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MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK

ALLTID MED LEKTION FRÅN BRIDGESKOLAN OCH GULLBERGS NÖTTER

Redubbelt!
Bridgeskolan går igenom den värdeladdade
budlappen som höjer pulsen runt bordet.

Smaskens!
Jordgubbar serveras i klubbens nya kök.
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Pass är en medlemstidning för 
bridgeklubben S:t Erik och utkom-
mer med fyra nummer per år.
Nummer fyra kommer i december 
med manusstopp den 1 november.
Tidningens satsyta är 190x250 
mm och spaltbredd 58 mm.
Pass ansvarar inte för obeställt 

material och redaktören förbehåller 
sig rätten att korta i texter och insän-
dare. Som periodisk skrift är Pass 
befriad från moms och reklamskatt. 

För annonsering i Pass 
mejla pass@sterik.se.

På omslaget:
Bild från colourbox.com

Klubbtidning för 
Bridgeklubben S:t Erik

Pass trycks på 
Svanenmärkt 
papper.

Behövs det ett nytt kök?

N är dessa rader skrivs har 
renoveringen av bridge-
klubbens kök startat. Hela 

det befintliga köket har rivits och 
återuppbyggnaden har påbör-
jats. Några medlemmar har frågat 
om köket verkligen måste byg-
gas om och ifall ombyggnaden 
inte skulle kunna göras billigare?

Myndighetskrav: Miljöförvalt-
ningen bedömde vid sin årliga 
kontroll av vårt kök 2014 att ”Verk-
samheten inte följde alla reg-
ler i livsmedelslagstiftningen.
•  Lokalen är i behov av renovering.
•  Trasig och sliten golvmatta 
i både beredningskök och för-
rådsutrymme vilket försvårar 
rengöring och medför risk för 
fuktskador, golvbrunn saknas.
• Fettavskiljare installerad i om-
klädningsutrymmet. Tömning sker 
genom lokalen. För att undvika på-
verkan på livsmedel ska fettav-
skiljare normalt placeras i separat 
utrymme väl avskilt från verk-
samheten och tömning får då inte 
ske genom utrymmen där livs-
medel bereds eller förvaras.”

En sammanfattning följde: ”Mil-
jöförvaltningen bedömer att detta 
avviker från kravet på lokalernas 
planering, utformning, konstruktion, 
placering och storlek. Det ska gå att 
underhålla, rengöra och/eller desin-
ficera på lämpligt sätt i lokalerna.” 
Miljöförvaltningen har dock däref-
ter nöjt sig med klubbens besked 
att köket kommer att renoveras.

Ny utrustning: Vi flyttade in i 
vår nuvarande lokal år 2000. Se-
dan dess har ingen köksrenove-
ring skett och den utrustning som 
köpts in har varit begagnad, varför 
det mesta i köket är gammalt, slitet 
och inte i skick att återanvändas.

Bättre planlösning: Den tidi-
gare var plottrig då köket för tio 

år sedan övertog den dåvarande 
toaletten för rörelsehindrade för 
att få ett förråd och en personal-
toalett. Vi har nu anlitat en arki-
tekt, Storköksbyrån, som har ritat 
en genomtänkt planlösning med 
bland annat ett separat diskrum.

Mer el: Hittills har köket haft en 
elcentral vilken nätt och jämnt har 
räckt. Trots en översyn för några 
år sedan går fortfarande säk-
ringar. Därför kommer el till yt-
terligare en central att dras fram.

Ny ventilation: I princip har köket 
hittills saknat ventilation. Nu drar 
vi fram både lite till- och frånluft.

Ny fettavskiljare: Placeras en-
ligt Miljöförvaltningens krav i 
ett soprum under bridgeköket.

Nya golvbrunnar: Har saknats 
vilket har gjort att köket har varit 
svårstädat. För att kunna installera 
golvbrunnar, utan borrning, kom-
mer ett övergolv att läggas, där led-
ningar kan dras på ett smidigt sätt. 

Sammanfattning: En renovering 
av köket måste ske. En bridgeklubb 
kräver ett café. Renoveringen bli 
dyr men kommer att ske utan lyx 
och det går inte att göra en seriös 
renovering billigare. Klubbens hy-
resvärd Brf Inedal 16 bidrar med 
pengar men klubben kommer att be-
kosta merparten. Den fördelningen 
gör att värden på tio år inte kommer 
att höja vår hyra (mer än den årliga 
indexjustering som redan ingår). 
Däremot kommer klubben fortsätt-
ningsvis att ta ut en högre hyra av 
köksentreprenören. Det är klart att 
köksrenoveringen påverkar våra 
medlemmar. Vi har redan på grund 
av renoveringen höjt bordsavgiften. 
Jag tror dock att påverkan totalt sett 
kommer att bli positiv. Den kanske 
vanligaste orsaken till missnöje på 
vår klubb är köer för att få handla 
av vårt café. I och med att köket 

Sommarspel 

Måndagar:  
Måndagsbridgen 12:00 
Sommarserien 18:30
Tisdagar: 
Sommarbridge 12:00 
Gröna Hissen 18:30
Onsdagar:  
Onsdagsmötet 12:00 
Torsdagar:  
Sommarbridge HCP 12:00 
Sommarserien 18:30

Lättsam luring från redaktören
Inga djupa insikter den här gången utan istället bjuds på ett pro-
blem som med fördel löses utomhus i lugn och ro (läs hängmattan).

Ja, bland annat anser miljöförvaltningen detta.

Text: Mårten Gustawsson Bild: Stefan AnderssonPassredaktör: Måns Berg  

renoveras och omplaneras ges för-
utsättningar för bättre service.

Välkommen till höstens ligaspel 
tillsammans med våra nya kök-
sentreprenörer Monica och Ste-
fan Liljeqvist i ett nytt kök!

Du kan välja att spela på att Öst 
har exakt Kkn10 i ruter, genom att 
gå in på bordet i klöver och maska 
i ruter. Det spelsättet fungerar dock 
inte om Väst har ruterknekt el-
ler rutertio, för då kan Öst avblock-
era sig så att Väst kommer in.

Om du spelar ruter från bordet 
kommer Öst att lägga knekten, när du 
sedan tar ruteress lägger Öst kungen.

Så hur ska du spela om sitsen is-
tället ser ut som i detta exempel?

Fundera en stund och läs sedan 
andra halvan av artikeln med tid-
ningen vänd åt andra hållet.

Det tog mig några hål innan jag 
tack vare en ledtråd löste problemet 
och vid det laget hade Peter tagit ett  
rejält grepp i golfmatchen (naturligt-
vis helt enligt hans kallt uträknande 
plan).Den här behandlingen kan man 
nämligen lösa på ett liknande sätt 
som om du hade haft ED1098 mot 
fyra hackor och får förlora ett stick. 
Då ska du lägga ner esset först och 
sedan spela liten upp mot damen.

Det fungerar även i detta exempel 
och Öst kan då inte avblockera sig. 

Så hur gick golfmatchen till slut?
Jo jag vann ändå med fyra hål 

kvar, trots vidare psykningar från Pe-
ter där han glatt påpekade för mig 
hur mycket snabbare den och den 
spelaren hade löst bridgeproblemet.

Med detta önskar jag dig 
en trevlig sommar!

FACIT Upp och ned

Nya köket får även ny ventilation.

Blicken på bollen.

Jag fick det här problemet av 
Pe-ter Bertheau nyligen på 
sex-ans utslag på Arninge 

GK (det på höjden där man väl-
jer mel-lan järnsjua kort eller drive 
över vattnet). Han låg under i vår 
golf-match och det är då han bru-
kar slänga på mig bridgeproblem.

Du spelar 3 NT som syd och Väst 
har öppnat budgivningen med 2 spa-
der. Du duckar spaderutspelet men 
tar andra gången med esset. Du har 
för få ingångar till bordet för att leva 
på klövern och behöver således fyra 
ruterstick för att klara kontraktet.

2. Öst/ ♠ 86
Nord-Syd ♥ 542
  ♦ 54
  ♣  K86542
♠ KDkn1042  ♠ 97
♥ kn9   ♥ D10763
♦ 1086   ♦ Kkn7
♣ kn7   ♣ D109
  ♠ E53
  ♥ EK8
  ♦ ED932
  ♣ E3
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Hans mattsson vila i frid
"Hasse" spelade på klubben under många år och var bland 
annat förbundskapten för juniorlandslaget under 1990-talet. 
I maj lämnade han oss efter ett år av obotlig cancer.

resultat och prestationer i alla möj-
liga sporter. Hasse var den verkliga 
experten av oss och hade koll på 
det mesta inom sport. Han visste 
vad segrartiden på 1500m i senaste 
friidrotts-VM var på sekunden när 
och vilka som kom 1:a, 2:a och 3:a 
på US Masters i golf  för 5 år sedan.

Alla gillade Hasse, han var en 
varm godhjärtad trevlig person med 
ett stort socialt nätverk.  Framförallt 
var det bridgen som var den sam-
manhållande länken med många av 
hans kamrater. Jag hade själv nöjet 
att spela en hel del med Hasse. Vi 
hade några fina framgångar, han var 

på många sätt en idealisk partner 
och dessutom alltid trevlig  motstån-
dare även om motståndarna förstås 
för det mesta inte var nöjda med sitt 
resultat. Hasses sista stora brid-
geframgång var SM-guld i lag för 
några år sedan med Lag Harplinge.

Kärleken
För drygt 15 år sedan träffade 

Hasse Sara. Den kärleken tog honom 
ända till Toronto, Kanada. Kanske 
hemlängtan blev för stor för efter 
ett antal år flyttade Hasse tillbaka 
till Sverige med Sara och sin son 
Robin. Ganska snart kom Hasse 

underfund med att han var som 
klippt och skuren som bridgelärare 
och kom så småningom igång med 
bridgeskola i Trelleborg. Jag vet 
att han var en oerhört uppskattad 
bridgelärare med sin trevliga fram-
toning och den rätta pedagogiska 
touchen. Får jag själv välja i nästa liv 
ska jag nog gå på kurs hos Hasse.

Golfintresset för Hasse var genu-
int, vi har spelat många rundor 
tillsammans och gjort många trev-
liga golfresor, både i Sverige och 
utomlands. I vårt gäng har det alltid 
varit lite prestige att slå långt. Vi 
andra tyckte nog vi slog rätt hygg-

Hans Mattsson, en rik-
tigt god vän till mig och 
många andra har gått 

bort, endast 53 år gammal. Hans 
drabbades av en hjärntumör som 
läkarna inte fick bukt med.

Hasse och jag lärde känna varan-
dra för 30-talet år sedan och även om 
avståndet rent geografiskt periodvis 
har varit långt mellan oss så har 
vi regelbundet alltid haft en tight 
kontakt med varandra. Inte minst 
har vårt gemensamma sportintresse 
lett fram till otaliga timmar där vi 
som självutnämnda hemmaexperter 
tippat, analyserat och kommenterat 

Text: Mats Axdorph. Foto: Privata, bilden på Mats fotad av Lars OA Hadlund.

ligt men Hasse hade den bästa 
svingen och drev för det mesta ut 
oss. Vi tyckte att hans klubba såg 
lite kort ut jämfört med våra långa 
stora drivers och vid närmare syn 
upptäcke vi att Hasse slog ut med en 
damspoon! Det tyckte vi var rätt kul.

Hälsoproblemen dök upp för något 
år sedan. Hasse med sin positiva  
inställning till livet kämpade på. Han 
var inte den som klagade eller gnällde 
i första taget. Jag tror att han inte 
ville tynga oss andra med sina ytterst 
allvarliga problem, inte heller när han 
insåg vart det bar hän. Hans Matts-
son lämnade oss alldeles för tidigt.

Hans med frun Sara.
Sm-Lag guld 2014.

Mats Axdorph.

Alltid glada upptåg. Med vänner på torget i Trelleborg. Hasse med familjen.Hans med frun Sara.
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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

Adam Stokka var fram-
gångsrik i Cavendish.

Klubben 
har som-
marstängt 
mellan 
28 juli - 
6 augusti

Favorit i repris!
Elena Ström bjuder 
på en gammal 
goding från 1985.

Terence Reese
 I höstnumret från ifjol kunde du läsa om den fram-
gångsrika författaren och bridgespelarens liv. Den 
här gången plockar Elena Ström fram en intervju 
ur arkiven. Reese skrev 90 böcker under sin karriär. 
När Elena gjorde denna intervju hade Reese fortfa-
rande 10 år kvar att leva och flera böcker oskrivna.

A R K I V E T

Det finns gott om artiklar i Passarkivet.
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Nyheter på 
klubben

Lag Jörgen Lindqvist  
vann Mästarserien
I slutet av maj avgjordes som vanligt ligan 
som i år bestod av 264 lag. I finalen av 
mästarserien möttes Lag Bahaj och Lag 
Jörgen Lindqvist över två matcher. Slutre-
sultatet blev 72-49 till det senare. Det vin-
nande laget bestod av Marion Michielsen, 
Peter Bertheau, Per-Ola Cullin, Ida Grön-
kvist, Mikael Grönkvist, Daniel Gullberg, 
Fredrik Nyström, Ola Rimstedt, Johan 
Upmark och Emma Övelius. Grattis!

Bridge hett i media
En del uppmärksamhet har riktats åt 
bridgen i media på senaste tiden. Dels 
tävlar Ewan McGregors rollfigur i bridge 
i senaste säsongen av tv-serien Fargo. 
Johan Hakelius skrev även nyligen i 
Expressen i en krönika att många av värl-
dens kriser lösts vid bridgebordet mellan 
olika diplomater. 
Slutligen uppmärk- 
sammade även  
SVT i ett lokalt 
inslag att Sofia  
Sundström och  
Sara Strömberg  
vann NM för juni- 
orer. Kul!

SM-guld i lag till Stockholmsgäng!
Text: Mikael Rimstedt.  Foto, lilla bilden: Lars OA Hedlund.

Johan Upmark vann Mästarserien.

 Väst började med Pass och 
Ola(Nord) öppnade med 3NT som 
lovar en solid högfärg utan något 
ess eller kung vid sidan om. Öst var 
med och deltog med en dubbling för 
att visa lite pulver för partnern och 
jag bjöd 4♥ som ber partnern passa 
med hjärter (som jag då visste var 
partnerns färg). 4♥ passades runt 
och Väst skruvade lite på sig innan 
ruterfem låg på bordet (enligt 10-12). 
Med tanke på att jag själv förfogade 
över tvåan, trean och fyran så visste 
jag att det var från trekortsfärg 
eller femkortsfärg (antagligen tre). 

Öst vann med esset och fortsatte 
genast med en till ruter. Det gav 
mig tidigt bra information efter-
som jag då visste att klöverhon-
nörerna var splittade och då kan 
inte Väst ha så mycket poäng kvar 
enligt budgivningen. Nu kunde jag 
enkelt slå en mask för hemgången 

men jag ville inte gå bet i stick två 
så jag hittade nämligen ett annat 
spelsätt för att gå hem. Ruterknekt 
var alltså bara en synvilla eftersom 
jag klarar kontraktet med en ruter-
hacka istället för knekten också! 

Winkleskvis
Jag vann med kungen och stal 

genast en ruter för att sätta upp det 

tempo som kallas för Winkleskvis. 
Nu spelade jag alla trumf i botten 
och när jag då spelade sista trum-
fen så visste jag att Öst var tvungen 
att hålla Kx i spader, damen i ruter 
och dessutom en klöverhonnör. 
Alltså när jag spelar sista trumfen så 
måste Öst singla sin honnör i klöver 
och då kan jag saka min ruter från 
handen och sedan spela en klöver 

från bordet för att peta in Öst på 
honnören och ge bort de två sista 
sticken i spader för jämn hemgång.

Efter bara en förlust tidigt i täv-
lingen så lyckades vi hålla i led-
ningen och dessutom uttöka den i 
slutet för att till slut stå som seg-
rare med hela 25 VP. En resa mot 
Morots 13 titlar har bara börjat 
och lag Michielsen will be back...

S M-lag gick av stapeln under 
Kristihimmelsfärdshelgen och 
förutom oss i listan hittar vi 

de tio lag som hade kvalificerat sig 
runtom hela Sverige. Titeln skulle 
göras upp på Scandic Väst i Örebro 
som har blivit lite av ett högkvarter 
för svenska bridgeevenemang.

I mitt eget lag, Michielsen, hade 
vi enbart landslagsspelare i två 
hårt satsande par och två invidu-
ellt starka spelare som då bildade 
vårt tredje par i laget. Efter att ha 
spelat ett par finaler i diverse lag-
tävlingar, så såg det ut som att de 
starkaste konkurrenterna skulle bli 
Skalman, Everfresh eller Scania. 

Everfresh började jättetungt och 
efter halva tävlingen såg det ut 
som att det var tre lag som skulle 
göra upp om medaljerna: Skalman, 
Scania och Michielsen. En bricka 
tidigt i tävlingen som ledde till IMP:s 
för lag Michielsen var följande:

Lag Marion tog sitt första SM-guld i Lag och det
unga laget har som mål att vinna flest SM någonsin.

VÄST NORD ÖST SYD
                         O. Rimstedt                         M. Rimstedt 

pass 3 NT* X 4 ♥*
pass   pass pass   

2. Öst/ ♠ D8
Nord-Syd ♥ EKD6532
  ♦ 32
  ♣  kn2
♠ kn75   ♠ K1064
♥ 94   ♥ kn
♦ 975   ♦ ED108
♣K10643   ♣ E985
  ♠ E932
  ♥ 1087
  ♦ Kkn64
  ♣ D7

Mikael Rimstedt.

Peter Bertheau, Simon Hult, Mikael Rimstedt, 
Ola Rimstedt, Per-Ola Cullin och Marion Michielsen.

McGregor.
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B R I D G E S K O L A N  L Ä R  U T !

Redubbelt, den blå lappen i 
budlådan med två kryss på 
(XX), är en av de budlappar 

som används minst av alla lappar 
i lådan. I Bridgeskolans litteratur 
står det väldigt lite om hur den 
används, och redubblade kontrakt 
på skolan är ungefär lika vanliga 
som snöbollar i Saharaöknen.

Den ursprungliga betydelsen 
var att näpsa den motståndare 
som haft fräckheten att misstro ert 
bjudna kontrakt och straffdubb-
lat. Nu kan man alltså i egen tur 
misstro denne motståndare och 
öka på taxan ytterligare en nivå.

Redubblade kontrakt är i jäm-
förelse med dubblade kontrakt 
oerhört sällsynta. Kanske 1/100 
och frågan är om det räcker. 
Troligen mer sällsynta ändå. 

Däremot används den blå lappen 
ändå. Inte för att avsluta en budgiv-
ning utan att visa extrastyrka när 
motståndarna upplysningsdubblar.

Ett typexempel:

1♥ – (X) ?

Nu har alltså partnern öppnat 
budgivningen med 1♥  och mot-
ståndaren till höger (MTH) 
har upplysningsdubblat.

Vad kan vi göra nu?
Den blå redubblingslappen kan 

med fördel användas här om svars-

handen har minst 10 hp och vill invi-
tera till att straffdubbla motståndarna.

Trots att MTH har en fullstän-
digt korrekt upplysningsdubb-
ling kan dubblaren och dennes 
partner som nu gissningsvis 
är väldigt svag, råka illa ut.

Vill eller kan man inte 
redubbla bjuder man sitt van-
liga bud eller passar.

Följande händer är rimliga redubb-
lingar i budgivningen ovan:

a) ♠ ED ♥ 103 ♦ 97 Kkn6 ♣ Dkn93
b) ♠ EK3 ♥ 765 ♦ D653 ♣ K103 
c) ♠ 82 ♥ 76 ♦ EKD6 ♣ Kkn965

dock inte:
d) ♠ 82 ♥ Ekn75 ♦ E874 ♣ K109 

som har för många hjärter. Bjud 
Stenbergs 2NT istället och visa ert 
trumfstöd. 
  Notera att man helst ska ha 1-3 kort 
i partnerns öppningsfärg vilket ökar 
egen defensivpotential. Ju färre ju 
bättre. Med händerna a-c kommer 
vi sedan att straffdubbla motstån-
darna så fort vi får chansen bara vi 
har fyra kort i den färg de föreslår.

Hur fungerar det efter 
redubblingen?

Öppnaren får nu straffdubbla fien-
dens försök att hitta en färg med fyra 
egna kort i densamma. Om öppna-
ren inte har det passar denne med 
en jämn hand och ger redubblaren 
chansen att i sin tur straffdubbla

Om öppnaren bjuder visar denne 

en svag ojämn öppningshand utan 
intresse att straffdubbla fienden. Med 
en stark ojämn hand kan man passa 
(och bjuda senare) eller hoppa direkt 
och visa sin ojämna men inte mini-
mala hand. 1 ♥ -(X)-XX-(1♠ )? Nu har 
du alltså öppnat med 1♥, nästa har 
upplysningsdubblat och er partner 
har redubblat. Fjärde man har bjudit 
1 ♠  och du står i tur att bjuda igen. 

a) ♠EKn62 ♥KD105 ♦ D83 ♣92
b) ♠76 ♥EKD4 ♦ KD87 ♣1082
c) ♠7 ♥EDKn109 ♦ Dkn976 ♣D
d) ♠7 ♥EDKn109 ♦ EK976 ♣D2
e) ♠7 ♥EDKn986 ♦ Kkn4 ♣432
f) ♠7 ♥ EDKn986 ♦ ED4 ♣432
 

Svar
a) Med a straffdubblar du 1♠ 

med fyra kort i spader. Trots mini-
mala 12 hp kommer förmodligen 
1♠  att gå straff. Ofta fler än en.

b) Med b passar du och avvak-
tar redubblarens bud. Om denne 
i sin tur straffdubblar, passar du 
lugnt med vår jämna hand.

c) Med c som är en minimal ojämn 
öppningshand bjuder du direkt 2 ♦ 
och visar en minimal öppningshand 
med minst 5-4 i hjärter och ruter.

d) Med d hoppar du till 3 ♦  för 
att visa extrastyrka och en ojämn 
hand som är olämplig för försvar.

e) d är samma handtyp som c. 
Bjud 2 ♥  för att visa en svag öpp-
ningshand och 6-kortsfärg.

B R I D G E S K O L A N  L Ä R  U T !

Detta händer på Bridgeskolan. 
 
Sommarinfo finns på hemsidan! 
 

Höstens starttider:

 » D-serien 15/8

 » Bridgeträning 17/8

 » Fredagsgodis 25/8

 » Temaveckorna 4/9

 » Bridgeträning onsdag 6/9

 » Kursstart 25/9

 » Bud&Spel 25/9 + 27/9

hur används redubbelt?
Trots att vi sällan spelar ett redubblat kontrakt används ändå redubblingen ofta i modern 
bridge för olika konventionella betydelser. Bridgeskolan kikar närmare på de vanligaste.
Text: Jan Lagerman

Det kan krävas en riktig kvinna för 
att våga använda redubblingen..

f) f är samma handtyp som 
d. Bjud 3 ♥  för att visa stark 
ojämn hand med sex hjärter.

Andra typer av redubblingar 
finns. Gemensamt är att de visar 
mervärden för den tidigare bud-
givningen och uppmanar till 
att dubbla motståndarna.

1♥ – (pass) – 2♥ – (pass)
pass – (X) – ?

Här är vi svarshand och 
partnern har öppnat och vi 
gjort en enkelhöjning.

När öppnaren passar kämpar 

motståndarna med en balan-
seringsdubbling (upplysnings-
dubbling som är lite svagare än 
en direkt sådan) och ni har:
♠kn1087 ♥kn873 ♦ E4 ♣KT8
Ni visade nyss ca 6-10 stödpoäng 

(stp). När motståndarna upplys-
ningsdubblar kan ni visa maximum, 
ca 9-10 stp med redubbelt och nu 
kanske ni kan straffdubbla  mot-
ståndarna eller så kan öppnaren 
gå till 3 hjärter i vetskap om ert 
maximum inom ramen för 6-10.

Möjligheterna att redubbla 
finns alltså ofta, men de avslutar 
som sagt sällan budgivningen.

Värva!
Känner du någon som vill 
börja spela bridge?
När du värvar en ny elev 
till Grundkurs A så bjuder 
vi på en värdecheck till 
ett värde av 200 kronor 
som du kan använda hos 
Nya Bridgeskolan.
Alternativt får du två 
spelbiljetter som du kan 
utnyttja på BK S:t Eriks 
tävlingar.

Ny bok och kurs!
Onsdagar med 
start 27/9
14.00 - 17.00
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Utspel: Klöverdam. Svag 2-öppning 
leder till 4 spader. Någon anledning 
att kräva med 2 sang som Nord finns 
inte, eftersom Nord har kontroll 
på situationen. Planera spelet!

Utspel: Ruterkung. Sedan Nord visat 
trumfstöd berättar Syd om minimum. 
Eventuellt ska man sträcka sig till 
3 spader, som i bridgeskolan visar 
tillägg utan singelton.Det ser ut att 
vara två ofrånkomliga förlorare 
men ge inte upp. Det finns en sits!

Utspel: Spaderdam. Ni berättar om 
18-19 hp och 5-4 i de röda färgerna. 
Spelar man med stark klöver bör 
återbudet visa 5-5 och maximala 
värden (14-15/(16) hp.Väst fortsät-
ter med spader till kung, som du 
stjäl. Alla bekänner sedan lågt på 
trumfess. Hur  bör man fortsätta?

1. Syd/ ♠ D10876
Alla ♥ ED10
  ♦ EK
  ♣  K6    
  ♠ EKkn952
  ♥ 765
  ♦ kn6    
  ♣ 83

VÄST NORD ÖST SYD
         2 ♠
pass 4♠          pass runt.   

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

Klarar du
Tommys problem?
Text: Tommy Gullberg

Resultat 
klubbtävlingar

IAF-guld 30 maj
42 par. Antal brickor: 57 
1. Krister Ahlesved - Marion Michielsen   
2. Olle Wademark - Daniel Eriksson   
3. Ben Hayes - Karlis Rubins. 
4. Peter Carlsson - Mårten Gustawsson                                 
5. Lars Ericson - Mats Sjöberg         
6. Daniel Sivelind - Erik Fryklund               

DM-Par Open 21/4 
26 par. Antal brickor: 75  
1. Anders Morath - Tommy Gullberg 
2. Torbjörn Gustavsson - Per Clarin  
3. Peter Carlsson - Kathrine Bertheau 
4. Lars Andersson - Castor Mann  
5. Fredrik Wahlberg - Markus Bertheau 
 

Nybörjarträffen 22/4
12 par. Antal brickor: 18 
1. Michael Hagelin - Hans Fäldt                 
2. Annika Kristoffersson - Martin Hagman 
3. Gunvor Albertsson - Gunnar Albertsson 
4. Peter Karlsson - Helén Källholm              
5. Magnus Erkander - Lena Detter           

KM Individuellt 17/4
32 spelare. Antal brickor: 42 
1. Stefan Olausson        
2. Ann-Christine Brask       
3. Eva Wiklander    
4. Lars-Erik Rudström    
5. Jan Larsson  

Nationaldagssilver 6/6
32 spelare. Antal brickor: 42 
1. Ulf Lundgren - Jesper Rundin  (se bild)       
2. Göran Hammarström - Simon Bech       
3. Castor Mann - Jonas Mann    
4. Kristin Nedlich - Mattias Weiler   
5. Tore Stormo - Peter Törnblom

V I N N A R E K L U R A

3. Syd/ ♠ 1086
Alla ♥ 865
  ♦ E73
  ♣ Dkn102
    

   ♠ 5
	 	 ♥ EKkn73
  ♦ K864
	 	 ♣ EK3

VÄST NORD ÖST SYD
         1 ♥
pass  1 NT   pass 3 ♦
pass            4 ♥          pass runt.

2. Syd/ ♠ E109653
Nord-Syd ♥ K54
  ♦ E4
  ♣ E7

  
  ♠ KDkn72
  ♥ E832
  ♦ 105
  ♣ K8

  VÄST        NORD     ÖST SYD
          1 ♠
   2 ♦  2 NT* pass  4 ♠*  
   pass 6 ♠ pass runt.    

Tommy Gullberg.

VÄST NORD ÖST SYD
Borin       Michielsen   Övelius  Ahlesved

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

34. Öst/ ♠ 10854
Nord-syd ♥ K654
  ♦ E842
  ♣  2
♠ Ekn6   ♠ KD97
♥ 3   ♥ 9872
♦ D965   ♦ 1073
♣D10953   ♣ E4
  ♠ 32
  ♥ EDkn10
  ♦ Kkn
  ♣ Kkn876

Dubbla segrar i maj för Marion då hon även vann klubbens guldtävling: IAF.

Marion
flest imp igen!
Text: Marion Michielsen

En kul bricka från IAF-guld 
som jag spelade med Kris-
ter Ahlesved är denna.

Jag och Krister hade turen att 
vinna. Den här brickan gav många 
poäng: (Red anm: Utan att ha någon 
överenskommelse är det standard 
att man visar två färger när man 

kliver av ett dubblat kontrakt för 
att sedan återigen kliva av i ytterli-
gare en färg, i det här fallet klöver, 
följt av ett hjärterbud som indike-
rar att man även har spaderfärg. 
Därav Västs bud på trekortsfärg.)

Jag spelade ut trumf som vanns 
med sjuan på bordet. Motstånda-
ren spelade hjärter för att försöka 
hinna stjäla på Västs hand och 
vi fortsatte med mer trumf som 
vanns på handen (Väst). Klöver 
till ess och hjärter till stöld följdes 
av klöverdam. Jag stal, vi tog våra 
hjärterstick och jag kunde saka 
bort två ruter, när Krister tog för 
kungen och knekten i klöver. Det 
gav oss två straff, det vill säga 300 
in. När bara två par hade lyckats 
bjuda och spela hem 4 ♥	på vår 
ledd gav det hela +111 på brickan. 

Tom Hanks och Wilson.xxxxxxxxxxPeter Carlsson.

Marion Michielsen.Pass önskar Marion grattis till nya tröjan.

Castor Mann.Olle Wademark.
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I N N E H Å L L

Utspel: Klöverdam. Svag 2-öppning 
leder till 4 spader. Någon anled-
ning att kräva med 2 sang som Nord 
finns inte, eftersom Nord har kon-
troll på situationen.Planera spelet!

Under förutsättning att Öst har 
klöveress finns ett säkert spelsätt. 
Hela given:

Låt då Väst få för klöverdam! 
Väst fortsätter bäst med hjärter 
men hjärteress, uttrumfning och 
ruterhonnörerna följt av klöver-
kung petar in Öst för hjärterfavör.

Täcker man klöverdam vinner Öst 
och returnerar klöver. Hjärterfortsätt-
ning från Väst ställer spelföraren, 
när sitsen är så här oförmånlig.

Utspel: Spaderdam. Ni berät-
tar om 18-19 hp och 5-4 i de röda 
färgerna. Spelar man med stark 
klöver bör återbudet visa 5-5 och 
maximala värden (14-15/(16) hp.Väst 
fortsätter med spader till kung, som 
du stjäl. Alla bekänner sedan lågt 
på trumfess. Hur  bör man fort-
sätta? Gå in på bordet och spela 
trumf och maska. Hela given: 

Men kontraktet går nu bet 
om man använde ruteress som 
ingång till trumfmasken!

Man ska istället gå in till bordet i 
klöver i fjärde stick! Spelföraren kan 
sedan enkelt efter trumfmasken ta 
ut hjärterkung, handens klöverhon-
nörer och därefter kila in till bordet 
på ruteress för en fjärde klöver-
rond med rutersak för hemgång.

Utspel: Ruterkung. Sedan Nord 
visat trumfstöd berättar Syd om mini-
mum. Eventuellt ska man sträcka 
sig till 3 spader, som i bridgeskolan 
visar tillägg utan singelton.Det ser ut 
att vara två ofrånkomliga förlorare 
men ge inte upp. Det finns en sits! Tag 
ruteress och trumfa ut. Hela given:

Fortsätt med ess och kung i hjärter. 
Tag ut klöveress och klöverkung. 
Spela därefter rutertio och hoppas på 
att Väst fastnar. Tar han in sig och inte 
har några hjärter kvar, får ni njuta av 
en dubbelrenonsvända för hemgång.

1. Syd/ ♠ D10876
Ingen ♥ ED104
  ♦ EK
  ♣  K6
♠ 3   ♠ 4
♥ 982   ♥ Kkn3
♦ D954   ♦ 108732
♣ Dkn1072   ♣	E954
  ♠ EKkn952
  ♥ 765
  ♦ kn6
  ♣ 83

2. Syd/ ♠ E109653
Alla ♥ K54
  ♦ E4
  ♣ E7
♠ 84   ♠ -
♥ D9   ♥ kn1076
♦ KDkn762  ♦ 983
♣ Dkn10   ♣ 965432  
  ♠  KDkn72
  ♥ E832
  ♦ 105
  ♣ K8

Facit till Tommys luriga

I N S Ä N DA R E

info från styrelsen

Tack igen sponso-
rer av Pro-Am!

1

Trångt men billigt på nya 
bridgeparkeringen..

3. Öst/ ♠ 1086
Öst-Väst ♥ 865
  ♦ E73
  ♣ Dkn102
♠ Dkn97   ♠ EK432 
♥ 4   ♥ D1092 
♦ Dkn95   ♦ 102
♣ 8654   ♣ 97  
  ♠  5
  ♥ EKkn73
  ♦ K864
  ♣ EK3

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 elva utgåvor: nr 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11.

– 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:

  95:—

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 11 UTE NU!!!

1. Syd/ ♠ D10876
Alla ♥ ED10
  ♦ EK
  ♣  K6    
  ♠ EKkn952
  ♥ 765
  ♦ kn6    
  ♣ 83

VÄST NORD ÖST SYD
         2 ♠
pass 4♠          pass runt.   

3.Syd/ ♠ 1086
Alla ♥ 865
  ♦ E73
  ♣ Dkn102
    

   ♠ 5
	 	 ♥ EKkn73
  ♦ K864
	 	 ♣ EK3

VÄST NORD ÖST SYD
         1 ♥
pass 1 NT   pass 3 ♦
pass            4 ♥       pass runt.

2. Syd/ ♠ E109653
Nord-Syd ♥ K54
  ♦ E4
  ♣ E7

  
  ♠ KDkn72
  ♥ E832
  ♦ 105
  ♣ K8

  VÄST        NORD     ÖST SYD
          1 ♠
   2 ♦  2 NT* pass  4 ♠*  
   pass 6 ♠ pass runt.    

♠♥
♦	♣

Medlemsfrågor:

Hallå!
Mäter ni någonsin syrenivåerna 
i lokalen? Finns det möjlighet att 
sätta ut fler växter eller luftfuktare, 
ibland känns det ganska syrefat-
tigt. Inget problem med lokalerna 
i övrigt. Stort, städat och centralt.

Med vänlig hälsning
Johan

Svar från styrelsen:
Tack för att du tycker om våra 

lokaler! Vi övervakar faktiskt 
redan indirekt syrenivån, då 
vi sedan drygt ett år följer 
koldioxidhalten och kanske 
kan vi sätta ut fler växter.

Bridgeklubben installerade 
i februari 2016 en vädersta-
tion med fyra extra mätare. De 
sammanlagt fem mätarna är 
uppsatta utomhus på gården, 
i serveringen, mitt i spelloka-
len, i det stora skolrummet och 
bakom draperiet. De mäter 
temperatur, luftfuktighet, kol-
dioxidhalt och bullernivå. 
Mätvärdena samlas på väder-

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

KLUBBRANKING
2017-06-07

1 Anders Morath  1440
2 Mikael Grönkvist  1326
3 Bengt-Erik Efraimsson 1239
4 Mart Altmäe  1199
5 Mikael Lindblom       1182
6 Anna Zack Efraimsson  1054
7 Jan Andersson  978
8 Adam Stokka  1007
9 Ola Stavås   914
10 Mats Axdorph  864
11 Tommy Gullberg  828
12 Pär Ol-Mårs   788

1

5

stationstillverkarens hemsida. Där 
kan efter inloggning styrelsen och 
vår fastighetsförvaltare se aktuella 
värden och få statistik över en dag, 
en vecka, en månad eller ett år.

Klubben har för närvarande fyra 
växter utsatta. Om vi vill sätta ut 
fler måste vi hitta passande lägen, 
bland annat är de självvattnande 
krukorna rätt stora. Med anled-
ning av din insändare har styrelsen 
bett klubbens blomskötare Ingrid 
Koscic att fundera på om vi har 
lämpliga platser att sätta ut fler.

Sponsorer årets Pro-Am
The Body Shop, Västermalmsgallerian

ElOn Kungsholmen Sko Svea Pizzeria 
Formaggio Coop Daglivs Kungsholmen 
Svenska Bridgeförbundet Katt-Bridge 
China Corner Max Bridge Eleganz Kungs-
holmen Biljardpalatset Estrella Le Bistro 
VMGallerian Nya Bridgeskolan Phils burger Ses i höst!



 

Posttidning B

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

H ur många av er kan skryta 
med att ha haft bridgepart-
ners som Johan Upmark, 

Fredrik Nyström, Per-Ola Cullin, 
Peter och Kathrine Bertheau?

Det finns i alla fall en person som 
har spelat med alla dessa elitspelare 
och med många andra stormäs-
tare, han är tolv år gammal, spelar 
bridge 3-4 gånger i veckan och heter 
Markus Bertheau. Han har redan 
tjänat 5 guldmästarpoäng och ligger 
i skrivande stund (maj 2017)  på 
tjugonde plats i juniorrankningen. 

Som ni kanske redan listat 
ut är han son till Kathrine och 
Peter Bertheau som båda spelar 
i landslaget. Det lämpligaste 
stället att intervjua Markus på 
visade sig vara en pizzeria.

Kommer du ihåg din första 
bridgetävling? När var det?

– Ah, det var mycket tidigt i mitt 
liv, kan inte säga när exakt. 
Med vem spelade du då?

–  Jag gissar på pappa.
Du spelar ofta med dina föräldrar 

men vem är din ordinarie partner?
– Det är Andreas Abragi, han är 

äldre, han har fyllt 13. Tillsammans 
analyserar vi ibland brickor efter 
tävlingen. Jag har väl tur att alla 
omkring kan och vill hjälpa till, även 
de äldre juniorerna. Några av dem 
har bott hos oss. 
Läser du bridgeböcker?

- Nja, har läst några stycken, 
men inte så många.

Du spelar i ett lag i Elitserien 
och i ett annat i Division 1. Vilken 
är din starka sida vid bridgebordet 
och finns det något som det går att 

förbättra? 
– Jag är en hyfsad spelförare, men 
har ibland svårt med koncentra-
tionen. Pappa påminner mig hela 
tiden om  att jag måste fokusera 
bättre. Ibland blir jag lite nervös 
när jag spelar mot de bästa i Elit-
serien, men jag lär mig mycket av 
dem, det är det som är viktigt.

Vad är din bästa prestation hittills?
– I DM-par finalen 2017 

kom jag femma med Fredrik 
Wahlberg som partner. Vi ska 
spela SM-par i Örebro i år.

Får du beröm vid bridgebordet? 
– Ja, ofta. Jag blir glad 

och tackar då.
Har du gett beröm tillbaka till 

någon? 
– Kanske, men det har sällan 
behövts. 
Kan du ge mig en komplimang nu?

Äpplet faller inte långt från...
Förra numrets porträtt med klubbens kanske äldsta medlem följs upp med klubbens 
förmodligen yngsta aktiva medlem. Markus Bertheau – som siktar på att bli proffs.

Text och foto: Elena Ström

– Mmm…du är en snäll intervjuare. 
 Ok bra! Tack! Har du representerat 
Sverige i något bridgesammanhang?

– Ja, 2016 i VM i Salsomag-
giore i klassen upp till 16 år. 
Jag var inte yngst i laget.

Vilka internationella tävlingar  
står på tapeten i år?

– NM i Norge, EM i Bratis-
lava och VM-par i Lyon med 
Andreas i den nya klassen U13. 

Du älskar bridge. Hur kommer 
det att kännas om du blir tvungen 
att avstå från bridge i en vecka?

– Det blir helt annorlunda, men jag 
överlever och veckan därpå blir jag 
supertaggad att få spela bridge igen.

Hur  ser du på din framtid  
inom bridgen?

– Jag har det stöd jag behöver och den 
rätta omgivningen. Jag vill kunna leva på 
bridge som pappa och bli proffs i USA.

En pizza före bridgen är aldrig fel.


