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FYNDA I BT-BUTIKEN!
BT-Butiken på BK S:t Erik har öppet mellan 17.30 och 18.30 måndag till fredag.  

Vill du komma på andra tider? Ring 08-650 61 61 - så gör vi en överenskommelse. 
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WWW.BRIDGETIDNINGEN.COM/BUTIKEN
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PASS är en medlemstidning för   
BK S:t Erik. PASS utkommer 
med fyra nummer per år.
Nummer 3 kommer första veckan 
i september, manusstopp 13/8.

Tidningens satsyta är 190x250 
mm och spaltbredd 58 mm.
PASS ansvarar inte för obe-
ställt material och redaktören 
förbehåller sig rätten att korta i 
texter och insändare.

Som periodisk skrift är PASS 
befriad från moms och reklam-
skatt. För annonsering i PASS 
mejla pass@sterik.se.

Vill du hjälpa till?
Som du säkert märkt 
har klubbens verksam-
het ökat en hel del de 
senaste åren. Den stora 
expansionen är skolan 
och nybörjarbridgen. 
Det är positivt på många 
sätt och säkerställer 
rekryteringen till täv-
lingsspelet på längre 
sikt. Vi är i dag över 
2 500 medlemmar och 
har cirka 120 000 besök 
per år. 

Melvin Clark - ordförande

Expansionen innebär också att  
styrelsen har fått betydligt mer att 
göra. Vi har från 2008 börjat forma 
oss i kommittéer. Detta skrev jag i 
förra numret av Pass. Till kommitté-
erna behöver vi nu mer hjälp med det 
operativa arbetet. 

Att anställa någon på heltid är det 
inte fråga om utan vi behöver lite 
hjälp inom många olika områden. 

Så skulle du vilja hjälpa till mot en 
mindre ersättning så vill jag gärna att 
du hör av dig till mig (clark.mcab@
telia.com). 

Insatsen kan bestå av allt från att 
vara assistent på tävlingar, lösa it/
webfrågor till att hjälpa till med 
lokalen och så vidare.

Ny ordförande sökes
Min tid som ordförande och styrel-
seledamot har varit mycket givande,  
men jag tänker inte kandidera för en 
ny period som ordförande men kan 
tänka mig andra uppdrag om med-
lemmarna vill. 
 Vi kommer också att behöva fylla 
på med andra ledamöter i styrelse 
och kommittéer till årsmötet. Är 

Sommarkalender

Mån  
18.30 Sommarserien 31/5-
18.30 Separat serie för högst 

ruternål (kretsmästare).
Tis 
10.30 Kommenterade spel 29/6-
11.00 Öppen klass 29/6-
18.30 Sommarserien IAF 29/6-

Ons 
18.30 Sommarserien högst  

ruternål (Kretsmästare)

Tor 
18.30 Sommarserien

Ligan startar vecka 33 16-19/8

Onsdagsmötet startar 18 augusti

Dagserierna startar 31 augusti

Lördags- och söndagsspelet 
startar första helgen i september. 

du intresserad av ett uppdrag eller 
känner du någon som är det? Kanske 
känner du någon som du tycker vore 
lämplig? 

Då är du välkommen att höra av 
dig, i första hand till någon i valbe-
redningen: Olle Sellin (sammankal-
lande) eller Urban Karlsson.

Till sist önskar jag alla medlem-
mar och alla läsare av PASS en skön 
sommar! }
 

Pass trycks på 
Svanenmärkt papper.

L e Da r e N :
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Detta händer på Bridgeskolan

 » 18 augusti start D-serien 17.45

 » 30 augusti start Ferieskola

 » 2 sep. start E-serien  
11.00 och 17.45

 » 3 sep. Start Fredagsgodis 

 » 18-19 sep. Kickoff inför hösten

 » 20 sep. Höstens kurser startar

 » 7 okt. Start minikurs i 
Modern Standard.

 » 9+16 okt. Minikurs i försvarsspel

 » 23-24 okt Weekend Bommersvik

Övrigt
Värvningspremier till er som 
värvar nybörjare. 

Vill du ha Nya Bridgeskolans 
nyhetsbrev skicka e-post till 
info@nyabridgeskolan.se.

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

Slutknackat  
vid dubblingar

Text: Stefan Andersson

Alert betyder pigg/vaken. Jag antar 
att innebörden är att man ska väcka 
motståndarna ifall de har somnat. Nu 
har i alla fall Bridgeförbundets lag-
kommission infört nya regler för hur 
man ska väcka motståndarna. 

Alerterar gör man genom att tyd-
ligt knacka i bordet eller genom att 
använda alertkortet i budlådan. Den 
som alerterar är skyldig att se till att 
båda motståndarna verkligen har 
vaknat.

Ska bli enklare
Avsikten med ändringarna är att 
göra reglerna få och enkla. Det som 
gäller från 1 juli är att alla konventio-
nella bud ska alerteras. Ett undantag 
och en stor förändring jämfört med 
tidigare är dock att dubblingar och 
redubblingar aldrig ska alerteras. 

En annan nyhet är att Öppningsbu-
det 2 hjärter/spader inte ska alerteras 
om det är naturligt med minst fem korts 

h j ä r t  e r , 
det spel -

ar ing en roll om det är starkt eller 
svagt. Om budet däremot visar hjär-
ter och en lågfärg ska det alerteras. 
Precis som tidigare ska till exempel 
1 klöver ska alerteras om det inte 
behöver betyda fyrkortsfärg.

Sangöppningar svagare än 14 
poäng ska alerteras.

Högfärgsfrågan två klöver ska 
alltså alerteras eftersom det är ett 
konventionellt bud (det ingår i en 
konvention och visar inte den färg 
som bjuds). Om den som har öppnat 
med 1 sang svarar två ruter ska det 
alerteras. Däremot räknas 2 hjärter/
spader som naturliga bud och ska 
inte alerteras. Bud från 4 klöver och 
uppåt ska inte heller alerteras. 
Alerteringsreglerna	finns	att	ladda	

ned på Bridgeförbundets webbplats. 
Där	finns	även	en	bilaga	med	en	för-
klaring av reglerna samt olika exem-
pel.

Bud som ska alerteras
•	Konventionella	bud	samt	konven-

tionella pass.
•	Bud	av	svarshanden	i	ny	färg	som	

inte är krav för en rond. 
•	Sangbud	som	är	krav.
•	Bud	i	partnerns	färg	som	är	krav.
•	Öppningsbud	på	1-läget	som	kan	

vara svagare än 10 hp och saknar 
kompenserande fördelning. 
•	För	1	sang	om	det	visar	mindre	än	

14 honnörspoäng.
•	 Utöver	 det	 ska	 man	 alertera	
naturliga bud som motståndarna 

rimligen inte kan förväntas att 
förstå utan en alert.

•	 Dubblingar	 och	 redubb-
lingar ska aldrig alerteras.
•	 Bud	 från	 4	 klöver	 och	

uppåt ska inte alerteras. }

annonsera 
i PaSS du 

med!
 

För annonsering i 
PaSS mejla till 
pass@sterik.se

För alla som just lärt sig att inte alertera högfärgs-
frågan 2 klöver är det nu dags att lära om. en annan 
nyhet är att dubblingar inte ska alerteras.

N ya  r e g L e r  1  j u L i :
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rune Strand
– Det är jätte-

trevligt, man får 
spela med part-
ners man aldrig 
skulle spelat med 
annars och det är 
många skickliga 
som man kan lära 
sig av. 

– Det är kul att spela individ uellt 
någon gång ibland.

Mari-anne 
elsasdotter:

– Jag gick hit 
eftersom jag visste 
att det skulle 
bli dåligt väder i 
dag, men det är 
ett hemskt kul 
sätt att göra nya 
bekantskaper. Jag 
tycker	det	borde	finnas	en	individuell	 
tävling varje vecka.

Nils ahlén
– Det är roligt 

någon gång och 
det är kul att 
träffa olika brid-
gespelare. 

– Det är svårt 
när man inte har 
spelat med per-
sonen tidigare, 
men det är bra att alla måste hålla 
sig till samma deklaration i den här  
tävlingen.

elisabeth Nordling
– Det är första 

gången jag spelar 
en individuell 
tävling, men jag 
hoppas det inte 
blir den sista. 
Man får chansen 
att träffa andra, 
annars spelar 
många nästan bara med en och 
samma. 
–	 Det	 kunde	 gärna	 finnas	 fler	 

individuella tävlingar.

På annandag påsk spe-
lades individuella KM 
med 36 deltagare. Vann 
gjorde Lars-Bertil Löf-
ström före tävlingsleda-
ren Mattias Weiler som 
fick hoppa in för att det 
skulle bli jämnt antal 
spelare.

Text & Foto: Stefan Andersson

Vid individuell bridge spelar man 
varje rond med en ny partner. 

I den här tävlingen spelade alla efter 
samma ”grunddeklaration”, men när 
man inte är van att spela tillsammans 
kan som bekant relativt snabbt olika 
missförstånd uppstå till exempel om 
vilka bud som är krav eller okrav. 

Övertecknad deltog själv i täv-
lingen utan att nå någon av de mer 
framskjutna placeringarna...
Lars-Bertil	 Löfström	 flyttade	 till	

Stockholm från Lycksele för tolv 
år sedan och började då spela för 
S:t Erik. Men bridge har han spelat 
betydligt längre än så.

– Jag började när jag var 18 så det 
blir väl 57 år nu, säger han.
Att han 
ställde upp i 
Individuella-
KM berodde 
egentligen på 
att det gick på 
en måndag.

– Jag brukar 
spela en gång 
i veckan och 
måndag är 
min bridge-
dag.
Han spelar 
oftast Öppen 
klass tillsam-
mans med 
Roland Axels-
son som också ställde upp i KM och 
kom på åttonde plats. 

Lars-Bertil är egentligen inte så för-
tjust i individuell bridge.

– Jag tycker det blir lite för mycket 
på chans och ibland är det ren tur om 
man kommer i rätt kontrakt. Men jag 
försöker att hela tiden ”hålla mig till 
boken” och spela så enkelt som möj-
ligt.

Han har arbetat ideellt inom brid-
gerörelsen i 47 år. Han har också 
suttit i styrelsen för Sveriges Brid-
geförbund.

– Jag var med då vi skulle besluta 
om att införa Bridgefestivalen. Det 
var jag och en till som röstade emot, 
nu kan jag väl erkänna att jag hade 
fel... }

resultat individuella KM

1) Lars-Bertil Löfström 67,6
2) Mattias Weiler 61,2
3) Micke Almgren 58,9
4) Kjell-O Persson 58,6
5) Lennart Wiklander 56,5.

Vad tycker du om  
individuell bridge?

F
yrtal

Lars-Bertil Löfström.

rutinerad vinnare  
i individuella KM

Lars-Bertil Löf-
ström och Mattias 
Weiler.



PASS nr 2 • 2010Sid 6

Spela aldrig ut! Sveri-
ges kanske bästa spe-
lare genom tiderna, jan 
Wohlin, lär ha myntat 
detta gamla uttryck. 
gissningsvis efter att 
själv ha misslyckats med 
något eller några utspel 
i någon match för länge 
sedan.

Jan Lagerman

Men det är inte bara Jan Wohlin som 
haft problem med detta genom åren. 
Fortfarande är utspelet ett av de svå-
raste momenten att bemästra och är 
ett ständigt återkommande problem 
vid inlärningen av vår ädla sport.

På skolan hör vi ofta 
– Vad skall jag spela ut nu?
– På förra brickan skulle jag dra det 

femte kortet, men nu är tvåan från 
AQ952 inte rätt. Varför?

 
Sanningen är att det som var rätt 

på ena brickan, kan vara totalt fel på 
nästa.

Det beror nämligen ofta på:
A) Vilket kontrakt man skall spela 

ut emot?
B) Hur har budgivningen gått?
 
Säkerligen	 kan	 det	 finnas	 fler	

urvalskriterier, men vi nöjer oss med 
dessa två och försöker bena ut vad de 
står för.

 
Kontraktets betydelse
Mot sangkontrakt är det ofta en kapp-
löpning till att godspela en färg. Den 
som vinner kapplöpningen är oftast 
den som vinner given.
•	Spela	ut	långa	starka	färger.	
•	Utan	egen	långfärg,	spela	ut	från	

färger med sekvenser.
•	Utan	långfärg	eller	sekvens,	prova	

objudna högfärger hellre än lågfärg.
•	 Mot	 färgkontrakt	 behöver	 man	

inte godspela färger utan snarare 
snabba stick för honnörskort. Dess-

utom skall man gärna försöka ta in 
stölder i försvaret.
•	 Spela	 ut	 singelton	 eller	 kanske	

även från dubbelton (två hackor) för 
att få in en stöld, utspel som är otänk-
bara mot sang.
•	Prova	hellre	att	spela	ut	från	kor-

tare färger med tvåkortssekvens i 
toppen (till exempel DJx, KDx) än att 
dra för ensamma honnörer i en lång 
färg.
•	 Spela	 inte	 ut	 färger	 med	 Ess	 i	

toppen om ni saknar kungen i samma 
färg. (det vill säga: utspelat Ess bör 
lova Kungen)

Om ni ändå känner er tvingade 
trots vår varning, så spela ut Esset. 

Spela aldrig ut ett lågt kort i en 
färg mot ett färgkontrakt om du har 
Esset, men inte kungen, i toppen på 
färgen.
	Mot	slam	finns	det	två	huvudregler.
•	Lillslam:	Attackera!	
Försök godspela stick innan spel-

föraren hinner godspela sina eller 
saka undan innan ni kommer åt att ta 
era egna stick. Här är det tillåtet att 
dra för ensamma honnörer i objudna 
färger i hopp om att snabbt godspela 
ett stick.
•	 Storslam:	 Spela	 ut	 fegt	 och	 pas-

sivt. Trumfutspel är vanligt liksom 
sekvensutspel.

Lyssna på budgivningen. 
•	 Spela	 inte	 ut	 spelförarens	 färger	

utan sök egna färger.
•	Har	partnern	bjudit?	Oftast	är	det	

då partnerns färg som skall spelas ut.
•	 Vid	 val	 av	 flera	 bjudna	 färger	

om ni måste välja, så försök skjuta 
igenom träkarlens färger snarare än 
att spela upp emot spelförarens.
•	Om	det	verkar	som	om	spelföra-

ren kommer att vilja stjäla mycket 
för att få ihop sina stick så överväg 
trumf utspel. 

Till exempel om du och din part-
ner har en majoritet av honnörspo-
ängen så är det en stark indikation 
på att spelföraren vill stjäla för att ta 
stick, snarare än att ta sticken med  
honnörer.
•	 Verkar	 kontraktet	 vara	 pres-

sat? Har de inviterat sig upp till 
utgång. 

Till exempel: 1NT-2NT-3NT så 
är det en indikation på att de spänt 
bågen till maximum. I valet mellan 
två färger bör man då ofta välja den 
”säkraste” så att man inte ger bort 
onödiga stick genom ett favörutspel.
•	Verkar	 de	 ha	 styrka	 eller	 stick	 i	

överflöd?	Till	exempel	om	de	inviterat	
till slam, men sedan stannat i utgång? 
Till exempel: 1♥–3♥–4}–4♦–4♥–pass. 

Här verkar det som om de har 
styrka för mer än den utgång de till 
sist stoppade i. 

Överväg attackerande utspel för 
att snabbt godspela stick eller ta en 
stöld, med tanken att får de sköta sig 
själva kommer de nog att  gå hem på 
råstyrka.

Några övningar
Enkla utspelet: 

Mot kontraktet 3NT, efter budgiv-
ningen 1NT–3NT skall du spela ut 
med följande kort:
[ AJT84
♥ QJT
♦ 987
[ 52

 
Vilket kort väljer du?
 
Medelsvåra utspelet: 
 Mot kontraktet 4[, efter att mot-

ståndarna har inviterat sig fram med  

B r i D g e S K o L a N  L ä r  u t !

Liten vägledning i utspelets svåra konst

Jan Lagerman.
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Läs även tommys bridgeproblem i aftonbladet och 
SvD. Försök först innan du kikar i facit på sidan 15.

Tommy Gullberg har alltid 
några klurigheter till dig i varje 
nummer av Pass 

Tommy Gullberg

Klarar du 
tommys luriga?

1. Syd [ 109842
ingen ♥ 642
  ♦ 943
  } 76

   ¤
  [ K3
  ♥ K7
  ♦ EKDkn102
  } EK2

 SyD VäSt NorD ÖSt
   2 }* pass  2 ♦* pass
 3 ♦  pass 3 [  pass
 3 NT pass pass pass

Utspel: Klöverknekt. Efter den inle-
dande reläbudgivningen fortsätter 
budgivningen naturligt.
Du har åtta stick och en ingång – 
ruternio – till bordet. Vilken kung ska 
du spela upp mot?

2. Syd/ [ E109
Öst-Väst ♥ Ekn9
  ♦ Kkn107
  } 1087
    
    
   ¤		  
  
  [  -
	 	 ♥	 1065
	 	 ♦ ED98632
  } Ekn9

 SyD NorD
 1 ♦	 2 NT*
 3 [* 5 ♦

Utspel: Spaderkung. Nord berättar 
om trumfstöd med utgångskravs-
tempo på vilket Syd informerar om 

3. Syd [ EKD
Alla ♥ E7652
  ♦ E2
  } 654

   ¤
  [ 65
  ♥ K43
  ♦ D6
  } EKDkn109

 SyD NorD 
 1 } 1 ♥
 3 } 4 NT*
 7 }

Utspel: Spaderknekt. Syd redovi-
sar två ess av fem och trumfdam på 
tredje budvarvet. Sitter hjärtern 3-2 
blir det lätt hemgång, eftersom spel-
föraren kan stöldresa hjärtern. Men 
finns	det	någon	tilläggschans?	}

kort spader. Hur tänker du dig hem-
gång?

1♦–1[–2[–3[–4[ skall du spela ut 
med följande kort:

 
[ A732
♥ T8
♦ 87532
} K4
 

Lösningar
Enkla utspelet: Givetvis skall du spela 
ut från din starka femkortsfärg. Men 
ta inte fyran, utan välj i stället tian, 
det tredje kortet från en färg med en 
mellansekvens.

Medelsvåra	utspelet:	Här	har	fien-
den inviterat sig till utgång och 
partnern är därför prickad med lite 
styrka. 

Vårt förslag är klöverkung från 
Kx. Detta ganska ovanliga utspel har 
som baktanke att försöka få en stöld 
i klöver.

Detta kan uppnås genom att part-
nern har Esset. Ni vinner stick ett, 
partnern stick två (med Esset) och ni 
får en stöld i stick tre. 

Det kan vara så att spelföraren  har 
Esset, men med lite tur så har part-
nern damen så att när vi kommer in 
på rumfess så kan vi spela klöver till 
partnerns dam och få en stöld.

Ytterligare en faktor som talar för 
klöver ut är att partnern inte steg in 
med billiga 1♥ på MTV:s (motstånda-
ren till vänster) öppningsbud i ruter, 
vilket tyder på att han/hon har sin 
styrka i lågfärgerna.

Botanisera i bridgebiblioteket
Till sist. Om du inte redan är med-
lemmar i bridgeförbundet eller klub-
ben så överväg detta. 

Fråga kursledaren eller tävlings-
ledaren på klubben om hur ni söker 
medlemsskap.

De som är medlemmar har fri till-
gång till klubbens gedigna bridge-
bibliotek där bland annat boken 
Utspelet	 av	 Jan	 Wohlin	 finns	 till	
låns. 

Ett bra val för den som vill förkovra 
sig i utspelskonsten. }

Liten vägledning i utspelets svåra konst
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tommy gullbergs brid-
geproblem har fun-
nits att läsa och lösa i 
Pass, Bridgetidningen, 
Svenska Dagbladet och 
aftonbladet i många år. 
Men hur gör man när 
man komponerar bridge-
problem? och varför får 
aldrig Öst-Väst spela? 
Pass frågade en som 
borde veta – nämligen 
tommy själv.

Stefan Andersson

Hur många bridgeproblem Tommy 
har publicerat har han ingen aning 
om, men en ungefärlig uppskattning 
är minst 10 000.

– Jag har hållit på i drygt 25 år. Det 
började med att jag och PO Sundelin 
tog över spalten i Svenska Dagbladet 
efter Eric Jannersten, ”den svenska 
bridgens fader”.

– Men jag har alltid varit intresse-
rad av bridgeproblem, ända sedan jag 
började spela.

Debuterar i Veteranlandslaget
Tommy	Gullberg	har	skrivit	ett	flertal	
bridgeböcker och har deltagit i fem 
bridge-OS som spelare och ytterli-
gare några som kapten, bland annat 
senast i Sao Paolo i Brasilien. Nu i 

juni gör han debut i veteranlandsla-
get vid EM i Oostende, Belgien.

– Jag gillar bäst den typ som man 
skulle kunna lösa praktiskt vid brid-
gebordet. Det ska helst vara enkla 
lösningar så att när folk ser den ska 
de säga ”Jaha, det var så det var”.

Letar problem
När det gäller själva konstrueran-
det använder han inget dataprogram 
eller något sådant, annat än för att 
spara givarna förstås.

– Jag har mängder av problem i 
datorn. Det händer att jag noterat 
sånt som jag spelat själv, men jag 
läser mycket och jag letar upp pro-
blem som jag tycker är bra och arbe-
tar om dem. 

– Genom åren har jag skrivit 
mycket om aktuella givar som jag har 
användning av. 

Han tar också ibland fram sådana 
som han har konstruerat tidigare och 
gör en ny variant av dem.

– De som är bra har jag inget emot 
att ta upp igen. Jag utnyttjar det som 
finns	 och	 det	 jag	 kommer	 över	 och	
använder mina kunskaper för att pre-
sentera det på ett nytt sätt.

Händer det aldrig att det blir fel?
– Det förekommer. Vanligast är nog 

om jag har ändrat ett problem och ett 
Ess har blivit en Kung eller Klöver 
har blivit Ruter. Men med åren lär 
man sig hur man ska kolla.

– Normalt sett är det inte många 
som	 slår	 mig	 på	 fingrarna.	 Jag	 har	
fått åtskilliga läsarbrev genom åren 
där någon säger att de har hittat ett 
fel. Men oftast är det jag som har rätt! 

”Standarden har höjts”
Tommy har dock känslan att läsarna 
har blivit bättre bridgespelare.

– Det händer oftare att jag får kom-
mentarer som ”det där var kanske lite 
väl lätt”. Jag tror att bridgespelarnas 
teknik har utvecklats. 
–	Det	finns	också	bättre	hjälpmedel,	

till exempel dataprogram som Brid-
gemaster	där	korten	flyttas	när	man	
spelar fel. Den högsta nivån där får 

tommy gillar att orsaka pro blem
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VILL DU SPELA 
TRIVSELBRIDGE – KOM TILL 

TORSDAGARNA!

♠ ♥

♦ ♣

Från och med höstterminen 2010 satsar vi på att profi lera torsdagarna 
som veckans trivselbridgedag. Du kan komma ensam, parvis eller lagvis 
till alla våra aktiviteter! Vi gör vårt bästa för att alla ska få spela och sätter 
ihop par och/eller lag i möjligaste mån.

Dagarna ser ut så här:
10.30  Frivillig lektion och samkväm med Lisa Åström 
Nivån på lektionen kommer att anpassas efter deltagarnas förkunskaper, 
men man behöver ha gått skolans PÅ-kurs eller ha motsvarande kunskap 
för att hänga med. Lektionen kostar endast 20 kr och avsikten är dels att 
vi ska bli klokare, dels att vi ska ha en rolig halvtimme tillsammans 
och diskutera lite bridgefrågor innan spelet börjar.

Det fi nns tre olika aktiviteter att välja på.
11.00 Kommenterade spel med Elisabeth Nordling 
Bordsavgift 50 kr.
11.00  Facitbridge med Kerstin Håstad 
Bordsavgift 50 kr.
11.15  Fyrmanna eller partävling med Lisa Åström 
Bordsavgift 60 kr.
 
Vi spelar partävling jämna veckor och fyrmanna udda veckor. Vi kommer 
att ha en serietävling över säsong och utse vilka som lyckats bäst totalt – 
vem är den bästa allroundspelaren oavsett tävlingsform!

Vi kommer att bjuda på lite överraskningar under terminens gång.
Dessutom arrangerar vi de populära tävlingarna ”Höstkul” och 
”Julkul” på torsdagarna i höst.

KOM OCH PROVA TORSDAGSSPEL!
Vi börjar vecka 35 den 2 september. Den första gången (2 sept) ber vi 
samtliga komma 10.30 så får ni mer information om hur torsdagarna 
kommer att se ut. Det kostar givetvis ingenting.

ng.

inngggggg

öm

jag själv jobba för att lösa.
Har du nytta av problemen när du 

spelar själv?
– Jag läser mycket och har jag 

skrivit om något i tidningen så kan 
jag känna igen ett läge och slipper 
komma på lösningen vid bridgebor-
det. Så jag tror att det har hjälpt mig 
att bli bättre, i varje fall som spelfö-
rare.

Varför blir alltid Syd spelförare?
– Det är av layouttekniska skäl. Det 

blir bättre utrymme i tidningen och 
det blir mest logiskt annars måste 
man börja med att titta på korten 
”från fel håll”.

– Det var Jannersten noga med. 
Syd ska alltid vara spelförare och 
Väst eller Nord ska börja budgiv-
ningen.

Att det är mer ovanligt med för-
svarsproblem har också en förkla-
ring. 

– Det är alltid svårare att presen-
tera försvar. Då måste man ha åter-
gett budgivningen perfekt och ta 
hänsyn till försvarssystemet. Till 
skillnad från försvaret så har också 
spelföraren 100 procents information 
om sina kort.

Svårare med delkontrakt
Tommy undviker också oftast del-
kontrakt. 

– Det går inte att renodla lika 
enkelt.	Det	finns	så	många	olika	sätt	
som spelet kan gå till att det blir svårt 
att göra klart varför ett visst spelsätt 
skulle vara helt rätt.

– Generellt sett kan man säga att ju 
högre kontrakt desto lättare är det att 
skriva om.

Han måste också anpassa sig efter 
tidningen och målgruppen. Till exem-
pel i Aftonbladet så måste texten och 
diagrammen få plats på 14 spaltcen-
timeter.

– Men ibland kan ”det enkla” vara 
svårt även för bra bridgespelare. Det 
är det roligaste om man kan få till 
problem som egentligen inte är så 
svåra, men där läsarna måste tänka 
till. }

tommy gillar att orsaka pro blem D e  N ya  S e r i e N a M N e N  i  L i g a N
grundserien tidigare Slutspelet  tidigare
elit   Elit  Mästarserien  Mästarserien
Division 1 Mellan-Elit elit-kval  Ellen
Division 2 Lill-Elit  Division 1-kval  Lillellen
Division 3 A  Division 2-kval  Lill-Elit-kval
Division 4 AB  Division 3-kval  A-kval
Division 5 B  Division 4-kval  ABBA
Division 6 C  Division 5-kval  B-kvar/C-upp
     Division 6-kval  C-kvar
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BUSSRESA TILL 
BRIDGEFESTIVALEN!

Ö R E B R O

Den 3 augusti arrangerar klubben i samarbete med Stockholms 
Bridgeförbund en bussresa till Bridgefestivalen i Örebro.

Bussen avgår 10.30 från World Trade Center och 23.00 från 
Conventum i Örebro.

I resans pris, 300 kronor, 
ingår frikort (à 80 kronor) 
till två bronstävlingar. 
Du kan använda dina två 
frikort som startavgift i 
en silvertävling, eller som 
delbetalning för banketten.

Du, som vill följa med 
betalar till tävlingsledaren, 
eller sätter in 300 kronor på 
klubbens pg 502815-4. 
Bussen har plats för 50 personer, 
sedan är det fullt.

Tidsschema fi nns på: 
http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/content/content php?content.1997

jourspelare sökes
Klubben söker jourspelare till ligan.  
Kan du tänka dig att med kort varsel 
hoppa in och spela i ligan när något 
lag saknar spelare?
Hör	 av	 dig	 till	 Sofia	 Ryman	 och	

meddela vilka dagar du kan tänka 
dig att stå uppsatt som reserv.
Mejla	 till	 sofia_83@hotmail.com	

och meddela även vilken serie du 
själv spelar i. }

rekordsimultan
Simon Bech S:t Erik spelade ihop 828 
bronspoäng när han 30 mars tillsam-
mans med Fredrik Alfredsson, Karl-
stad vann en simultantävling. Hela 
414 par från 22 arrangörer deltog i 
tävlingen, vilket var nytt rekord. 

På andra plats kom Calle Ragnars-
son, Magnus Berg, Filbyter Bridge 
och tredjeplatsen gick till Inge Mag-
nusson, Rune Johansson från Växjö 
BK. 

Förutom  bronspoäng vann topp-
trion frispel i valfri silvertävling 
under festivalen i Örebro. } 

Dags för Bridgefestival
Fredag 30 juli startar Bridgefesti-
valen i Örebro, vilket knappast har 
undgått någon. Det är 16:e gången 
Bridgefestivalen genomförs, och för 
tredje året i rad i Örebro.

Nästan varje dag fram till avslut-
ningen 8 augusti spelas tre brons-
tävlingar och en silvertävling. Det 
finns	också	 jourspelare	och	partner-
förmedling så det går bra att åka dit 
även om man inte får med sig någon 
partner. Chansen att man ska kunna 
hitta någon man känner igen är 
också ganska stor. Förra året deltog 
sammanlagt 6 989 par, vilket var en 
ökning med 20 procent. } 

Lördag kväll 24 april medverkade klubben och skolan på Myntkabinettet 
under Stockholms Kulturnatt. Ett 15-tal medlemmar dök upp samt ett stort 
antal andra besökare. Det var ett trevligt sätt att göra reklam för klubben och 
skolan. / Text och Foto: Melvin Clark

tipsa och vinn frispel!
Har du ett tips på vad PASS 
ska skriva om? Känner du 
någon som borde intervjuas? 
Mejla till pass@sterik.se eller 
kontakta redaktören, Stefan 
Andersson på annat sätt och 
var med i utlottningen av tre 
frispel.
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Det blev dubbelt S:t 
erik när Nybörjarträf-
fen spelades i april! av 
321 par från hela Sverige 
vann  Leo Bachner och 
thomas Holst före ingrid 
Svedberg och Margareta 
Östlind.

Text & Foto: Stefan Andersson

Det var så jämnt mellan paren att det 
faktiskt var Ingrid och Margareta som 
vann tävlingen på S:t Erik där 25 par 
deltog, men när resultaten jämfördes 
med deltagarna från hela Sverige så 
kom Leo och Thomas etta med 72,54 
procent jämfört med 71,73 för Ingrid 
och Margareta.

Varför gick det så bra för er?
– Det var väl en kombination av 

tur	och	lite	skicklighet.	Vi	fick	en	bra	
start	 och	 sedan	 flöt	 det	 på.	 Men	 vi	
trodde inte det var sant när vi hörde 
att vi hade vunnit eftersom vi kom 
tvåa på S:t Erik, säger Leo.

Får spela SM för nybörjare
I	och	med	att	de	vann	är	de		kvalifice-
rade till SM-par Nybörjarträffen 1-2 
augusti under bridgeveckan i Örebro 
där de 24 bästa paren får ställa upp. 

– Huvudspåret är att vi absolut vill 
åka dit, det hade varit hur kul som 
helst. Jag beräknas dock bli pappa 
den 18 juli, så det hänger på att allt 
går väl på den fronten. Går allt väl 
åker	 jag	 definitivt	 till	 Örebro,	 säger	
Leo.

Thomas och Leo började på grund-
kurs A i höstas och ingen av dem har 
prövat på bridge förut eller ens spelat 
något liknande spel även om de har 
spelat en hel del kort.

– Men det har nog mest varit Vänd-
tia, säger Leo.

Han har ett vagt minne av att han 
någon gång spelat fyrmanswhist och 
Thomas tror att någon kan ha varit på 
skolan och demonstrerat bridge när 
de gick på högstadiet. 

De har känt varandra i 20 år och 
träffades när de gick i trean i grund-

skolan och fyller alltså 29 i år.
Hur kom det sig då att ni började 

spela?
– Det är hans fel, säger Thomas och 

pekar på Leo.
– Vi brukar hitta på något nytt varje 

termin och turas om att välja, för ett 
år sedan pluggade vi spanska, men 
förra terminen valde jag bridge.

Det var uppenbarligen ett ganska 
lyckat val eftersom de har fortsatt 
den här terminen. 

– Vi kommer absolut att fortsätta 
spela, säger de.

gillar att dubbla
På frågan vad som är roligast med 
bridge tvekar de lite.

– Jag måste nog säga försvarsspe-
let, säger  Leo efter en stund.

– Svårt att säga, alla delar har sin 
charm, men jag gillar budgivningen, 
allra roligast är nog att straffdubbla, 
tycker Thomas.

Det verkar ha gått ganska fort för 

Thomas och Leo att lära sig bridge. 
Det kan möjligen förklaras av att de 
även yrkesmässigt ägnar sig åt att 
räkna ut saker. Leo arbetar som data-
programmerare och Thomas doktore-
rar i matematik.

Efter grundkursen har Thomas 
och Leo fortsatt med en kurs som 
heter Bättre bud och de spelar även 
i D-ligan.

De säger att de inte tränar så 
mycket som de skulle vilja. De har 
lyckats övertyga en kompis att börja 
spela, men till bridge behöver man 
som bekant fyra.

– Skriv gärna att vi letar efter en 
fjärde spelare, säger Leo. }

Fotnot: Fyra par från S:t Erik kom 
bland de 24 första och får ställa upp i 
SM-par Nybörjarträffen, de övriga är: 
Ingrid Svedberg – Margareta Östlind 
(2:a), Annika Grindborg – Gunilla 
Johansson (10) och Ola Wennberg – 
Inger Gerle (18).

träffade rätt i första stora tävlingen

Thomas Holst och Leo Bachner.
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Lars och 
Bengt vann 
även den 
s a m m a n -
lagda täv-
lingen där 
412 par 
deltog. 

Tvåa på 
S:t Erik blev 
Birgitta och 
Sten Ternblad, och trea kom Stig 
Karlsson och Waldo Whiteman.

Landskampen spelades som två lag-
matcher – svenskar mot holländare – 
samt en totalmatch. Båda matcherna 
var jämna in i det sista, och där delade 

man på äran: 1-1. Men på söndagen 
gjorde holländskorna ett litet ryck, 
och eftersom deras seger (räknat i 
VP) blev större, vann man ”totalkam-
pen” med 283 – 315.

Den holländska kaptenen, Alex van 
Reenen, var nöjd med både arrang-
emanget och resultatet. 

– Fast det har kanske inte blivit enk-
lare för mig att ta ut laget, säger Alex.

Alex lämnade över en liten min-
nesstatyett till Tobias, och tävlings-
ledaren Mattias Weiler förärades en 
enorm	flaska	öl	(men	den	ska	nog	gå	
ner, tippar experterna).

När damkaptenen, Henrik Noberius 
fått tänka ett par dagar stod det klart 
att två S:t Eriksdamer, Jessica Lars-
son och Emma Sjöberg, är med och 
represterar Sverige vid EM i sommar.

Jessica gör comeback i landslaget 
efter ett uppehåll på sju år – men med 
samma partner som sist, Pia Anders-
son från Göteborg. 

Paret har representerat damlands-
laget många gånger, senast i VM 2003 
i Monaco.

– Vi spelade en guldtävling i början 
av året som gick väldigt bra, och då 
bestämde vi oss för att satsa igen, 
berättar Jessica. Det är givetvis jätte-
roligt att spela med Pia, hon är en av 
våra allra bäst bridgedamer.

Att satsa seriöst med någon som 
inte bor i samma stad har blivit 
mycket enklare. 

– Vi både budtränar och spelar 
mycket på nätet, berättar Jessica. 
Plus att vi diskuterar mycket system 
på telefon. Och nu ska vi spela live 
hela Kristi himmelsfärdshelgen – det 
ser jag fram emot! }

Fotnot: Jessica är jela79 på BBO, 
Pia är Vassell

Dubbla vinnare i Vårkul

Pia Andersson och Jessica Larsson.

Sista helgen i april  
spelade de par som 
aspirerade på en plats i 
svenska damlandslaget 
en landskamp mot fem 
holländska dampar. 

Text & Foto: Noomi Hebert

Landskamp på klubben

Vårkul var som vanligt 
en populär tävling. 135 
par deltog och vann 
gjorde Lars Malm och 
Bengt eriksson.
I år var Vårkul dessutom en simul-
tantävling, vilket innebär att samma 
brickor	 spelades	 samtidigt	 på	 flera	
platser i Sverige och att resultaten 
sedan räknas ihop som om alla hade 
spelat samma tävling. 

Lars Malm och Bengt Eriksson 
spurtade till seger i sista ronden.

Som alltid var  
resultatlistorna 
eftertraktade.
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FACIT-
SPELKORT
– med kommentarer

Med Facit-Spelkort kan ni spela 
hemmabridge och jämföra er med 
andra resultat, precis som på klub-
ben eller andra större tävlingar.
 Givarna är tidigare spelade i 
riktiga tävlingar och det är resulta-
tet från dessa som ligger till grund 
för de poäng (score) ni får.
 Ett paket med Facit-Spelkort 
innehåller en kortlek med 48 givar 
samt tillhörande häfte med scorer. 
Förutom scorer redovisas i häftet 
även förslag till budgivning, re-
kommenderade utspel samt idéer 
kring spelföringen m m. 
 Givarna kan spelas om hur 
många gånger som helst – och 
kortleken kan givetvis även använ-
das till andra kortspel.

�����

Givsamling
– med kommentarer

���������������������

1

Givsamling
– med kommentarer

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:
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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 –

I förra numret av PASS berättade vi 
om vad Utbildningskommittén gör 
och nu är turen kommen till Informa-
tionskommittén. 

Vi arbetar bland annat med klubb-
tidningen PASS, hemsidan och IT-
frågor. I vår lilla grupp ingår Yvonne 
Flodqvist, Lennart Kjellman och Rolf 
Molin.

En viktig informationskälla för 
klubbmedlemmarna är PASS. Den 
kommer fyra gånger per år och går ut 
till alla medlemmar och elever i brid-
geskolan. 

Vi har också nära 200 bridgeklub-
bar ute i landet som vill ta del av vår 
klubbtidning. PASS började komma 
ut hösten 1963 och har alltså många 
år på nacken. Under åren 1967 – 1981 
var tidningen nerlagd, men efter 14 år 
tog man sitt förnuft tillfånga och bör-
jade ge ut den igen. 
För	 några	 månader	 sedan	 fick	 vi	

en ny redaktör till PASS – Stefan 
Andersson. Han tar gärna emot syn-
punkter och idéer på hur tidningen 
ska utvecklas!

Viktig informationskanal
Klubben har haft en egen hemsida 
sedan	1998.	Den	är	flitigt	besökt	och	
får väl betraktas som vår viktigaste 
informationskanal. Vi försöker för-
bättra den och ha så fyllig informa-
tion som möjligt, bland annat om 
styrelsens arbete. 

Varje vecka får vi en hel del statis-
tik om hur den används, och det är 
så pass intressant att vi vill ge några 
exempel på detta. 

Vecka 15 (12-18 april) hade vi 5 178 
besök på vår hemsida. Om du undrar 

internationella besök 
på S:t eriks hemsida
Klubbens styrelse arbe-
tar nu i olika kommittéer 
och i en sådan ingår två, 
tre styrelsemedlemmar 
som gemensamt ansva-
rar för uppgifterna. 

Rolf Molin

hur många personer det var som var 
inne på hemsidan, så är svaret 1 847. 
Inte dåligt med tanke på att v.15 nog 
är en typisk genomsnittsvecka. 

En besökare lägger ner drygt 2 
minuter i snitt när han eller hon går 
in på hemsidan och man tittar i regel 
på två, tre sidor.  74 procent av besö-
ken gäller personer som går direkt 
på hemsidan för att få upplysningar 
av olika slag, men 26 procent hamnar 
där efter att ha sökt sig fram. 

Många utländska besök
Lite förvånande är att klubbens hem-
sida har besök från så många länder. 
Vecka 15 besöktes hemsidan från 34 
olika länder. Från Finland kom 29 
besök, Tyskland 22, Norge 18, från 
Thailand 14 och från Nederländerna 
11 besök. Är det så att dessa besök 
gäller klubbens egna spelare som är 
ute	på	tjänsteresor	och	är	nyfikna	på	
hur det gick för laget i den senaste 
matchen?

I och med att IT-tekniken har gått 
framåt de senaste åren med både 
datorer, Bridgemate och beräknings-
programmet	 Ruter	 finns	 det	 i	 dag	
möjlighet att få fram och publicera 
resultat från en tävling bara ett par 
minuter efter att det sista kortet har 
lagts, och dessa möjligheter försöker 
vi dra så stor nytta av som möjligt. 

Samtidigt får vi inte glömma de 
inte fullt så digitala och stressiga 
vägarna att nå ut till våra medlem-
mar på: genom exempelvis anslag på 
klubbens anslagstavlor. 

Ett par exempel på nyheter under 
det senaste halvåret kanske kan vara 
på sin plats. 
I	biblioteket	finns	numera	två	dato-

rer som alla medlemmar fritt kan 
använda för att till exempel anmäla 
sig till någon av våra tävlingar eller 
gå ut på Internet och spela bridge 
mot folk på hela världen på Bridge 
Base Online. 
Dessutom	finns	det	nu	en	ny,	 stor	

anslagstavla precis när man kommer 
in till klubben; anslag på den kan 
ingen undgå. }
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i 4 Hjärter sitter alltid 
trumfen 4-1...

Lars Goldberg

Fick ett mail från Stefan Andersson 
som bad mig skriva om mina värsta 
blunders, visst sa jag, men tänkte i 
mitt stilla sinne ”vad är det här för 
människa den här Stefan som med 
olika mailutskick rotar i andras 

olycka”. Nå det första jag tänkte på 
var 4 järter med trumfen
KTxx (bordet)
A9xx  (handen)

4-1 har man lärt sig gardera, så liten 
till bordets tia som sprack.
Stöld på handen och in på bordet i en 
sidofärg för att spela liten mot han-
dens A9 punkt.

4-1 ska inte få beta det här kontrak-
tet tänkte jag och maskade med nian 

När jag gjorde bort mig

SPELA  FYRMANNALIGA  
DAGTID – I TRE DIVISIONER!

Fr.o.m. hösten 2010 har vi tre divisioner ligaspel dagtid på tisdagar.

Det är serierna A, B, och C. Spelstyrkan i serierna är likvärdig med mot-
svarande serier kvällstid enligt vår gamla nomenklatur. Fr.o.m. hösten byter 
kvällsligorna namn enligt tidigare meddelande, men dagligorna behåller de 
gamla namnen med bokstäver.

Tycker du att det är bra att spela dagtid också, anmäl dig då till dagligan. 
A, B och C-serierna spelas tisdagar 12.00 med start den 31 augusti och 
tävlingsledare är Björn Gustafsson. 
Det är en kickoff (partävling) den 24 augusti klockan 11.00, dit alla är 
välkomna, men den ingår inte i ligaspelet
 
Det fi nns också D-serier, men det är inte en liga, utan man kan komma de 
gånger det passar, och man behöver inte vara ett lag. 
D-serierna spelas i två grupper, en för nya spelare och en för de som spelat 
någon termin ute på klubben.
D-serierna dag startar också vecka 35, tisdagar 12.15 (lite spelvana) och 
12.30 (nya spelare). Den senare gruppen får alltid en kort lektion före 
spelet (ingår i bordsavgiften) övriga spelare kan välja att gå på en frivillig 
lektion klockan 11.30 för det facila priset 20 kr, klubbens billigaste kurs.

Anmälan till A, B och C-serierna skall ställas till ligan@sterik.se eller till 
tävlingsledaren och innehålla uppgifter om namn, lagmedlemmar etc. 
Det går bra att anmäla enstaka par, så hjälper klubben till att bilda lag.

Till D-serien behövs ingen anmälan.

Har du frågor, 
kontakta Björn Gustafsson.

♠ ♥

♦ ♣

som råkade spricka.
Vid jämförelsen undrade sju perso-
ner hur man kunde gå bet i 4Hjärter 
med trumfen 3-2.

I Karlstad  var det för någon månad 
sedan en mixedpartävling och i första 
hand i zon mot 
ozon tittade 
jag in i:
[ x
♥		Jxx
♦	Axxxxxx
} Ax

Tre ruter 
är ett förbju-
det bud med 
två ess och så 
dålig trumf, 
men disciplin 
har aldrig varit min starka sida så 
Tre ruter blev det, och det blev också 
budgivningens sista bud. 

Partnern la upp öppningshand 
med renonsruter och jag skämdes 
ganska påtagligt ska jag erkänna, 
därför känns det skönt att få bikta 
sig här.

Motståndarna tappade ett stick i 
motspelet och kontraktet råkade gå 
hem. 

Vid alla andra bord hittade man kor-
rekta 4 Hjärter. Den här gången satt 
trumfen	 4-1	 och	 den	 fina	 utgången	
gick en eller två bet vid alla bord. 

Jag har väl sällan känt en sådan 
skuldblandad lycka för en ensam 
topp. }

Har Du gjort 
Bort Dig?
ta chansen att slå mynt 
av dina misstag! 

Skicka in din bästa eller 
värsta blunder till PaSS!

Den som blir publicerad 
får två frispel!
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F A C I T  T I L L 

Tommys luriga
1. Syd/ [ 109842
ingen ♥ 642
  ♦ 943
  } 76

   ¤
  [ K3
  ♥ K7
  ♦ EKDkn102
  } EK2

 NorD SyD
  2 } 
 2 ♦ 3 ♦
 3 [ 3 Nt

1. Syd/ [ 109842
ingen ♥ 642
  ♦ 943
  } 76

[ Ekn7   [ D65 
♥ kn983  ¤	 ♥ ED105
♦ 8   ♦ 765
} kn10985   } D43
  [ K3
  ♥ K7
  ♦ EKDkn102
  } EK2

 Läs även Tommys bridgeproblem i SvD och Aftonbladet! 

Utspel: Klöverknekt.
Efter den inledande reläbudgivningen 

fortsätter budgivningen naturligt. Du 
har åtta stick och en ingång – ruter-
nio – till bordet. Vilken kung ska du 
spela upp mot? Satsa på att hjärter-
kung sitter rätt! Hela given:

Öst kan ta för hjärteress och med 
spadervända se till att försvaret får 
tre spaderstick men hemgången är 
klar. Satsar man på att högfärgs-
essen sitter tvärtom, blir det alltid bet 
i kontraktet. Öst ingriper då med spa-
deress, när Syd spelar upp mot han-
dens kung. Hjärtervända ser sedan 
till att försvaret tar fyra hjärterstick 
för straff. 

2. Syd [ E109
Alla ♥ Ekn9
  ♦ Kkn107
  } 1087

    
    
   ¤		
   
  [ -
  ♥	 1065
	 	 ♦	 ED98632
  } Ekn9
 
 SyD NorD
 1 ♦ 2 NT*
 3 NT 5 ♦

Utspel: Spaderkung. Nord berättar 
om trumfstöd med utgångskravs-
tempo på vilket Syd informerar om 
kort spader. Hur tänker du dig hem-
gång?

Det kan vara frestande att satsa på 
en dubbelmask i hjärter eller klöver. 
Hela given:

2. Syd [ E109
Alla ♥ Ekn9
  ♦ Kkn107
  } 1087
[ KD32   [ kn87654
♥ 874   ♥ KD32
♦ 54  ¤ ♦ -
} KD32   } 654
  [ -
  ♥	 1065
	 	 ♦	 ED98632
  } Ekn9

Säkrast är dock att saka en hjärter på 
spaderkung. Väst fortsätter bäst med 
hjärter till ess. På spaderess försvin-
ner handens tredje hjärter. Du stjäl 
bordets sista spader. Därefter spelar 
du ruter till bordet och stjäl hjärter på 
handen. Du spelar in bordet på trumf 
för en andra hjärterstöld. Som avslut-
ning spelar du trumf en tredje gång 
till bordet och maskar i klöver. Väst 
fastnar och måste ge favör.

3. Syd [ EKD
Alla ♥ E7652
  ♦ E2
  } 654

   ¤
  [ 65
  ♥ K43
  ♦ D6
  } EKDkn109

 NorD  SyD
  1 }
 1 ♥ 3 }
 4 NT 5 [
 7 } Pass

Utspel: Syd redovisar två ess och 
trumfdam på tredje budvarvet. 

Sitter hjärtern 3-2 blir det lätt hem-
gång, eftersom spelföraren kan stöld-
resa	 hjärtern.	 Men	 finns	 det	 någon	
tilläggschans? Jovisst, någon kan bli 
skvisad. Hela given:

3. Syd [ EKD
Alla ♥ E7652
  ♦ E2
  } 654
[ kn10972   [  843
♥ 10   ♥ Kkn98
♦ kn873  ¤ ♦ K10954
} 832   } 7
  [ 65
  ♥ K43
  ♦ D6
  } EKDkn109

Efter spaderess drar du fem ronder 
trumf med ett ruter- och ett hjärter-
sak från bordet och fortsätter med 
topparna i spader med ett hjärtersak 
från handen. Läget:

 [ ♥ ♦ }
N  -         E765       E           -
S  -             K4           D6         9
Ö -         Kkn98    K10       -
V  kn         10           kn87      -
Kung och Ess i hjärter avslöjar om 
den satt 3-2 och kan stöldresas. När 
Öst (någon) har fyra hjärter, går det 
inte att stöldresa den. I stället får du 
hoppas på att den som har fyra hjär-
ter också har ruterkung. 

I läget ovan ska Öst saka. Han 
tvingas saka rutertio. Ruteress fäller 
kungen till din förtjusning. §
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Posttidning B

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

Lars-erik rudström ver-
kade mycket överraskad 
när jag ringde och bad 
om en intervju. 

Text & Foto: Elena Ström

Men i PASS presenterar vi inte bara 
landslagsspelare och dem som har 
vunnit en titel. Vi väljer också att 
skriva	 om	 flitiga	 bridgespelare	 som	
älskar sin klubb och som bidrar till 
den gemensamma trivseln. Lars-Erik 
är en av dem. Om sin nivå och brid-
geerfarenhet säger han så här:

– Jag håller i korten rätt så bra 
men bridge är ett svårt spel. Det är 
fascinerande på sitt sätt, det är lätt 
att göra fel, därför kallar jag det för 
misstagens spel. 

– Jag har spelat i Lilleliten och 
högre serier i 10 år. I snitt blir det spel 
minst tre gånger i veckan och då mest 
på St Erik. Jag bor ju nära så det tar 
inte många minuter att komma dit. 
Jag spelar bridge på vintern och golf 
på sommaren men missar inte Som-
marserien som är väldigt populär. 

– Jag älskar partävlingar eftersom 
de ger mig en chans att testa spel 
med olika partners. Man lär sig nya 
system – jag har ett 20-tal olika sys-
temdeklarationer hemma.

Hur reagerar du om det blir ett 
missförstånd i försvaret eller i bud-
givningen mellan dig och partnern?

– Jag tror att jag är ganska diplo-
matisk men även jag kan bli upprörd. 
Som tur är brukar det gå över ganska 
snabbt.

Ska du åka till Örebro i år?
– Nej, jag åker aldrig på bridge-

veckor, det är spel på S:t Erik som 
gäller för mig.

Vad kan klubben göra för att locka 
mer folk till partävlingarna?

– Jag har ingen mirakelmedicin att 
komma med men ett medelpris i form 
av fribiljetter kan vara en bra grej. 
Alla gillar att få pris oavsett hur små 
priserna är. 

Vilket är det största priset du har 
vunnit hittills?

– Jag vann trettondagssilvret för 
några år sedan. 

Vad gör du en kväll då du inte 
spelar bridge?

Lars-Erik om misstagens spel

– Jag är engagerad i bostadsför-
eningen där jag bor, jag har ett stort 
matintresse och går på restaurang, 
dessutom reser jag mycket. 

Har du familj som du måste ta 
hänsyn till när du vill spela bridge?

– Jag har märkt att en del bridge-
spelare har ”försvunnit”, eller troligt-
vis gift sig. Jag är inte gift men skulle 
min blivande fru vara främmande för 
bridgespel blir det säkert svårare för 
min del. 

– Som det är nu bestämmer jag 
själv hur många dagar jag ska ägna 
åt bridgen. Jag är nöjd med spelfrek-
vensen och spelar för nöjes skull. }


