organisatörens och sedan 
höll han till i sekretariatet och 
såg till att allting där fungerade.

Under åren arrangerade Len-
nart många bridgetävlingar. 
Från slutet av 1970-talet och 
till cirka 1990 arrangerade han 
den mycket populära Umeå-
veckan. Det var också där han 
1980 träffade sin älskade hustru 
Titti. De flyttade 1982 till Kungs-
ängen där de sedan har bott.

Därefter under 1990-talet 
arrangerade han tillsammans 
med Inger Anulf en sommarbrid-
gevecka i Hemmeslöv utanför 
Båstad. Den var mycket omtyckt 
och skulle säkert ha fortsatt om 
inte anläggningen bytt ägare 
som gjorde detta omöjligt.

I 25 år från cirka 1980 hjälpte 
han Ålands BK med arrangemang 
och som TL vid deras årliga stor-
tävling den första helgen i mars. 
Den blev allt populärare och 
hade som mest upp mot 150 par.

Mellan 1990 och 2008 stod 
han också för arrangemanget av 
Birkas bridgeresor. De var ofta 
så populära att de fulltecknades 
innan säsongens program kom ut. 

Tog fram datorprogram 
Hos oss på S:t Erik så var 

Lennart, förutom när han själv 

började samarbeta, inskärpte Len-
nart tidigt att det var användarnas 
upplevelser som var viktigast. Ett 
exempel var att när Tomas presen-
terade sin första programversion sa 
Lennart till honom att resultatlistan 
kunde göras bättre, mellan var femte 
rad bör det vara ett litet mellanrum 
som gör listan mer lättläst. ♣

spelade i ligan på torsdagar, 
tävlingsledare på bland annat på 
söndagsbarometern och sommar-
serien. Han startade också den 
årliga tävlingen Julkul som, med 
en mängd rondpriser som Len-
nart i början själv tiggde ihop, 
blev en stor succé som fyllde och 
fortfarande fyller vår klubb.

Lennarts motto för bridge 
var att där ska man träffas, 
umgås och ha trevligt men 
också känna spänningen i spelet 
vid välordnade tävlingar.

För Lennart blev det därför 
naturligt att börja intressera sig 
för vad datorer kunde göra och 
han var tidigt ute med att använda 
dator för att räkna ut bridgere-
sultat. Han började med en liten 
extern dator med gummitangenter, 
kallad Sinclair ZX80, för att räkna 
ut resultat på enskilda brickor. Alla 
resultat på en bricka matades in på 
ZX80:an som räknade ut brickre-
sultatet. Sedan skrev Lennart för 
hand in resultatet på plast för att 
kunna visa det på en OH-projektor.

Därför föll det sig naturligt att 
Lennart blev inspiratör, bestäl-
lare och testpilot till Tomas Bren-
nings första beräkningsprogram 
för bridge, GG2, som blev klart 
att börja användas på S:t Erik 
1988. Det var början på Tomas 
internationella bridgekarriär 
som innebär att utveckla uträk-
ningsprogram och att på plats 
världen runt koppla upp nätverk, 
se till att uträkningsprogram-
men fungerar och rapportera 
resultaten vidare ut på internet.

Till Tomas som pluggade dator-
kunskap när Lennart och han 

B K S:t Eriks mångåriga täv-
lingsledare Lennart Algard 
avled nyligen efter en tids 

sjukdom. Lennart föddes 1946 i 
Solna och bodde där under hela 
sin uppväxt. Redan i tidiga ton-
åren kom han i kontakt med bridge 
och blev road av spelet. Därefter 
blev Lennart en mycket uppskat-
tad bridgearrangör, tävlingsle-
dare, make och arbetskamrat.

Efter skolan arbetade han som 
reseledare på SJ:s ”Dollartåg” och 
för Vingresor, numera Ving, där han 
började arrangera bridgeresor.

Dollartåget var den vardagliga 
svenska benämningen på ett kryss-
ningståg som under hela 1950-och 
1960-talen befordrade utländska 
och främst då köpstarka ameri-
kanska turister från Stockholm 
till norra Sverige. Vanligt var en 
veckolång resa till polcirkeln där 
man under färden stannade vid 
olika sevärdheter, till exempel 
Siljansbygden och Döda fallet.

Tåget uppkom som ett försök att 
minska efterkrigstidens valutabrist. 
Tåget, som av dåtidens svenskar 
ansågs vara mycket exklusivt, 
bestod av de modernaste av SJ:s 
sov-, salongs- och restaurangvagnar. 
Ett tågsätt tog maximalt 48 gäster, 
alla i singelkupéer, vilka betjäna-
des av 16 personers besättning. 
Några vagnar var specialanpassade, 
bland annat fanns en resgodsvagn 
som var försedd med dusch och en 
förstaklassvagn försedd med bar.

Efter reseledarjobben tog Len-
nart anställning på en Mobilmack 
som han sedan övertog och drev 
som egen. Efter det anställdes han 
av Frimärkshuset, varefter han 

Text: Inger Sällsten och Mårten Gustawsson

Lennart Algard 1946-2014

 Lennart på 1980-talet.
Lennart spelade hem SPF Vikingens 
vandringspokal vintern 2012/2013.

Lennart jobbade för "Dollartåget".
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71. Syd/ ♠ Q96
Alla ♥ 10852
  ♦ K63
  ♣ 962
♠ K82   ♠ Ekn74
♥ Ekn643   ♥ K97
♦ E92   ♦ 852
♣ E3   ♣ K87  
  ♠ 1053
  ♥ D
  ♦ Dkn107
  ♣ Dkn1054

"bilder örebrö!"
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

 
 Inspark!
 

w

Stockholms Bridgeförbund inbjuder 
till Lag-DM 2015. 

Bästa lagen går till SM-final.

Spelas som Gröna hissen på lördagen 
24 januari kl: 10:00

De åtta första spelar final på sönda-
gen. Vid frågor mejla Micke Almgren 
på bridgemicke@gmail.com eller ring 
0720327114. Anmälan via svensk-
bridge.se

A N N O N S E RDA G E N S  G I V

SPela med ett PrOFFS!
Boka in Årets Pro-am, lördagen den 7 februari

N är juniorlandslaget har 
träningsläger är det alltid 
en del av givarna som 

preparerats i förhand av PO Sun-
delin. Oftast handlar det om en viss 
färgbehandling som är bra att kunna 
och om man inte klarar en av dessa 
så kallade PO-givar får man skäm-
mas lite grann. En sådan gammal 
klassiker dök upp under det femte 
segmentet av U21-lagets VM-final. 

Mikael Rimstedt blev spelförare i 
3NT och såg fem stick utanför hjär-
tern efter Syds klövervända när han 
fick behålla sticket med tian i stick 
ett. Om han kunde ta in fyra hjärter-
stick var alltså hemgången ordnad 
vilket innebar att det handlade om 
att säkerhetsbehandla den färgen. 

För fem stick är det bäst att spela 
låg hjärter från kungen med planen 
att maska med knekten. Man tar 
då fem stick med 3-2 i hjärter och 
damen hos Syd eller med dam-singel 
hos Syd (då man tar för esset och 
maskar med nian på tillbakavägen). 
Behöver man däremot bara fyra 

stick är det rätt att lägga ner esset 
först! Om ingen hög hjärter kommer 
spelar man nu hjärter mot K9 och 
lägger nian om Nord lägger en av 
de återstående hackorna. Sitter 
färgen 3-2 tar kungen sedan hand 
om den återstående hjärtern och 
spelar man så här klarar man QTxx 
hos Nord. Även QTxx hos Syd 
klaras eftersom man då kan gå upp 
med kungen när Nord sakar och 
spela mer hjärter mot knekten. 

Som det satt kom damen på 

esset och Mikael gjorde sex trick 
efter att ha maskat med nian och 
sedan även slagit spadermasken. 

Vid andra bordet fick man hjärter 
ut efter att man inte högfärgsfrå-
gat och gjorde även där sex trick. 

Observera också att det här 
är ett bra läge för Syd att lägga 
damen från QT-punkt eftersom 
man då kommer att maska in i tian. 
Lägger man tian kan spelföraren 
lika gärna toppa färgen och då 
tar han fem stick i färgen. ♣

lär dig Säkerhet
med micke och p-o
Mikael Grönkvist berättar om en intressant giv från träningslägret för juniorlandslaget. 
Du kan även få fler exempel och bra träning på hans hemsida – Dagens bridge.

Text: Mikael Grönkvist Bild: Carina Wademark

VÄST NORD ÖST SYD
Micke Rimstedt  Huber Ida Grönkvist  Kriegel 

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

DAGENS BRIDGE.SE
ERBJUDANDE

Alla S:t Eriks medlemmar 
får två gratismånader vid köp 
av en årsprenumeration på 
Mikaels hemsida med instruk-
tioner. Ange koden STERIK

P-O Sundelin och Micke Grönkvist, dukat och klart.

Mikael Rimstedt.

För elfte året i rad arrangerar vi åter vår succé Insparken. 
 Du anmäler dig till den nivå där du befinner 
dig idag. Du kan välja mellan 5 olika nivåer:
 
 ♣ (GA) 11/1 kl 10.00  eller 17/1 kl 10.00 
 ♦ (GB) 10/1 kl 10.30  eller 18/1 kl 10.30 
 ♥ (BS/BB) 10/1 kl 10.00  eller 18/1 kl 10.00 
 ♠ (Plus /SM/D-serie) 11/1 kl 10.30 eller 17/1 kl 10.30 
 NT  (ligan /partävlingar)   17/1  kl 10.00  (24 brickor) 

Insparken beräknas sluta ca 16.30 
Du får en hel dags utbildning med olika övningar 
och det ingår en fräsch lunchbuffé. Dessutom får 
du chansen att vinna din första bridgemedalj i den 
tävling som avslutar dagen. Alla deltagare erhål-
ler en kommenterad givsamling från tävlingen. 

Anmäler du dig före kursavslutningen 13 december får 
du boka tidigt rabatt (50kr) Den rabatterade anmälnings-
avgiften 350kr betalas vid anmälan till din bridgelärare. 

Först till kvarn är det som gäller. 
Tidigare Insparkar har blivit fulltecknade. 
Välkomna!

Stöd Juniorer genom att spela Bridge! 
BK S:t Erik anordnar återigen Pro-am där 
inkomsterna oavkortat går till juniorbridgen. 

När: lördagen den 7 febrari 2015
Tid: Kl.12.00
Hur: Budgivning om elitspelare 
på nätet from årsskiftet.

Anna Roos och Fredrik Nyström, kunde du köpa i förra årets Pro-Am!

Ingår: Mat efter spelet (kall-
skuret med potatissallad) och 

underhållning med live-
musik av Broberg Duo.

För mer info: Se 
sterik.se svenskbridge.
se eller mejla till  

junisbridgen@gmail.com
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M I T T E N

PÅ GRÖN kvist!

Att många av de duktiga 
svenska juniorerna har brid-
gespelande föräldrar är ett 

faktum som väl knappast har undgått 
någon. Så är det även i Örebrosysko-
nen Idas och Mickes fall. När 
syskonen var elva respektive 13 år 
skulle de med familjen på semes-
ter. Dittills hade Micke provat 
på lite bridge, medan Ida tyckte 
att det där var väl något som de 

Syskonen Ida och Micke Grönkvist, ursprungligen från Örebro, har nu blivit stockholmare. 
Micke flyttade hit för ett par år sedan, och i höstas följde Ida efter.
– Även om det är studier som är huvudskälet måste vi ju erkänna att bridgen drar också, säger de.

och ”råkade ha med sig en kort-
lek”… har de verkligen kollat 
med föräldrarna om det verkligen 
var slump, eller en listig plan?

Syskonen tittar på varandra.
– Nej, det har vi faktiskt 
inte, säger Ida.
– Kanske läge att göra 

det, säger Micke. 
Men nu, några år senare, skulle de 

nog inte ha något emot om det fak-

tiskt var med berått mod mamma och 
pappa drog ut sina telningar i vild-
marken. Båda blev nämligen ordent-
ligt bitna, och har spelat sen dess.

– När vi kom hem spelade vi 
söndagsbarron i Örebro, och 
jag och mamma vann, berät-
tar Ida. Det levde jag länge på.

– Ja, och jag som aldrig har kunnat 
tåla att förlora sa att ”pappa, nu 
måste vi spela varje vecka”, säger 
Micke. Och vi vann veckan efter! 
Mickes tävlingsinstinkt har sina sidor. 
Han erkänner utan omsvep att han är 
värst i familjen, och berättar om ett 
lite mindre lyckat försök till brid-
geskolning när han bara var sju år.

– Jag skulle gå på kurs, och 
det började bra. jag förstod alla 
regler och allting, inga problem.

– Men så blev en dam spelförare 
i ett kontrakt, och spelade – helt 
korrekt – på korsstöld. Så jag fick 
se alla mina ess och kungar bli 
bortstulna. Och det här klarade 
inte riktigt Micke, 7, så jag bör-
jade gråta. Då insåg pappa att det 
kanske var lite tidigt att gå kurs.

Idag har syskonen massor av 
meriter. Micke har ett EM-guld för 
juniorer, och han har vunnit all-
svenskan och varit sexa i Reisinger, 
en stor amerikansk tävling.

 – Jag är inte riktigt lika meriterad 
som min bror, säger Ida ödmjukt.

– Nä, jag har fler, men Ida har det 
bästa – ett VM-guld, säger Micke.

VM-guldet togs så sent som i 
somras, då Ida spelade i svenska 
U20-laget i Istanbul. Syskonen har 
även ett otal antal segrar i junior-
mästerskap i Sverige, både i lag och 
par. Bland annat knep de två segrar i 
JSM-par 2010 och 2011 då de spelade 
med varandra. Nu har de dock valt 
att sära på sig. Att spela ihop är inte 
optimalt, det är båda överens om.

– Det lockade väl inte fram det 
bästa ur någon av oss, säger Ida.

– Jag tror att hela vår familj är 

rätt ense om att vi inte bör spela 
med varandra – men det gör vi ju 
titt som tätt i alla fall, säger Micke. 
Men det så klart, en tävling här 
och där är inget problem. Men att 
satsa seriöst, när pressen ökar, det 
blir inte riktigt bra.Att spela mot 
varandra vid bridgebordet är en 
annan sak. När ämnet kommer på 
tal börjar Micke skruva på sig.

– Sist det hände blev jag riktigt 
bortgjord, erkänner han. Jag spelade 
nämligen på att Ida hade gjort en 
jätte-jätte-korkad sak, och det hade 
hon ju förstås inte. Det kommer 
hon ju aldrig att glömma. Och inte 
jag heller. Men jag lärde mig en 
läxa, jag ska aldrig göra så mer.

Framtiden...
Micke har vid sidan av studierna 

och arbete på S:t Eriks bridge-
skola startat en bridgetidning på 
nätet – Dagens Bridge. Där pre-
senteras två problem varje dag, 
ett lättare och ett lite svårare. 

– Det lite svårare kommer oftast 
från någon nyligen spelad stortävling, 
berättar Micke. Så det blir lite bonus 
med resultat från olika tävlingar 
också. Micke kommer också att pre-
sentera två problem i varje nummer 
av Pass framöver. Micke hoppas att 
många vill vara med och utvecklas 
till bättre bridgespelare. Ida jobbar 
också på bridgeskolan, men hon har 
inga planer på att starta någon annan 
bridgeverksamhet. Fast båda erkän-
ner att drömmen är att kunna leva 
på bridge i någon form framöver.

– Men också… det är en sådan 
ambition man knappt törs uttala, 
för man har ju ingen aning om det 
kommer att vara möjligt, säger Ida. 

Det mest närliggande målet för 
syskonen är de Nationals som 
går i USA under hösten. Micke 
vill försvara sin sjätteplats i 
Reisinger, och Ida vill – som van-
ligt – spela så bra det bara går.

Ena-träffen...
Peter Bertheau och Adam 
Stocka vann guldtävling
Söndag 21 september arrangerade Enkö-
pings BS en guldtävling för att fira klub-
bens 70-årsjubileum. Det blev en mycket 
jämn tävling där differensen mellan första 
och femte plats bara var 29 poäng! När 
60 brickor var spelade och det sista kortet 
lagt visade det sig vara två landslagsspelare 
som hanterat korten bäst och tog hem 
segern, juniorlandslagets Adam Stokka 
från BK Björken tillsammans med öppna 
lagets Peter Bertheau som representerar 
Uppsalabridgen. Båda bor dock i Stock-
holm och spelar på BK S:t Erik.

"Bankis" vann 
Guldskvadern!
Pokerbridgeguldtävling
Under helgen 11-12 oktober arrang-
erade Medelpads BF 2014 års upplaga av 
Guldskvadern, med poker och bridge.
Guldskvadern och spelas på Casino Cos-
mopol i Sundsvall. För att få fram helgens 
totalsegrare räknades placeringssiffran för 
såväl poker som bridge ihop för de 656 del-
tagarna. Totalsegern gick till Johan Nilsson 
(S:t Erik) före Leif Linder och Ulf Westlin.

Bajen, bärs och "bankis".

Text och foto: Noomi Hebert

Ida och Micke, nyblivna stockholmare, 
tillika världs- och europamästare.

Peter trodde det var påsk.

vuxna kunde ägna sig åt.
– Det blev nåt fel med bok-

ningen, säger Micke. Vi ham-
nade mitt ute i ingenstans. 

– Men vi hade en kortlek, berät-
tar Ida. Så då tänkte vi att om 
vi nu nån gång ska prova på det 
här med bridge är det nu. 

– Och efter två veckor var vi 
fast! säger Micke. Men vänta lite 
nu… ”blev något fel på bokningen” 
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B R I D G E S K O L A N  L Ä R  U T !

Längdmarkeringar mellan 
försvarsspelarna görs i huvud-
sak två fall. När spelföraren 

spelar en färg, antingen från träkar-
len eller från handen. När ni redan 
tidigare attitydmarkerat en färg, 
blir nästa kort en längdmarkering. 

Motståndarna spelar kontraktet 
4 hjärter och er partner väst spelar 
ut ruterfyra och spellföraren begär 
esset från bordet och ni marke-
rar positivt med rutertre. I nästa 
stick spelas spadersex och ni? 

När man gör en längdmarkering 
spelar man ett lågt kort från ett 
jämnt antal och ett högre kort från 
ett udda antal kort. Dock måste man 
spela bridge, så regler som "mar-

kera aldrig bort stick" eller "täck 
honnör med honnör" har företräde. 
I exemplet ovan är alltså spadertvå 
det rätta kortet för Öst. Det visar ett 
jämnt antal kort i spader och följer 
huvudregeln om lågt i andra hand.  

Om spelföraren istället spelar 
klöver från träkarlen i stick två 
är det rätta kortet klöveråtta. En 
högre hacka än den lägsta anty-
der ett udda antal kort i färgen. 
Som vanligt gäller att man ska 
vara så tydlig som man bara 
kan. Klöversex är direkt fel, även 
om den är högre än femman. 

Om ni redan markerat er attityd 
i en färg kan ni senare markera er 
längd. Det är då alltid ursprung-
lig längd i färgen ni markerar. 

Till exempel om ni har 982 i en 
färg och markerar först negativt 
med nian, så är det nästa kort, 
åttan, som är högst och indike-
rar att ni ursprungligen hade 
ett udda antal kort i färgen. 

Om ni istället haft 9852 hade ni 
markerat attityd med nian följt 
av tvåan som visar att ni hade ett 
jämnt antal kort från start i färgen. 

Ett enklare problem:

Motståndarna bjuder 1 NT – 3 
NT. Väst spelar ut hjärterknekt 
till er kung och Syds hacka. Ni 
spelar tillbaka hjärtertvå och syd 
och partnern lägger låga kort.  

Nu kommer klöver till bor-

dets kung. Vad gör ni? 
Ett lite svårare problem: 

 Budgivningen går: 1 hjärter 
– 1 NT – 3 hjärter – 4 hjärter:

Er partner spelar ut spadesex 
(enligt 1-3-5) mot 4 hjärter. Bordet 
tar trean, ni spelar fyran och spel-
föraren vinner med spaderknekt. 
Sedan kommer rutersex från Syd till 
ruternio, knekt och er sjua. Spelfö-
raren begär sedan klöverknekt...

 I sådana här lägen är det bra om 
man är förberedd. Om ni tvekar 
och lägger lågt i hopp om Qx hos 
partnern är ni röjda om ni tvekar 
först. Ni måste bestämma er snabbt 
om ni ska ta esset eller krypa. 

Så, fort, vad gör ni? 
Ett till lite svårare problem:

Budgivningen går 1 ruter – 1NT – 
3 ruter – 3 spader – 3 NT. Ni spelar 

ut hjärtertvå till hjärtertre, hjärterdam 
och hjärteress. Syd lägger ner klöver-
ess. Ni bekänner med sjuan, träkarlen 
fyran och er partner lägger åttan. 

Sedan kommer spader-
dam. Vad gör ni nu?

Jan Lagerman lär dig markera.

B R I D G E S K O L A N  L Ä R  U T !

Lösningar
Lite enklare: Allt beror på 

vilken klöver partnern lade i stick 
ett. Oavsett vilken kryper ni på 
första klöversticket. Sedan 

Om partnern lade en låg klöver 
(jämnt antal) måste ni även krypa 
en andra gång. Om partnern har två 
klöver har Syd tre och ni stänger 
då ute Syd från klöverfärgen. 

Om parnern lade en hög klöver-
hacka (udda antal) tar ni andra klö-
vern för att inte ge Syd ett extra stick 
i färgen. Om partnerns hacka satt 
singel? Ja, då har Syd fyra klöver och 
kan inte bli utestängd från träkarlen. 

 Första problemet av de lite svårare: 
Partnerns utspel tyder på att Syd 
har tre spader. Tillsammans med sex 
hjärter och tre ruter (Västs ruternio 
måste vara från tre kort) innebär att 
Syd har singelklöver. Det ser vis-
serligen mörkt ut att ta straff, men 
den finns där bara ni tar för ert ess. 
Syds hand: ♠AKJ ♥ Q97543 ♦K65 ♣K 

Andra problemet: Det ser ut som 
om Syd har singeless i klöver och 

försöker skapa en ingång till bordet 
i spader. Om ni kryper utan att tveka 
på spaderdam får kanske spelfö-
raren för sig att maska i spader 
med tian för att få sin ingång. Om 
er partner då har knekten i spader 
har ni lyckats, bara ni inte röjer er 
genom att tveka på spaderkung. 

Men vänta! Öst lade ju klöver-
åtta! Det hade han inte gjort från 
T82. Åttan måste alltså vara från T8 
ensamma och Syd försöker snika åt 
sig det nionde sticket i spader om ni 
oförsiktigt kryper på spaderess. Så i 
med esset och lägg ner hjärterkung.  

Syds hand:  ♠ Q83 ♥ AJ ♦AJT865 ♣A2 

BUDNYCKEL

www.nyabridgeskolan.se

Detta händer på 
Bridgeskolan.

 » 17 dec Avslutning Bud&Spel 
och GA Julextra 11.00 

 » 20 dec - 1 jan Bridgeskolan stängd.

 » Tema Söndag 13 januari

 » Start speltekniksdagar, 7-15 januari.

 » Inspark, 10-11 & 17 januari.

 » Kurserna startar från 19 januari. 

 » Fredagsgodis + Bridgeträning 
Startar 7+ 9 januari.

Bridge skolans nya 
budnyckel kan köpas för 
80 kronor.

markera din  längd!
Nästa steg efter att du lärt dig att attitydmarkera, är att kunna 
markera även för längd. Hantera längdmarkeringarna rätt och 
ert försvarspel kommer förbättras drastiskt.
Text: Jan Lagerman

2. Syd/ ♠ 96
Alla ♥ KD8
  ♦ E8762
  ♣ kn109
      ♠ E752
    ♥ 76
    ♦ Kkn103
    ♣ 865

2. Syd/ ♠ 732
Alla ♥ E4
  ♦ 863
  ♣ KDkn105
      ♠ kn6
    ♥ K752
    ♦ 9542
    ♣ E76

1. Syd/ ♠ K109
Ingen ♥ 53
  ♦ 72
  ♣ KDkn954
  ♠ E754
  ♥ K8642
  ♦  3
  ♣ 763

2. Syd/ ♠ 853
Alla ♥ kn6
  ♦ EDkn4
  ♣ kn1097
      ♠ 974
    ♥ K2
    ♦ 1072
    ♣ E6532
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JULKLAPPAR
handlar du hos

Svenska  
Bridgeförlaget!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undvik trängsel och julstress! 
Gör dina julinköp i Svenska 
Bridgeförlagets internetbutik
– och få varorna bekvämt 
levererade direkt hem till dig. 

Gör din partner glad – låt julen 
gå i bridgens tecken. Svenska 
Bridgeförlaget erbjuder “Allt i 
bridge”, såsom budlådor, spel-
bord, datorbridge, kurslitteratur, 
svensk och utländsk litteratur, pre-
sentartiklar och mycket mer.

Beställ direkt på  
www.bridgeforlaget.se!

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 –

Tyvärr tog äventyret för lag 
Ventin i Rosenblum Cup i 
Öppna VM i Sanya, Kina, 

slut i semifinalen där de mötte 
polska Mazurkiewicz. Slutresulta-
tet blev 90-76 i polackernas favör.

– Jag trodde faktiskt att vi 
skulle gå hela vägen efter att 
vi slog Lag Lavazza (favoritlag 
med bland andra Zia Mahmood 
i laget, red anm.) i kvartsfinalen, 
det kändes som vi spelade väl-
digt bra hela turneringen. Jag är 
dock väldigt glad över mitt VM-
brons, säger Frederic Wrang.

I laget spelade Frederic med sin 
ordinarie partner Juan Carlos Ventin 
från Argentina, men också med 
en annan svens, Johan Upmark. 
På andra bordet spelade deras 
lagkamrater Sabine Auken och 
Roy Welland. På följande bricka 
i semifinalen bjöd Johan och 
Frederic vackert i en störd bud-
givning och hittade rätt slam:

Frederic öppnade budgivningen 
som Nord med 1 klöver som visade 
naturligt med klöver eller 12-14/18-
19 NT. Johans dubblingar var 
upplysningsdubblingar och efter 5 
klöver-budet kunde Frederic räkna 
ut Johans fördelning. Resultatet 
var rättvist då 6 klöver var ett 
sämre kontrakt som gick bet med 
4-1 sits i trumf. Polackerna vann 
sedan finalen stort mot Monaco. 

Värt att notera är också att 
nästansvenskan Marion Michiel-
sen som spelar på S:t Erik och 
bor i Stockholm vann guldet i 
Mixed Lag-VM. Stort grattis!

vm-brons till sverige!
Frederic Wrang och Johan Upmark grävde guld 
(det var nära) och kom hem med fina bronsmedaljer. 
Text: Måns Berg

Utspel: Hjärterdam. Hur ska Syd 
agera för att få – med beröm 
godkänt – på sin spelföring? 
 

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?

Utspel: Hjärterknekt. 
Sedan Nord berättat om en balan-
serad minimihand använder många 
någon form av Stayman för att få 
reda på mer om partnerns fördel-
ning. I exemplet ovan redovisar 
Nord då trekorts spader. Spelplan?

1. Syd/ ♠ ED65
Ingen ♥ E75
  ♦ EKkn5
  ♣  ED    
  ♠ Kkn109832
  ♥ 6
  ♦ 764
  ♣ 83

NORD ÖST SYD VÄST
        3 ♠ 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

Framgångar för 
stockholmare
 

Skalman vann Elitserien
Lag Skalman och dess spelare (från 
vänster) Per-Ola Cullin, Peter Bertheau, 
Tommy Bergdahl, Niklas Warne, Krister 
Ahlesved och Jonas Petersson (ej med på 
bild) vann efter en rafflande avslutning 
2014 års elitserie (Allsvenskan). Samtliga 
numer stockholmare och till vardags spe-
lande på S:t Erik. Krister driver Bridge-
skolan tillsamans med makan Catharina 
Ahlesved.

Uppsala lagguld
32 lag kom till start under årets upplaga 
av Uppsala lagguld, som spelades i gröna 
hissen-format. Efter två dagars spel, och 
totalt femton 6-brickorsmatcher, så slu-
tade lag Juniorerna på förstaplatsen. Stort 
grattis till (från vänster) Anders Morath, 
Johnny Östberg, Bengt-Erik Efraimsson 
och Anna Zack Efraimsson.

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

Johan och Frederic sniffade på VM-guldet.

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

2. Syd/ ♠ 642
Alla ♥ EK
  ♦ EDkn9
  ♣ 8543

  
  ♠ EKkn73
  ♥ 73
  ♦ K103
  ♣ K92

  NORD        ÖST       SYD VÄST
   1 ♦  pass 1 ♠ pass
   1 NT pass 2 ♦* pass
   2 ♠  pass 4 ♠ pass
   pass pass

Lag Skalman.

Lag Juniorerna.

33. Nord/ ♠ kn82
Ingen ♥ E4
  ♦ K10943
  ♣ E86

  ♠ 5
  ♥ K832
  ♦ EDkn
  ♣ KQ743

  VÄST NORD ÖST SYD
    Upmark   Wrang 

  1 ♣* 1 ♠ dblt*
  2 ♠  pass 3 ♠ dblt* 
  pass 4 ♦ pass 5 ♣  
  pass 6 ♦ pass pass 
  pass

Marion Michaelsen vann 
VM-guld för lag mixed!

Förmedlingstjänst till ligan!
Nyhet! Vi kommer försöka starta en förmedlingstjänst till ligan. Både ni som vill ställa era 

tjänster till förfogande (par eller singlar) och ni som söker spelare till ert lag, kan anmäla er 
via mejl till ligan@sterik.se. Ange namn, MID-nummer, spelstyrka och mejladress.



14   PASS 2013 PASS 2013 15

I N N E H Å L L

Utspel: Hjärterdam. Hur ska 
Syd agera för att få - Med beröm 
godkänt - på sin spelföring? 

Man skulle kunna spela på ruter-
dam rätt, rutern 3-3 eller en klö-
vermask med lite tilläggschanser 
att ruterdam sitter andra hos Öst 
men det finns ett säkert spelsätt. 

Tag då hjärteress och stjäl en hjär-
ter. Fortsätt med trumf till bordet (alla 
bekänner) och stjäl bordets sista hjär-
ter. Fortsätt med ruter och maska om 
Väst bekänner med tvåan eller trean. 
Öst fastnar då och måste ge favör. 

Sätter Väst i en högre ruter får 
bordet vinna sticket. Trumf till 
handen och ruter ger nu ett vinnande 
läge. Ånyo måste Väst täcka, annars 
fastnar Öst. När Väst täcker, maskar 
man med bordets knekt. Jovisst 
vinner Öst men vänder han i ruter 
är det numera favör! Hela given:

Förr eller senare fastnar Öst 
för favör i lågfärg eller dubbel-
renonsvända för hemgång.

Fortsätt med rutertio och släpp 
sticket till Väst, när Öst inte 
täcker. Närmast följer favör i 
ruter eller spader för hemgång. 

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 garde-
rar man då hemgång? Hela given:

Utspel: Hjärterknekt. Sedan Nord 
berättat om en balanserad mini-
mihand använder många någon 
form av Stayman för att få reda 
på mer om partnerns fördelning. 
I exemplet ovan redovisar Nord 
då trekorts spader. Spelplan? 

Sitter klöveress fel blir det straff, 
om Öst tilläts komma in i spelet 
tidigt. De enda färgen han kan 
tänkas komma in i är trumf. Genom 
att vara försiktig kan ni ibland hålla 
honom utanför spelet, även om 
han har fyra trumf. Spela låg trumf 
från bordet i andra stick och nöj er 
med sjuan om Öst spelar femman! 

Väst vinner och returnerar hjär-
ter. Trumf till handens ess avslö-
jar trumfsitsen. Ruter till bordet 
och trumf genom Öst ser till att 
det blir uttrumfat utan att Öst 
kommit in. Därmed är det fritt 
fram för spelföraren att saka en 
klöver på rutern för hemgång. 

1. Syd/ ♠ ED65
Ingen ♥ E75
  ♦ EKkn5
  ♣  ED
♠ 4   ♠ 7
♥ Dkn1092   ♥ K843
♦ 83   ♦ D1092
♣ kn9765   ♣ K1042
  ♠ Kkn109832
  ♥ 6
  ♦ 764
  ♣ 83

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

2. Syd/ ♠ 642
Alla ♥ EK
  ♦ EDkn9
  ♣ 8543
♠ 9    ♠ D1085
♥ kn10942   ♥ D865
♦ 8765   ♦ 42
♣ E76   ♣ Dkn10  
  ♠ EKkn73
  ♥ 73
  ♦ K103
  ♣ K92

Facit till Tommys luriga

I N S Ä N DA R E

Den 26 oktober hade klubben 
årsmöte. Här är en sammanfattning 
av några av de viktigaste punkterna.

§2. Upprättande av och fast-
ställande av röstlängd.

54 röstberättigade med-
lemmar deltog på mötet.

§7. Styrelsen uppdrogs att låta 
Gunnar Andersson granska avtalet 
med Caféet för att ge ett utlåtande 
via kommande styrelseproto-
koll om avtalet innehåller någon 
för klubben riskfylld paragraf.

§14. Påpekas bör att klub-
bens lokal är i behov av 
ombyggnad/renovering.

Förutsatt att hyresvärden 
kan bidra med del renoverings-
åtgärder samt är beredda att 
skriva ett längre hyreskontrakt 
kommer detta att planeras in 
under sommaren/hösten 2015.

Noteras även att klubben Från 
och med den 1 november 2014 

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 - 1 1 - 2 4

1 Anders Morath  1919
2 Johnny Östberg  1881
3 Christer Bjäring  1443
4 Bengt-Erik Efraimsson 1333
5 Tommy Gullberg  1242
6 Mikael Grönkvist       1210
7 Daniel Gullberg  1144
8 Lars Goldberg  1100
9 Anna Zack Efraimsson 1092
10 Mart Altmäe  1026
11 Mikael Lindblom  989
12 Bim Ödlund   920
13 Max Ödlund  912
14 Jan Andersson   888
15 UllaBritt Goldberg  857
16 Lars Andersson  822
17 Göran Hammarström 811
18 Per Hallberg  738
19 Ola Stavås   737 
20 Kenneth Borin  723

1

2

har anlitat en ny städfirma.
§20  Till styrelseledamö-

ter för två år valdes:
Mattias Weiler, Yvonne Flod-

qvist, Caroline Tesch, Fredrik 
Alfredsson, Rolf Molin (nyval).

Påfyllnadsval för ett år valdes: 
(istället för Marianne Öjestål som 
valt att avgå) Börje Primér.
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1. Syd/ ♠ ED65
Ingen ♥ E75
  ♦ EKkn5
  ♣  ED    
  ♠ Kkn109832
  ♥ 6
  ♦ 764
  ♣ 83

NORD ÖST SYD VÄST
        3 ♠ pass
  6 ♠  pass  pass pass

2. Syd/ ♠ 642
Alla ♥ EK
  ♦ EDkn9
  ♣ 8543

  
  ♠ EKkn73
  ♥ 73
  ♦ K103
  ♣ K92

  NORD        ÖST       SYD VÄST
   1 ♦  pass 1 ♠ pass
   1 NT pass 2 ♦* pass
   2 ♠  pass 4 ♠ pass
   pass pass

Från Björn Lindsjö som numera inte 
är så aktiv vid bridgeborden (men 
spela bridge kan han) fick jag ett 
påpekande angående min analys av 
problem tre i Pass nr 2. Han hittade 
nämligen ett bra spelsätt som fung-
erar även då Öst har fyra klöver! När 
man fortsätter med dam, kung och 
ess i klöver och det visar sig att Väst 
har fyra stycken, stjäl man nämligen 
klöverfyra går ut i trumf till Nord och 
duckar runt rutertio med gott resultat!

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

Anhörigdag!
FREDAGEN DEN 16 JANUARI

 Text: Måns Berg
Boka in fredagen den 16 januari, då har juniorbridgen anhörigdag. 

Tanken är att ni ska ta med barn, barnbarn, syskonbarn, ja alla ni känner 
under 25 år till klubben för att pröva på bridge. 

Det kan man förstås göra varje fredag, men det roliga är att det blir extra 
mycket kul om alla kommer på samma gång.

På plats finns extrainsatt hjälp med flera duktiga spelare som kommer att 
hjälpa till, bland annat landslagspelaren och bridgeläraren Peter Bertheau.

Det är öppet hus, ni kan komma när ni vill mellan 15-20.

Ordföranden Mårten Gutawsson hälsade 
medlemmarna välkomna till mötet.

Peter kommer att vara på plats 
tillsammans med sina barn...

...liksom Johan "Bank-
mannen" Nilsson.



 

Posttidning B

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

I de fyra årliga utgåvorna av Pass 
presenteras ofta på baksidan 
av tidningen landslagsspelare, 

eller elitbridgespelare som nått 
stora framgångar utomlands och 
på hemmaplan. I detta julnummer 
ville vi istället intervjua en lirare 
som spelar regelbundet på klubben, 
men som inte är svensk mästare 
eller satsar på en plats i landslaget. 

Valet föll på Bjarne Stub-Hanssen, 
som blev intresserad av bridge vid 45 
års ålder. Han gick en kurs i Brid-
geskolan och har sedan 1986 spelat 
flera gånger i veckan med olika 
partner, både i ligan och i partäv-
lingar på S:t Erik och andra klubbar. 

Redan i början av intervjun fick 
jag veta att jag hade tagit fel på en 
väsentlig punkt på Bjarnes ”visitkort”. 

– Jag är faktiskt svensk mäs-
tare... fast i poker! Tävlingsfor-
men var Texas Hold'em. Det var 
på Mallorca 1992. Då var det 
förbjudet att genomföra poker-
mästerskap i Sverige. Jag vann en 
SM-buckla och 40 000 kronor.  

Bjarne visar bilder på sin poker-
trofé i mobilen och tillägger att 
han åker en till två gånger om 
året till Las Vegas för att delta i 
pokertävlingar på olika kasinon 
och för att gå på datamässor. 

– Här i Sverige har vi en rolig 
tradition i familj och vänkrets. Vi 
tävlar mot varandra, torsdagar, på en 
egen sida på Poker Stars. Det gäller 
bara äran, inte pengar. Men skulle 
vi inte prata om bridge? (skratt)

Jo! Berätta mer om din bakgrund, 
ditt yrke, dina hobbyer och varför 
bridgen blev en stor passion. 

– Jag är en datagubbe, jobbade på 
IBM på 1960-talet och blev 1970 egen 
företagare. Min officiella titel på IBM 

var systemman. Jag tror inte att den 
befattningen existerar längre. Jag 
jobbade hårt, seglade, spelade lite 
golf och hade även tid över för andra 
aktiviteter. När bridgen kom in i mitt 
liv fastnade jag snabbt. Kombina-
tionen bridge och golf är perfekt för 
utlandsresor till varmare platser.

På 1990-talet var jag med i Brid-
geförbundets styrelse i fem år och 
höll i planerna för bridgetidningen 
och förbundets ekonomiplanering. 
Vi bidrog till nytt medlemssystem, 
mer datorisering, gratisår för nya 
medlemmar och en hel del för-
ändringar för att få fler medlem-
mar i förbundet. Jag fick många 
vänner bland bridgeproffsen. 

Du spelar ofta bridge på S:t Erik 
på dagarna. Tycker du att dag-
bridge har blivit en stor succé? 

– Ja, det finns dagstävlingar av 
olika former varje dag i veckan, även 

en svensk mästare... i poker!

trivselbridge på torsdagar. Populä-
rast är tävlingarna på måndagar, 
onsdagar och fredagar med ibland 
fler än 70 deltagande par. Till klub-
ben kommer spelare på olika nivåer, 
även den som är ny kan alltid hitta 
någon tävling som passar. Det är 
den stora fördelen med dagbridgen. 

Är det något som kan bli 
ännu bättre på St Erik? 

– Partävlingarna på måndagar, 
onsdagar och fredagar borde genom-
föras som barometertävlingar. 

Och så kanske fler lagda brickor 
för ligamatcherna också. Startav-
gifterna har höjts kraftigt tycker 
jag och klubben borde ha råd med 
det. Det finns ny bra utrustning 
som skärmar och skyltar på väg-
garna att utnyttja mer. Men jag är 
ändå imponerad av det fina arbete 
klubbens tävlingsledare genomför 
påvarenda tävling. All heder åt dem! 
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Bjarne tillhör den grupp spelare som spelar på klubben var och  
varannan dag, men svensk mästare blev han i ett helt annat kortspel.

Text: Elena Ström


