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Det våras för 
klubben!
Nu är det snart dags att utföra de planerade och 
behövliga åtgärderna för att fräscha upp i lokalerna

NR 1 • 2015

MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK

Arg som ett bi! 
Hur förbannad får man bli vid bridgebordet och 
var går gränsen för vad som är okej eller inte?
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behöver vi stänga s:t erik?

BK S:t Erik kan behöva stänga 
under juli 2015 och även 
kanske under juli 2016!

Anledningen är att vi behöver 
fräscha upp vår lokal. Vi flyttade in 
den 1 augusti år 2000 och ingen stor 
genomgång av lokalen har skett se-
dan dess. Förutom att våra linole-
umgolv börjar bli ordentligt slitna 
och att lokalen skulle må bra av en 
ommålning behöver köket fräschas 
upp inklusive en ny golvbrunn och 
flytt av fettavskiljaren. Dessutom 
behöver den fuktskadade perso-
naltoaletten byggas om liksom alla 
våtrum vid kapprummen (fyra dam-
toaletter med förrum, en herrtoa-
lett, en pissoar och ett städrum) där 
avloppsrören behöver bytas och 
pissoaren behöver en golvbrunn.

Pågående underhåll
En del av dessa åtgärder kommer 

BK S:t Erik att få betala, andra vår 
hyresvärd Brf Inedal 16. En förut-
sättning för båda parterna är att 
skriva ett nytt och långt hyresav-
tal. Innan dess behöver Bridgeklub-
ben tillsammans med hyresvärden 

göra klart vilka åtgärder som ska 
genomföras, ungefär vad de kos-
tar och vem som bekostar vad.

En del av åtgärderna kan bara 
utföras när inget bridgespel på-
går och kräver därför att klubben 
hålls stängd under en period. Efter-
som sommaren är den period när 
S:t Erik har klart minst verksam-
het och klubben redan är stängd 
en vecka under Bridgefestivalen 
kring månadsskiftet juli-augusti 
kommer ombyggnadsåtgärderna 
om möjligt att utföras i sommar, 
annars under sommaren 2016. 

Hur mycket och exakt när 
S:t Erik behöver stänga kom-
mer styrelsen att återkomma 
med när det står klart.

Bara för att vi väntar på större 
ombyggnader innebär inte att an-
nat underhåll avstannar. Innan 
jul rengjordes, skrapades och 
målades dörrar in till damrum-
met och pissoarerna av ”Hustom-
ten”, vår klubbs allt-i-allo Janne 
Bergholm. Dessa dörrar och 
några till försågs då även med 
sparkplåtar och tryckskydd.

Kalender

Mars
6 fredag 
Fredagsbridgen (Kval till DM-par)

7 lördag
DM-damer

15 söndag 
Söndagsbarro (Kval till DM-par)

21 lördag
DM-veteraner

26 torsdag 
Vårkul dag (max ruternålen)

28 lördag 
Lördagshissen(Kval till DM-par)

April
1 onsdag 
Simultantävling

3 fredag
Långfredagssilver

5 söndag 
Öppna KM-par

6 måndag 
KM-individuellt

På kurs mot katastrof!
Ny redaktör för pass Glada miner och trivsam stämning trots många utbetalningar

och blandade resultat under årets upplaga av Pro-Am. 
Klubben kommer att behöva renoveras under närmaste tiden, 
då inga större åtgärder gjorts sedan inflytten för 15 år sedan.
Text: Mårten Gustawsson Bild: Stefan AnderssonRedaktör: Måns Berg  

Idet första numret av Pass som 
jag gjorde bjöd jag på en anekdot 
som berättade om "när jag gjorde 

bort mig". Det är nämligen en tradi-
tion att olika spelare bjuder på sig 
själva i form av en neslig berättelse 
i klubbtidningen, lite grann för att 
visa att alla kan spela dåligt ibland 
och göra hemska misstag oavsett vil-
ken nivå man spelar på. Dock tänkte 
jag i det här numret börja med en 
helt ny grej och istället bjuda på när 
andra har gjort bort sig. Jag märkte 
snabbt att det var mycket roligare. 

Brickan är ifrån årets upplaga av 
Pro-Am. En tävling som inte bara 
drar in bra pengar till klubbens juni-
orverksamhet (tack vare hårt jobb av 
framförallt Sofia Ryman och Micke 
Almgren) utan också sammanför spe-
lare från olika nivåer och bidrar till 
ökad trivsam stämning på klubben!

Cary Hammarberg har skrivit om 
detta och om hur det var att spela 
med fullblodsproffset och världsmäs-
taren Peter Bertheau (på sidan åtta).

Själv tänkte jag istället berätta 
om en rolig bricka från tävlingen.

Jag hade det stora nöjet att få spela 

med den jovialiske Sten Ternblad, 
jag gick som spelare under proff-
skategorin, medan Sten som inte på 
något sätt är en amatör (han spelar 
i högsta divisionen i klubbens liga 
med frun Birgitta som dessutom är 
lärare i Bridgeskolan) hade bjudit 
en liten slant för att spela med mig.

I andra ronden kom denna bricka:

Jag spärrade lite hårt med 3 ru-
ter, men eftersom jag befann mig i 

"grönt mot rött" tyckte jag det var en 
kompenserande faktor. Inget av mot-
ståndarnas bud som följe efter det 
var dåligt, men kursen var satt mot 
en riktig katastrof. Med rätt spel-
plan kan spelföraren få ihop sex stick 
i kontraktet 4 klöver (det vill säga 
fyra bet), men han valde fel linje. 
Jag spelade ut hjärter och när han 
inte tog för hjärteress direkt kunde 
vi slå bort ruterhållet och bygga 
upp för en rejäl korsstöld i försvaret 
som ledde till sex bet och 1700 in.

Mycket trivsamt för mig och Sten, 
men dock fick vi se oss slagna, då 
landslagspelaren Frederic Wrang 
tillsammans med ligaansvarige Ola 
Weinberg gått sju dubblade straff 
för -2 000! Det var första gången Ola 
betalat ut 2 000 i straffar och där-
för blev han således medlem i det 
som kallas 
för 2000-klub-
ben – en klubb 
de flesta duk-
tiga bridgespe-
lare med heder 
hamnar i förr 
eller senare. Godafoss på Island.

VÄST NORD  ÖST SYD
Ternblad "Proffs" Berg  "Amatör" 

  pass 3 ♦ 3 ♥
dblt  4 ♣ dblt pass
pass  pass  

5. Nord/ ♠ 7642
N-S ♥ -
  ♦ D64
  ♣  KD10842
♠	 EKD10   ♠ 98
♥ Kkn92   ♥ 74
♦ 73   ♦ Kkn10852
♣	E73   ♣ kn96
  ♠ kn53
  ♥ ED108653
  ♦ E9
  ♣ 5
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Vem ska betala för
renoveringen på klubben?
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hur får man agera vid bordet?
Bridgeetik – snobbiga, snåriga regler 
eller sunt förnuft och rent spel? 

kunna diktera partnerns bud.
Å andra sidan får du inte bjuda 

något på grund av att partnern 
funderat. Du ska – måste – bjuda 
precis på samma sätt som om 
partnern bjudit i tempo.

Var alert när någon säger stopp
Men visst kan det väl vara svårt 

att hitta rätt här. Man ska bjuda i 
tempo, varken för fort eller för sakta, 
man får inte fundera utan anled-
ning och ibland måste man stanna 
upp ett tag. Hur ska man som spe-
lare vara säker på att göra rätt?

– Att respektera stopp är 
det första, säger Mattias. 

– Och att inte fundera när 
någon spelar en färg där man har 
singel eller helt likvärdiga kort 
är också viktigt, säger Kicki. 

Enda gången man måste fundera 
under själva spelet vare sig man vill 
det eller inte är när man ska spela 
ett kontrakt och bordet kommer 
upp. Även om den handen eller din 
egen hand, har singel i den färg som 
spelats ut måste du som spelförare ta 
några sekunder och planera spelet. 
Om spelföraren spelar på en singel 
från bordet direkt, kan du som sitter 

på tur säga något i stil med ”nu tar 
vi de där trettio sekunderna och 
planerar spelet” och göra just det – 
även om du inte har så mycket att 
fundera över i den aktuella färgen.

Att fråga rätt
En annan vanlig situation är 

denna: säg att motståndarna bjuder 
1 spader – 2 sang och sedan sätter 
igång att visa kontroller eller bjuder 
reläbud. Plötsligt bjuder spelaren 
före dig 5 klöver, som du vill dubbla 
eftersom det visar att du har bra 
klöver (eller av annan anledning vill 
ha den färgen i utspel). Nu säger 
reglerna att du inte får fråga om ett 
enskilt bud, utan måste fråga om 
hela budgivningen. Blir inte det lite 
larvigt, eftersom det är just budet 5 
klöver som fått sig att vakna till?

– Här blir ju den stora skillnaden 
när du frågar ”vad betyder 5 klöver” 
och sedan passar, säger Mattias. 
Om du då istället frågar om hela 
budgivningen blir det mer etiskt. 

För att kunna bete sig korrekt är 
det viktigt att du och din partner har 
ordentliga överenskommelser med 
sin partner om vad det till exempel 
betyder om man dubblar ett oäkta 

bud. Om 5 klöver här ovan skulle visa 
sig visa ruter och du dubblar det – 
säger det något om ruter eller klöver?

Ropa på TL!
Just det här med att fråga 

om buds betydelse – eller inte – 
leder till en del kontroverser.

– En del spelar så mot transfer-
klöver, berättar Kicki. Om bud-
givningen går 1 klöver – pass 
– 1 hjärter (som visar spader) 
– om man nu inte frågar…

… då är en spader naturligt, fyller 
Mattias i. Däremot, om man frågar 
och får veta att det är spader, då 
är budet 1 spader ud av spader.

Men har folk verkligen satt det i 
system? undrar Pass utsända upprört.

– O ja, säger Kicki, men det finns 
ju inget nedskrivet. Och vi täv-
lingsledare får inte logga tveksamt 
agerande för att hitta ett mönster.

– Det är ju först när man kan 

DE ETISKA REGLERNA

* Kommunicera – med budlapparna (eller 
med kortmarkeringar)! Miner, tecken eller 
gester är inte tillåtna. Om du bjuder fel, får 
du inte visa eller berätta det för din partner 
under budgivningen.  Däremot får du förstås 
fråga motståndarna om deras budgivning.

* Om du frågar motståndarna om deras 
budgivning måste du fråga om hela bud-
givningen, och inte bara ett visst bud. Det 
är alltså inte tillåtet att bara fråga om budet 
”3 klöver”. Det kan uppfattas som att du 
försöker ge din partner en vink om att 
klöver är ett bra utspel, eller en bra vända.

* Undvik gärna att titta på din partner under 
spelet för att slippa risken att snappa upp otill-
låtna upplysningar genom miner eller grima-
ser. Ögonkontakt med partnern är inte tillåten.

* Fundera aldrig om du inte har något 
att fundera på. Tänk alltså aldrig på en 
singel eller på betydelselösa kort för 
att försöka vilseleda motspelarna. 

* Du får inte riva runt i budlådan för att 
visa partnern att du har flera alternativa bud. 
Bestäm vad du ska bjuda, och ta sedan fram 
budet du bestämt dig för. Att vara på väg med 
handen först till buden, och sedan lägga upp 
en passlapp är naturligtvis även det förbjudet.

* Detsamma gäller dina kort på handen. Sitt 
inte och plocka i korten och ta inte fram ett 
kort för att sedan ändra dig och byta kort. 

* Om din partner funderar under budgiv-
ningen och sedan passar, får du inte ta hänsyn 
till att tankepausen kan bero på att hen har 
lite kort och själv bjuda en gång till. Däremot 
är du inte automagiskt avstängd, som är en 
vanlig myt. Du ska bjuda precis som du hade 
gjort oavsett om din partner funderat eller ej.

* Tillrättavisningar av eller gnäll på partnern 
eller motståndarna hör inte hemma vid bridge-
bordet. Däremot får man tala (med små bok-
stäver) på ett konstruktivt sätt om en bricka. Se 
dock till så att det inte inkräktar på rondtiden!

styrka ett mönster som man kan 
göra något åt problemet, säger 
Mattias. Vi får höra om många situa-
tioner när det redan är för sent. 

– Det anses kanske oförskämt 
att ropa på tl, säger Mattias. För 
när man ropar i sådana här lägen, 
så anklagar man ju motspelarna 
indirekt för att vara oetiska. 
För att fuska, rent av. Och det 
är obehagligt, så vill man inte 
tänka. Men det är i alla fall enda 
sättet att stävja det i längden. 

En del gör ju ärliga misstag, 
men man måste ju kunna få in 
ett mönster på spelare som verk-
ligen satt dety här i system. 

– Och så slipper man frågor efteråt.
Nu för tiden undervisas eleverna 

på bridgeskolan i etik. Det gäller 
att de lär sig skillnaden mellan att 
lära sig spela bridge, och att tävla 
i det. få in ett mönster på spelare 
som verkligen satt detta i system. 

Bridgen – eller i varje fall täv-
lingsbridgen – är omgärdad 
av regler. Vad får du göra och 

säga vid de gröna borden – och vad 
är närmast att betrakta som fusk?

Pass har läst klubbens etiska regler, 
och pratat med ett antal tävlingsle-
dare och spelare för att försöka få 
rätsida på de etiska rättesnörena.

Mattias Weiler och Kristin Ned-
lich har jobbat som tävlingsle-
dare i många år. De är eniga om 
att det här med etik är svårt.

– En sak man kan fråga sig är ju 
om vi ska tillåta alla olika system, 
säger Kicki. I USA gör man ju till 
exempel inte det. Med våra alla vari-
anter blir det ju fler knepiga lägen.

– Fast det enskilt största problemet 
är tankepauser, säger Mattias. När 
får man tänka, när måste man tänka? 
Det är mest det som ställer till det.

– Det finns ju självklara lägen, 
säger Kicki. Om någon till exem-
pel sagt ”stopp” så måste man ju 
vänta i några sekunder innan man 
bjuder. Men ofta får man höra den 
här andra regeln då – den som säger 
att ”jag hade ju ingenting att tänka 
på, och då får jag inte tänka”.

– Och det är ju precis det man 
vill undvika med stoppregeln, 
säger Mattias. Vi ska inte veta 
huruvida spelaren hade något 
att fundera över eller ej.

Ett problem som hänger samma 
med det här är föreställningen om 
att partnern till den som funderat 
för länge automatiskt är avstängd. 
Konsekvensen av det skulle i så fall 
bli att om du vill hindra din partner 
från att bjuda, ska du tänka ett bra 
tag för att sedan passa. Det skulle 
ju faktiskt vara helt ologiskt – att 

Text: Noomi Hebert Foto: Noomi Hebert och Lars OA Hedlund

"Du kan inte hantera alerteringen!"

"Det är tankepauserna som är svårast."
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"Fundera inte om du bara har singel kvar!"

Kicki. Mattias.
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"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

w

DA G E N S  B R I D G EE T I K

E tt desperat spelsätt kan vara 
direkt nödvändigt för att gå 
hem i sitt kontrakt. På måna-

dens giv belönades spelföraren 
för att han läste sitsen korrekt och 
tog sin, något avlägsna, chans. 

I gruppspelet av lagtävlingen i 
Sport Accord World Mind Games 
(en inbjudningstävling för fyra herr- 
och fyra damlag som spelas varje 
år i Kina) bjöd sig det amerikanska 
Nord-Syd-paret till utgång efter Östs 
sangöppning vilket inte är något 
som inträffar särskilt ofta, fram- 
förallt inte när Väst också har lite kort. 

Efter att partnern bjudit två 
gånger, (2 spader visade klöver så 
dubbelt visade spaderfärg), var det 
svårt för Syd att hålla sig från en 
höjning till utgång med fyrstöd i den 
andra färgen och trestöd i den första. 
4 hjärter är dock inte ett särskilt 
bra kontrakt, det hänger på att lösa 
hjärtern med ett tapp och att man 
inte åker på någon spaderstöld.

Kontraktet är till och med bet från 
start om Öst startar med spaderess 
och fortsätter med spader, men efter-
som han inte tittat i korten valde 
han det mer normala ruterutspelet.

Nord stal och kunde konstatera att 
Öst verkade ha dubbelklöver efter-
som Väst överfört till den färgen. 
Med bara två klöver fanns det inte 
plats för även dubbelhjärter och 
det fanns därmed inte någon fördel 
med att spela hjärter från bordet. 
Det var tur att spelföraren konsta-
terade detta eftersom Öst annars 
inte hade haft några problem att 
gå upp med esset och spela mer 
spader om Nord försökt sig på att 
spela en låg spader från handen.

När Nord, Curtis Cheek, istäl-
let lade ner kungen från handen 
i hopp om att damen skulle sitta 
singel hos Väst var dock försvaret 
chanslöst och kontraktet gick hem. 

Vid andra bordet fick öst-väst spela 
4 spader med en bet så amerika-
nerna vann 8 imp på brickan. ♣

dagens bridge
med micke grönkvist
Mikael Grönkvist samlar på roliga och intressanta givar.  
Du kan få fler exempel och bra träning på hans hemsida – Dagens bridge.

Text: Mikael Grönkvist

VÄST NORD ÖST SYD
Fishe r Cheek Schwartz Bertens 

   1 NT pass
2 ♠*	 dblt	 3 ♣*	 pass
pass 3 ♥ pass 4 ♥
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

Mikael Grönkvist, från och med 
nu i varje nummer av Pass.

– Och så slipper man frågor efteråt.
Nybörjarna och eliten har koll
Nu för tiden undervisas eleverna 

på bridgeskolan i etik. Det gäller 
att de lär sig skillnaden mellan 
att lära sig spela bridge, och att 
tävla i det. Nya Bridgeskolan har 
till och med en endagarskurs för 
den som vill fördjupa sig i brid-
gens lagat och regler – den

Den 1 april är det 
dags nästa gång.
– Nybörjarna har oft full 

koll, säger Mattias.
– Nåja, säger Kicki. De kan väl bli 

lite… övertydliga ibland. Som att en 
väldigt snabb dubbling måste vara 
en straffdubbling… eller att svara 
på essfråga och luta sig bakåt, lägga 
armarna i kors och blänga på part-
nern så att hen ska förstå att det är 
ett slutbud, inte svar på essfråga…

– Jo, men de i mitten är det största 
problemet, säger Mattias. De letar 
gärna fel hos sina motståndare 
också, och dömer själva vid borden. 

– Ja, säger Kicki, det är trist när folk 
ska försöka hitta varenda vinkel de 
anar för att de tror att de vet bättre.

Gnäll och jargong
Ytterligare ett svårtolkat härad 

är hur trevlig man ska vara vid 
bridgebordet. Är det okej att vara 
lite bossig och berätta för fi att de 
spelat ett idiotförsvar? Eller skälla 
på partnern när hen bjudit fel?

Reglerna säger att man inte får 
vara för kaxig, men att det är okej 
att diskutera brickorna konstruktivt 
(och lågmält). Var gränserna för det 
går finns det dock olika åsikter om.

Men – vad är etiskt och schyst? 
S:t Eriks ordförande, Mårten Gus-

tawsson, tycker nog på det stora hela 
att folk beter sig bättre ”nu för tiden”.

– När jag var junior var det ganska 
mycket jargong vid borden, berät-
tar Mårten. De äldre spelarna 
var tuffare, de ville väl sätta sig i 
respekt. Och vi som var unga tog 
efter. Kanske inte så konstigt, men 
det kunde bli mindre trevligt.

– Dagens unga spelare tycker jag är 
oerhört belevade, artiga och etiska. 

– Å andra sidan är bridgen 
idag mycket bredare, så långt 
många mer spelar på klubben. 
Då tror jag det är helt nödvän-
digt att ha ett ”snällare” klimat.

Ett kapitel som är så stort att 
det kommer att behandlas i nästa 
nummer av Pass är tonen inom 
paret. Vad får man säga till sin part-
ner? Är det verkligen okej att ha 
ett sådant tonläge så att de man 
möter kanske blir illa berörda? 

Rolf Westling och Jan Korpe spelar 
i lag Rolf i division 1 på onsdagar. 

Tycker ni att folk är etiska 
vid bridgebordet?

– Jo men det tycker jag absolut på 
det stora hela, säger Rolf. Sen ibland 

kan man vara kompisar medan ibland 
är det några som är väldigt noga med 
reglerna… det beror på. Någon gång 
tycker jag väl en del kan bli lite gnäl-
liga och hålla på lagarna stenhårt, och 
vara lite viktigpettrar, när man spelar 
för att det ska vara kul. Jag kommer 
aldrig att bli världsmästare, så jag 
bryr mig inte speciellt mycket. Men 
några ska ju alltid hålla på reglerna… 
frågan om ska det vara så då?

– Jag håller med, säger Jan. De 
flesta här nere har ju spelat så 
pass länge, att de har viss rutin.

Helena Isaksson spelar i lag Conny 
Lindquist i division 1 på onsdagar.

Hur tycker du att det står till 
med etiken vid bridgeborden?

– Jag tycker folk beter sig väldigt 
schyst, det tycker jag absolut. De som 
har varit oetiska, de har försvun-
nit. Det finns ett par kvar, annars 
tycker jag det är väldigt etiskt. 
Vilka de är? Det säger jag inte!

– Däremot kan det ju vara lite si 
och så med tonen paren emellan. 
Jag ropade faktiskt på tävlingsle-
dawren en gång, när det bara var 
för mycket. Den stackars frun gick 
ju hem. Men hon kom tillbaka, jag 
har sett henne spela sedan dess!

etik fortsättning.. 
Bridgeetik – snobbiga, snåriga regler 
eller sunt förnuft och rent spel? 
Text: Noomi Hebert

1. Syd/ ♠ Dkn1074
Ingen ♥ K10862
  ♦ -
  ♣  KD2
♠ 8   ♠ E532
♥ D   ♥ E94
♦ 97652   ♦ EK43
♣Ekn10873  ♣ 54
  ♠ K96
  ♥ kn753
  ♦ Dkn108
  ♣ 96

Olle Wademark? Nej, Curtis Cheek!

Helena Isaksson.Rolf och Jan.
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M I T T E N

PRO am slam!

Vanligtvis åker vi till Spanien 
kort efter trettonhelgen, men 
i år hade vi bestämt oss för 

att spela Pro-Am och därmed stanna 
ett par veckor extra i Stockholm. 

Det finns så många trevliga 
lärare/pros på skolan så det var 
inte lätt att välja någon att spela 
med. Det blev litet ole, dole för 
oss båda. Vi bestämde att vi inte 
skulle hoppa runt bland proffsen 
under budgivningen utan fortsätta 
att bjuda på dem vi börjat med, 
i mitt fall Peter Bertheau och i 
min fru Lenas fall Jan Lagerman. 
Budgivningen blev ganska häftig, 

Det var bra fart i auktionen vid årets upplaga av Pro-Am. Och dyrast blev Peter Bertheau 
som klubbades till priset av 10 000 kronor. Men då pengarna går till en god sak och 
bridgens överlevnad kan upplevelsen att spela med en världsstjärna värma länge...

hållit sig undan. ”Jag förstår det” , 
sa Lena som tyckte synd om Jan. 

Under fredagsgodis står emel-
lertid Jan plötsligt vid Lenas sida 
och hälsar. Han utstrålar lugn 
och tolerans så Lena kände att 
hon skulle vara i goda händer 
under lördagsspelet och hon sov 
därmed gott under natten.

Lördag
Vi träffar våra respektive proffs 

en timme före tävlingen. 
Peter lägger upp olika givar ur 

budkatalogen. ”Vad gör du här….
och hur bjuder du där?”. Instruk-

tivt och förklarande. ”Trassla inte 
till det, bjud enkelt. Och, hur vill 
du att jag ska spela….enligt boken 
eller med armbågarna?” frågar 
Peter och markerar det sista med 
att slå den ena knytnäven i hand-
flatan på den andra handen.

”Spela med armbågarna”, svarar 
jag, ”det här ska vara roligt, resul-
tatet är inte det viktigaste”.

En kaffe och så är klockan tolv. 
Svisch, så är första ronden över och 

vi ligger på plats 62 av 62 startande.
”Vad hände?”, frågar jag som bara 

hade sett bud och kort susa förbi.
”Du såg inte min markering. 

En uppenbar straff av motparten 
blev i stället två plus för dem”,  
säger Peter utan klander i rösten 
” Men det där är snart historia”. 

Ytterligare en rond med kata-
strofalt resultat följde. Efter denna 
mötte vi ett par där Per var proffset. 
Han frågade hur det gick för mig. 

”Det går fort, och jag vill 
inte ge intryck av att vara allt-
för korkad”, svarar jag. 

”Säg till dem att bjuda långsam-
mare. Det är ditt spel”, påpekar Per.  

Så jag tar mig samman och 
de följande ronderna börjar 
jag hänga med det som händer 
och långsamt klättrar Peter och 
jag upp från sista platsen. 

Trots mina fadäser ler bara Peter 
uppmuntrande. Ibland blädd-
rar han efter omgången bland 
mina kort och ger små vinkar om 
vilka dumheter jag har begått.

I halvtid pratar jag med Lena 
över en kopp kaffe och en smör-
gås. Det har inte gått så bra. Men 
Jan sitter med oss vid bordet och 
lugnar förklarande och tolerant. Var 
har S:t Erik hittat dessa lärare?

Matchen fortsätter efter pausen 
och kommunikationen mellan 
Peter och mig flyter allt bättre. 

När spelet är över samlas vi över 
en god middag med lämplig dricka 

till. Peter och Jan sätter sig bredvid 
Lena och mig och vi får en gemytlig 
samtalsstund efter eftermiddagens 
anspänning. Alla tokbud och mis-
sade maskar var som bortblåsta.

Prisutdelningen hålls under mid-
dagen av Sofia iklädd en raffig 
klänning. Jag kan inte motstå 
att ge henne en kram och tacka 
för allt arbete som hon, och flera 
andra, har lagt ner för att göra 
det så trevligt för oss spelare. 

Kvällen avslutas med dans och 
umgänge, men då har vi pensionärer 
dragit oss hemåt för att slicka såren 
och sova efter en mycket underhål-
lande dag. Vad tycktes då skilja den 
erfarne spelaren från den oerfarne? 
Budgivningen? I viss mån, men trots 
allt är de flesta brickorna lättbjudna.
Motspelet? I viss mån, men bra 
utspel kan efter budgivningens infor-
mation om kortfördelning och med 
några enkla tumregler ändå hittas 
i de flesta fall även av den oerfarne 
och markeringarna går att lära sig.

Spelföringen? Ja, där hittar den 
erfarne det extra stick som betyder 
framgång i parspel. Den rutinerade 
förstår var korten är placerade. Det 
syns särskilt tydligt när endast 4-5 
stick återstår att spela på brickan. 
Den vane spelaren fastnar i det 
momentet och memorerar för sitt 
inre öga var resterande kort sitter.

Hur det gick?
Nja, det spelar ingen större 

roll. Viktigare var att:
- Vi hade jättetrevligt.
- Vi fick en bättre insikt 

om vad bridge är.
- Våra proffs var tole-

ranta och trevliga.
Vår slutsats efter en underhål-

lande dag var, att alla ”bridgea-
matörer” någon gång borde prova 
på detta, dels för att stötta klub-
bens ungdomssatsning, dels för 
att få en fin bridgeupplevelse! 

Nytt konstverk i 
gåva till klubben.
Väggbonaden har fått 
plats uppe vid biblioteket

Den handvävda väggbonaden skänktes 
i början av året till S:t Erik av Anders 
Forsse och Birgitta Berggren. 
– Vi har arbetat som biståndsarbetare i 
Afrika i hela våra liv och den där bonaden 
köpte vi i Lesotho. Vi tycker om den väl-
digt mycket, men den tar ganska mycket 
plats och vi har våndats lite av var vi ska 
ha den, men så fick vi tips av några vänner 
som spelar på S:t Erik att den kanske 
kunde dekorera klubben. Det var kul att 
ni blev glada och nu känns det som om vi 
har fått ett lyckligt slut, säger Birgitta. 
På baksidan av väggbonaden sitter en lapp 
som är mer ingående om varifrån vägg-
bonaden kommer och andra detaljer, den 
berättar även att den är handvävd.

Vinst Plattliret!
Selberg –Wademark 
vann guldpartävling.
Klassiska plattliret är en av de två gulpartäv-
lingar som spelas varje år på klubben.  
53 par deltog denna gång då Olle Wademark 
och Janne Selberg spelade hem vinsten.

Olle och Janne.

Text: Cary Hammarberg  Foto: Mari-Anne Elsasdotter

Afrikansk kortkonst.

men med fem barn och tio barn-
barn stöttar vi mer än gärna klub-
bens ungdomssatsning. Det blir 
väl att dra ner på något annat. 

Veckan före tävlingen tränade vi 
genom att spela på klubben både 
måndag, onsdag och fredag. På mån-
dagen placerade vi oss på 80 plats av 
83 startande – alltså väl i paritet med 
vad vi kan prestera. På onsdagen 
kom Peter förbi och hälsade. Han såg 
litet bekymrad ut, men påstod ändå 
”Det ska bli trevligt på lördag”. Peter 
är ju en så gemytlig person så han 
vet nog inte hur man bär sig åt för 
att tjura. Jan hade ännu på onsdagen 

1

Artikelförfattaren Cary Ham-
marberg med Peter Bertheau.

Olle Wademark och 
Anders Palmgren vann!

Endast hårfärgen skiljde dessa spelare.

Jan Lagerman – näst dyrast på auktionen.Så här glad blir du av att delta!Måns Berg spås vinna Pro-Am år 2016.
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B R I D G E S K O L A N  L Ä R  U T !

I sin klassiska bok Expertspelet 
tog Terence Reese upp en speltek-
nisk detalj som på den tiden var 

ganska okänd. När teorin lanserades 
i boken var det många som reage-
rade och diskussionerna startade om 
den stämde eller ej. Det gör den.

Jämför dessa två situatio-
ner tagna från boken.

1. ET73 – KD5 
2. E973 – KD5  
I det första exemplet tar Syd för 

kung och dam och fortsätter med 
femman. Väst bekänner med tre 
låga kort och Öst har också bekänt 
med två låga kort. Ska man maska 
nu med tian eller ska man för-
söka toppa ut knekten hos Öst?

I det andra exemplet som ser 
snarlikt ut tog Syd för kung och 
dam, men nu kom tian från Öst 
andra gången. När Syd nu spelar 
femman kommer ett lågt kort från 
Väst. Maska med nian eller ta esset?

Alla sådana här färgkombinatio-
ner förutsätter att vi inte vet något 
med om Öst-Västs fördelning så 

förutsätt att vi inte vet något mer om 
deras händer. Då gäller att i exem-
pel 1 så är toppningen, det vill säga 
esset, aningen bättre en masken. 
Förvisso är 4-2 sitsarna vanligare 
än 3-3, men bland 4-2 sitsarna finns 
de med knx och så satt det ju inte.

I exempel två är det under givna 
förutsättningar nästan dubbelt så 
stor chans att maska med nian! 
Denna teori kallade Reese för teorin 
om begränsat val, eller "Restricted 
choice", som det heter på engelska.

Hur kan det vara så? Antingen 
sitter det knxxx till 10x eller så 
sitter det xxx till kn10x vilket verkar 
vara ungefär detsamma, men som 
alltså inte är det. Man ska istäl-
let tänka som så att om Öst haft 
kn10x så kan han lägga tian eller 
knekten hälften av gångerna var. 
De är ju ’samma kort’. Att han valde 
just tian (eller knekten om det var 
den han spelade) ska få er att tro 
att han inte hade något val utan 
bara la det kort han måste lägga.

Ett annat sätt att se på det är att 
Hxxx mot Hx där H står för valfri 
honnör (10 eller kn) är större chans 
än specifika xxx mot kn10x. Dessa 
’begränsat val’-situationer dyker upp 
då och då vid bordet och det gäller 
för spelföraren att vara vaken. Det 
kan ofta vara så att små kort kan 
berätta om vad som är rätt spel.

 
Enkla frågorna
1. Ni spelar 7 hjärter och det är tätt 

i alla färger utom i trumf. Ni har
♥AQ864 ♥ J753.
En dålig storslam naturligtvis 

utan trumfkungen, men ni ger inte 
upp. Ni vinner utspelet i en annan 
färg på handen och när ni i stick 
två inleder med knekten ’täcker’ 

Väst den med kungen och när ni tar 
för esset kommer nian från Öst.

Ni kilar in på handen i en 
annan färg och spelar hjär-
ter tre. Väst lägger tvåan. 
Väljer ni damen eller åttan?

2. Denna gång har ni följande färg:
D742 – K9653
Ni inleder från handen med trean 

upp mot träkarlens D742. Väst 
lägger knekten, ni lägger damen och 
Öst sticker med esset. Nästa gång 
ni spelar färgen så gör ni det från 
bordet. Öst kommer med åttan och 
frågan är om ni ska maska med nian 
eller lägga kungen. Vad gör ni?

Svåra frågan

3. Ni spelar 6 hjärter och Väst spelar 
ut spader nio (1-3-5). Det var skönt 
med en flygande start i den färgen. 

Efter att ha vunnit utspelet med 
damen har ni trumfat ut i tre ronder, 
tagit spaderess, spelat in bordet i ruter, 
stulit spaderknekten och slutligen 
spelat ruteress och ruter till bordet.

Läget är när ni är inne på träkarlen:

Jan Lagerman.

B R I D G E S K O L A N  L Ä R  U T !

Nu spelar ni klöver tre och hoppas 
att Öst lägger ett lågt kort. Då kan 
ni lugnt spela på klöver sju och 
Väst är då inpetad och tvingas 
spela klöver upp i era ED eller 
vända mot dubbelrenons. Men 
tyvär, Öst lägger i klöveråtta och 
ni maskar hoppfullt med damen.

Väst tar den med klöverkung och 
spelar en låg klöver. Tian eller sexan?

Svar
1. I och med att Öst lade nian i 

första trumfsticket bör ni spela på att 
denne inte hade något val mellan nian 
och tian. Maska med åttan. Det är 
dubbelt så stor chans att lyckas än att 
Öst har exakt nian och tian ensamma.

2. Samma resonemang som nyss. 
När Väst lägger knekten bör ni 
spela på att Väst inte hade något 
val. Det är dubbelt så stor chans 
att Öst har tian som att Väst har 
exakt kn10 ensamma. Maska alltså 
med nian andra varvet färgen 
spelas. Öst bör ha E10x från start.

3. Ytterligare en giv där man bör 
spela på begränsat val. De enda två 
kort som Öst kunna spela för att ge 
oss ett problem var klöver åtta eller 
klöver nio när klövern spelades från 
träkarlen. Spela på att Öst inte hade 
något val utan tvingades spela det 
kort (åttan eller nian) han hade.

Sitsen i klöver hos försvaret 
var K9xx till kn8x så återigen 
stämde de matematiska oddsen.

Given förekom i EM 1987 i matchen 
mellan Sverige och Polen, senaste 
gången som Sverige vann EM i öppen 
klass. Spelföraren Wilkosz spelade 
på angivet vis och fick hem sin slam. 
Bakom polacken satt Terence Reese 
och nickade belåtet åt spelföringen.

Vid det andra bordet spelade 
Tommy Gullberg också hem slam-
men men på ett listigt snarare 
än matematiskt vis. Vill ni veta 
hur så får ni fråga Tommy eller 
så investerar ni i boken En giv 
för framtiden. Jag har för mig att 
Tommy berättar om spelet i den.

BUDNYCKEL

www.nyabridgeskolan.se

Detta händer på 
Bridgeskolan.

 » 1 mars Tema söndag

 » 7 mars Tema lördag

 » 14 mars GA Extra samt Minikurs 
Alla bjuder 2 startar

 » 15 mars Tema söndag

 » 21 mars Tema lördag 

 » 28 mars GA Extra

 » 29 mars Tema söndag

 » Onsdag 1 april Bridge på rätt sätt

31mars - 6 april
Uppehåll terminskurserna!

Bridge skolans nya 
budnyckel kan köpas för 
80 kronor.

att ha begränsade val
Bridgeskolans Jan Lagerman förklarar den här gången 
vad som menas med begreppet begränsat val och visar  
hur man ska spela vid några vanliga exempel. 
Text: Jan Lagerman

1. Syd/ ♠ kn64
Ingen ♥ K864
  ♦ KDkn
  ♣  1063
   

  ♠ ED
  ♥ ED1074
  ♦ E102
  ♣ ED7

1. Syd/ ♠ -
Ingen ♥ 8
  ♦ -
  ♣  1063
   
  
  ♠ -
  ♥ 7
  ♦ -
  ♣ ED7

Vilken väg väljer du?



12   PASS 2013 PASS 2013 13

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 nio utgåvor, nr 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 och 9.

– 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 9 UTE NU!!!

Nästan alla känner till 
brickan från OS (som 
även kallas för VM) när 

svenskarna tog guld för snart två 
år sedan. Given var signifikativ 
för Sveriges framgång och Peter 
Bertheaus "bluff" blev känd i hela 
bridgevärlden. Han valde nämligen 
att bjuda avvaktande och lät mot-
ståndarna tro att han offrade sig 
mot 6 spader när han bjöd 7 hjär-
ter (som han hela tiden trodde på) 
istället för att bjuda på direkten. 

Men på nyårssilvret föll hann på 
eget grepp då Stina Löfstrand bjöd 
precis som Peter, men mot honom, 
och bjöd 4 hjärter först efter att (till 
synes) ha blivit uppkonkurrerad i 
budgivningen. Peter gick på niten 
och dubblade, vilket ledde till en 
topp för Stina och hennes part-
ner, maken Kenneth Löfstrand.

Kände du till Peter och den 

där brickan sedan tidigare?
– Ja, mycket väl. Peter är alltid 

mycket trevlig och pratar med 
alla. En sak som var rolig var att 
Peter sade "Ska du inte redubbla 
så du får en bra story du kan 
berätta för folk". Det var lite 
småkaxigt av honom och bevisli-
gen behövde jag ju inte redubbla, 
det blev ju en bra bricka ändå.

Och det blev ju bevisligen 
också en bra story i alla fall!

– Ja det blev visst det, haha. Och 
jag trodde ju att 4 hjärter skulle 
ha en chans i alla fall, annars 
hade jag ju inte bjudit det.

lurade peter bertheau!
Stina Löfstrand mötte Peter på nyårssilvret 
och lyckades lura honom på sitt eget trick. 
Text: Måns Berg

Utspel: Klöverknekt. Efter den 
inledande reläbudgivningen fort-
sätter budgivningen naturligt. 
Enligt överkursen visar 2 ruter 5+ 
hp eller ett ess och med svagare 
kort bjuder man då 2 hjärter.
Du har åtta stick och en ingång, 
ruternio, till bordet. Vilken 
kung ska du spela upp mot? 

Utspel: Ruterkung. Spelplan?

1. Syd/ ♠ 109842
Ingen ♥ 642
  ♦ 943
  ♣  76    
  ♠ K3
  ♥ K7
  ♦ EKDkn102  
  ♣ EK2

NORD ÖST SYD VÄST
        2 ♣* pass
  2 ♦*  pass 3 ♦ pass
  3 ♠	 	 pass 3 NT pass
  pass pass

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

Klarar du
Tommys problem?
Text: Tommy Gullberg

Resultat 
silveretävlingar
 

Luciasilver 35 par
1. Mikael Rimstedt - Jan Lagerman  
2. Tommy Strindfors - Olle Wademark 
3. Bengt Stahre - Peder Skaj 
4. Simon Bech - Göran Hammarström 
5. S-O Andersson - Hans Vestergren

Annandagssilver 44 par
1. Göran Hammarström - Simon Bech 
2. Johan Nilsson - Börje Rudenstål 
3. Tommy Eneqvist - Lars Andersson 
4. Ric Sällsten - David Bryder 
5. Yvonne Flodqvist - Anders Björkman

Mellandagssilver 41 par
1. Måns Berg - PO Sundelin  
2. Gösta Ohlsén - Berith Ohlsén 
3. Jan-Olof Hegethorn - Christer Koch 
4. Jan Selberg - Tommy Bergdahl 
5. Lars-Olof Hessle - Jan Larsson 

Nyårssilver 50 par
1. Marion Michielsen - Kathrine Bertheau 
2. Krister Ahlesved - Catharina Ahlesved 
3. Jan Lagerman - Peter Bertheau 
4. Börje Primér - Mårten Gustawsson 
5. Jessica Larsson - Frederic Wrang

Trettondagssilver
1. Peter Flodqvist - Fredrik Alfredsson 
2. Thomas Magnusson - Peder Skaj  
3. Jan Selberg - Olle Wademark 
4. Marion Michielsen - Frederic Wrang 
5. Bengt-Erik och Anna Zack Efraimsson 
 

Mästarserien
Lag Bahaj vann Mästarserien hösten 2014. 
I laget spelar Olle Wademark, Jan Selberg, 

Martin Flodén, Per Hallberg, Mari och 
Mikael Lindblom och Anders Palmgren.

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

Stina Löfstrand hade en räv bakom örat.

3. Väst/ ♠ 83
Alla ♥ ED76
  ♦ 97542
  ♣ D7
    
    
     
  
  ♠ EDkn109652
  ♥ 2
  ♦ E
  ♣ kn62

NORD ÖST SYD VÄST
    1 ♦
pass   1 ♥ 4 ♠ pass
pass  pass  

2. Öst/ ♠ 86
NS ♥ 63
  ♦ kn1095
  ♣ kn8652

  
  ♠ EKD10753
  ♥ EKD5
  ♦ 82
  ♣ -

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

Lag Bahaj.

  VÄST NORD ÖST SYD
 K Löfstrand   Lagerman S Löfstrand  Bertheau 

    1 ♥ 2 ♣
 pass  2 ♦ 2 ♥ 3 ♦																				
pass   pass 3 ♥  4 ♦
 pass  pass 4 ♥ dblt 
 pass  pass pass

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.

Utspel: Klöveress. Syd kräver till 
utgång med den inledande relä-
sekvensen. Nord väljer att visa 
sin hand som balanserad.
Enligt överkursen bjuder Nord 2 
hjärter svagt i första budronden.
Planera spelföringen!

2. Öst/ ♠ 76
N-S ♥ 74
  ♦ EK10864
  ♣  654
♠	D10853   ♠ K942
♥	52   ♥ EK109863
♦	753   ♦ D
♣	1032   ♣ E
  ♠ Ekn
  ♥ Dkn
  ♦ kn92
  ♣ KDkn987
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Utspel: Klöverknekt. Efter den 
inledande reläbudgivningen fort-
sätter budgivningen naturligt. 
Enligt överkursen visar 2 ruter 5+ 
hp eller ett ess och med svagare 
kort bjuder man då 2 hjärter.

Du har åtta stick och en ingång, 
ruternio, till bordet. Vilken 
kung ska du spela upp mot? 

Satsa på att hjärterkung 
sitter rätt! Hela given:

Öst kan ta för hjärteress och 
med spadervända se till att för-
svaret får tre spaderstick, men 
hemgången är klar. Satsar man på 
att högfärgsessen sitter tvärtom, 
blir det nästan alltid bet i kon-
traktet. Öst ingriper då med spa-
deress, när Syd spelar upp mot 
handens kung. Hjärtervända ser 
sedan till att försvaret normalt tar 
minst fyra hjärterstick för straff.

När Öst lägger lågt, drar knek-
ten kung. Väst kan spela klöver till 
Öst för trumfvända men trumfess 
och klöverstöld ger då hemgång.

Inte heller kan Väst vända 
med trumf, eftersom han då 
säljer sitt trumfstick.

Skulle Öst ingripa med klö-
verkung första gången färgen 
spelas får Syd ett äkta klö-
verstick och behöver ingen 
klöverstöld för hemgång.

Utspel: Ruterkung. Spelplan?
Den som kan sin Belladonna 

har inga problem. Italiena-
ren tog ruteress och spelade 
hjärter till ess. Sedan följde 
låg klöver upp mot knekt!

Hela given:

Utspel: Klöveress. Syd kräver 
till utgång med den inledande 
reläsekvensen. Nord väljer att 
visa sin hand som balanserad.
Enligt överkursen bjuder Nord 
2 hjärter svagt i första budron-
den. Planera spelföringen! 
För att gardera snedsits bör man 
saka en ruter på utspelet! Hela given:

Väst fortsätter troligen med klöver. 
Ni fortsätter på den inslagna vägen 
med att saka ruter. Ni stjäl sedan 
tredje lågfärgsvändan och känner på 
trumfen. När Öst sakar är det uppen-
bart att ni behöver ta en hjärterstöld 
på bordet. Väst kan stjäla med spa-
dernio om han önskar men sedan är 
det slut med stick för försvaret. Stjäl 
man utspelet och fortsätter med tre 
ronder hjärter (eller spaderess och 
tre ronder hjärter) stjäl Väst. Där-
efter kan försvaret ta två ruterstick 
och en andra hjärterstöld för bet.

1. Syd/ ♠ 109842
Ingen ♥ 642
  ♦ 943
  ♣  76
♠ Ekn7   ♠ D65
♥ kn983   ♥ ED105
♦ 8   ♦ 765
♣ kn10985   ♣ D43
  ♠ K3
  ♥ K7
  ♦ EKDkn102
  ♣ EK2

3. Syd/ ♠ 83
Ingen ♥ ED76
  ♦ 97542
  ♣ D7
♠  K7   ♠ 4
♥  953   ♥ Kkn1084
♦  KDkn10   ♦ 863
♣ E943   ♣ K1085
  ♠ EDkn109652
  ♥ 2
  ♦ E
  ♣ kn62

2. Syd/ ♠ 86
Alla ♥ 63
  ♦ kn1095
  ♣ kn8652
♠ kn942    ♠ -
♥ 92   ♥ kn10874
♦ D43   ♦ EK76
♣ EK73   ♣ D1094  
  ♠ EKD10753
  ♥ EKD5
  ♦ 82
  ♣ -

Facit till Tommys luriga

I N S Ä N DA R E

Hej!
En fråga till styrelsen. Borde 

man inte kunna, i mån av plats, 
komma ner till klubben och bara 
spela lite löst med sina vänner? 
Utan att behöva betala en hög 
avgift, det vill säga vi klarar oss 
själva utan tävlingsledare och 
skulle bara behöva egentligen 
låna en (singular) kortlek. Alltså 
inte spel för en match i någon liga 
eller liknande utan bara lite trä-
ning. Vi är ju trots allt medlemmar 
och då borde man väl kunna bara 
hänga på klubben, så funkar det 
vitt jag förstår överallt annars, på 
andra klubbar. S:t Erik ligger ju så 
perfekt till, mitt i Stockholm, och 
är en perfekt mötesplats från folk 
i vårt kompisgäng som kommer 
från olika håll av stan. Skulle man 
kanske kunna betala en lägre avgift 
för fritt spel, typ tjugo kronor?

Mvh Ann-Louis af Winter

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  1784
2 Johnny Östberg  1716
3 Christer Bjäring  1260
4 Bengt-Erik Efraimsson 1137
5 Tommy Gullberg  1136
6 Daniel Gullberg       1075
7 Lars Goldberg  1058
8 Mikael Grönkvist  1036
9 Anna Zack Efraimsson 1031
10 Mart Altmäe  997
11 Mikael Lindblom  959
12 Max Ödlund  904
13 Bim Ödlund   898
14 Lars Andersson   860
15 UllaBritt Goldberg  811
16 Jan Andersson  796
17 Göran Hammarström 791
18 Kenneth Borin  757
19 Peter Backlund  707 
20 Per Hallberg  682

1

2

Svar från styrelsen:
Vi ställer oss frågande till påstå-

ende att man på andra klubbar 
bara kan komma ner och spela när 
det passar, det vill säga anordnas 
robbertbridge. På svenska brid-
geklubbar anordnas nästan bara 
organiserade tävlingar. På BK S:t 
Erik är det bara juniorbridgen på 
fredagseftermiddagar som anord-
nas på det sätt som du efterfrågar. 
Det är visserligen en uppskattad 
verksamhet men den är samti-
digt helt sponsrad av klubben.

Det finns flera anledningar till att 
robbertbridge på klubb inte är van-
ligt. Ett skäl är det aldrig blir någon 
stor verksamhet och då blir det för 
en vanlig arrangör svårt att få sina 
kostnader täckta. Det kan gå på fina 
klubbar med höga medlemsavgifter 
eller om det spelas om pengar då 
arrangören tar en del av insatserna. 
BK S:t Erik vill varken vara en 
exklusiv klubb eller tillåta spel om 

6

Rolig tävling! 

1. Syd/ ♠ 109842
Ingen ♥ 642
  ♦ 943
  ♣  76    
  ♠ K3
  ♥ K7
  ♦ EKDkn102  
  ♣ EK2

NORD ÖST SYD VÄST
        2 ♣* pass
  2 ♦*  pass 3 ♦ pass
  3 ♠	 	 pass 3 NT pass
  pass pass

2. Öst/ ♠ 86
NS ♥ 63
  ♦ kn1095
  ♣ kn8652

  
  ♠ EKD10753
  ♥ EKD5
  ♦ 82
  ♣ -

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

3. Väst/ ♠ 83
Alla ♥ ED76
  ♦ 97542
  ♣ D7
    
    
     
  
  ♠ EDkn109652
  ♥ 2
  ♦ E
  ♣ kn62

NORD ÖST SYD VÄST
    1 ♦
pass   1 ♥ 4 ♠ pass
pass  pass  

Nästa nummer 
kommer i maj!

pengar. Vid spel om pengar finns det 
en klar tendens att insatserna, även 
om de var rimliga från början, efter 
en tid ökas och då till nivåer där flera 
av spelarna egentligen inte har råd 
att delta, och atmosfären därför blir 
mycket tuff. BK S:t Erik provade på 
1960-talet att mer likna en ”engelsk 
klubb” där sällskapsspel om pengar 
tilläts. Ett försök som efter en tid gav 
problem med mindre trivsel, nattspel, 
klagande grannar, färre medlem-
mar, minskat antal ligalag och inte 
manar till fortsättning. 1960-talet 
är fortfarande klubbens enda ned-
gångsperiod sedan grundandet 1948.

En mötesplats tycker vi nog redan 
att klubben är. Många bridgespe-
lare kommer förbi även när de inte 
tänker spela. De tar då en fika, 
tittar på när andra spelar, surfar 
på någon av våra två lånedatorer, 
laddar sin mobil eller bara pratar 
med kompisar. Det vill säga trivs 
med livet. Och så vill vi gärna ha det.

Olle Wademark har varit otroligt fram-
gångsrik den senaste tiden och vunnit 
många tävlingar. Därför får han också 
vara med mycket på bild, vilket såklart 
gör honom glad. Hur många gånger kan du 
hitta hans namn eller ansikte i tidningen? 
Rätt svar i tävlingen är det totala antalet före-
komster av Ollar i form av bild eller namn.

Mejla: pass@sterik.se

Hitta Ollar i Pass – vinn kortlek 



 

Posttidning B

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

I slutet av mars åker Britt-Marie 
Hedrén till Puerto de la Cruz 
på ön Teneriffa i den span-

ska ögruppen Kanarieöarna.
– Las Palmas i oktober och staden 

Puerto de la Cruz i mars lockar 
årligen många bridgespelare från 
Norden. Sedan 1991 har jag inte 
missat en enda upplaga av den 
stora internationella bridgetäv-
lingen i Las Palmas, Gran Canaria, 
som genomförs i staden varje år på 
hösten. Ett annat populärt resmål 
är Madeira.  Jag har också varit på 
ett antal bridgeveckor med svensk 
arrangör, bland annat till Cypern 
och Turkiet – säger Britt-Marie. 

Vad är det som gör Las 
Palmas till din stora favo-
rit bland bridgeresorna?

– Jag brukar hitta fina strandho-
tell och billiga flygpriser på nätet 
själv. Det finns också massor av 
exklusiva privata bostäder och 
lägenhetshotell att välja på. Las 
Palmas är en multikulturell stad, 
man kan gå på konsert, titta på 
föreställningar på scen utom-
hus, göra utflykter med lokala 
bussar till berget och se på grot-
tor. Man kan spela bridge på 
Engelska och på Skandinaviska 
klubben, besöka Katedralen eller 
bara sitta i Catalinaparken och 
titta på folk som spelar schack.

Det finns all sorts underhåll-
ning på plats i Las Palmas, bland 
annat en stor marknadsfesti-
val med folkdans längst pro-
menadallén Las Canteras.

Hur stort är det svenska del-
tagandet i huvudtävlingen?

– Det brukar vara 60-70 par i 
huvudtävlingen och jag skulle 
tro att ungefär 30 procent av dem 

är från Sverige och cirka 60 pro-
cent sammanlagt är från Norden. 
Spelarnas medelålder uppskat-
tar jag till mellan 45 och 75 år.

Las Palmas är en exotisk stad, är 
det lätt att hitta bra restauranger?

– Mat och dryck är prisvärda i 
Las Palmas och det vimlar av fina 
restauranger. Vad jag gillar är att 
spelet börjar 17 – 17.30 och slutar 
tidigt, vilket lämnar tid för umgänge 
och kvällspromenader efteråt.

Kan vi få några tips för en lyckad 
semester på Kanarieöarna?

– Las Palmas är en fantastisk 
stad med underbara badstränder 
och härligt klimat. Man hittar det 
mesta i affärerna, det är billigt. 

bridge på kanarieöarna

Men när jag sitter på balkongen 
på kvällarna och njuter av havets 
bris saknar jag oftast två saker – 
svenskt kaffe och Kalles kaviar. De 
tar jag alltid med mig på resan.

Vad tror du om att åka på 
bridgekryssningar då?

– Jag har faktiskt tänkt på det. 
När jag är hemma i Sverige har jag 
åkt flera gånger på tvådagarskryss-
ningar med båt till Åland. Nu skulle 
jag vilja åka på en längre exotisk 
kryssning någonstans. Jag hit-
tade en till Argentina som är på tre 
veckor och kostar 40 000 kronor. 
Det är väl lite för dyrt men jag fort-
sätter att leta och kommer säkert 
att hitta någon lämplig till slut! 
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Britt-Marie rekommenderar en liten bridgetur till solen under vinterhalvåret

Text: Elena Ström


