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Sverige spelar 
Bermuda Bowl
Öppna landslaget får på kort varsel spela VM, då 
Israel dragit sig tillbaka efter fuskanklagelser.
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Dubbel-guld! 
Daniel Gullberg blev både svensk mästare  
och världsmästare för juniorer i sommar.

ALLTID MED LEKTION FRÅN BRIDGESKOLAN OCH GULLBERGS NÖTTER
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Renoveringens första sommar klar

U nder juli hade vår bridge-
klubb stängt och den för-
sta större renoveringen 

genomfördes sedan vi flyttade in 
den 1 augusti 2000. Vi lade i juli nya 
golv, målade väggar och gjorde 
rent ovanpå undertaken. Detta kos-
tade ungefär 600 000 kronor varav 
golven stod för den större delen.

Vid målningen har vi behållit den 
tidigare färgskalan utom att vi runt 
våra två väggmålningar med kort-
symboler har gjort gråa fondväggar. 
Vi har helt bytt golv. I serveringen 
och kapprumskorridor har vi lagt 
plastmatta uppvikt på vägg medan 
vi i spellokal och skola lagt textil-
plattor 50x50 cm med en svart plast-
sockel. Flera har berömt våra nya 
textilplattor, både att de ser snyggare 
ut och att miljön har blivit tystare.

Budkort utbytta
Kringkostnader vid renoveringen 

går på drygt 100 000 kronor ytter-
liggare. Förutom förlorade net-
tointäkter för stängningen och att 
det vid renoveringen har kostat 
att flytta undan och flytta tillbaka 
rökburen har vi bland annat gjort en 
genomgång av eluttagen i lokalen 
samt slipat och oljat caféborden.

Vi har i samband med renove-
ringen även sett över våra inven-
tarier. För över 100 000 kronor 
har vi köpt nya biblioteksstolar 
samt köpt fler pallar och stolar 
till bridgeborden. Vi har slängt de 
gamla biblioteksstolarna och ren-
sat ut bland gamla pallar och sto-
lar. Nu återstår att till vintern sätta 
upp vår nyinköpta elektriska sko-
borste innanför vindfånget.

Dessutom har vi förnyat vår 
bridgeutrustning. Före somma-
ren bytte vi ut samtliga budkort. 
Efter sommaren har vi bytt ut 
samtliga hårdplastbrickor till li-
gan. De sämsta bridgeborden har 
bytts ut eller fått en ny duk.

Vår hyresvärd Brf Inedal 16 har 
också bidragit och bekostat om-
byggnaden av den fuktskadade 
personaltoaletten, bytt ut utrym-
ningsdörren i rotundan samt det 
inre entrépartiet. Det yttre entrépar-
tiet byttes ut för cirka ett år sedan.

Förutom ovanstående har vi 
även gjort en rad mindre åtgärder, 
bland annat inköp av brandlarm, 
ny spegel, nya galgar, nya upphäng-
ningsanordningar för foton och ny 
hängning av tavlor. Kort sagt får 
vår lokal en total uppfräschning!

Nästa sommar
Nästa sommar kommer renove-

ringen att fortsätta med köket, in-
klusive en ny golvbrunn och flytt av 
fettavskiljaren, och alla våtrum vid 
kapprummen. Till dessa våtrum hör 
fyra damtoaletter med förrum, en 
herrtoalett, en pissoar och ett städ-
rum. Av dessa kostnader står vår 
värd för våtrumsrenoveringen och 
25 % av köksrenoveringen medan 
vi betalar för 75 % av köksrenove-
ringen. Att en del åtgärder får vänta 
till nästa sommar beror både på att 
det var svårt att genomföra alla de 
planerade åtgärderna samtidigt och 
att det behövs tid för planering.

En förutsättning för båda parter 
att genomföra dessa renoveringar är 
ett nytt 10-årigt hyresavtal. I detta 
hyresavtal behålls hittillsvarande 
hyresnivå med indexuppräkning.

Kalender

Oktober

3 Allsvenskan Division 4 och 5
24 Allsvenskan Division 3
25 Årsmöte

Sverige får spela vm
Ny redaktör för pass Öppna landslaget tar en plats i Bermuda Bowl  

då utländska lag dragit sig tillbaka efter fuskanklagelser.
Förutom klubbens nya mjuka golv med  
textilplattor har diverse uppgraderingar gjorts.
Text: Mårten Gustawsson Bild: Stefan AnderssonRedaktör: Måns Berg  

Det har stormat rejält den här 
hösten inom bridgens värld. 
Den i särklass största skan-

dalen håller i skrivande stund  på att 
utspela sig för fullt. Det har nämli-
gen uppdagats att flera par i världs-
eliten (förmodligen under flera år) 
har använt sig av avancerade och 
uträknande sätt för att fuska.

Det har varit många turer fram och 
tillbaka och händelserna har avlöst 
varandra i ett sträck, likt den vär-
sta av såpoperor. Oerhört pinsamt 
och tråkigt för alla oss som älskar 
och spelar bridge, naturligtvis. Allt 
som oftast har vi fått svara för den ej 
insatte att i bridge fuskas det min-
sann inte, det uppdagas och dess-
utom är det en gentlemannasport!

Det finns ändå några positiva sa-
ker i den här soppan, något jag åter-
kommer till längre fram. Många 
av oss vanliga spelare har hört lite 
grann om dessa fuskrykten, men 
har haft svårt för att följa och för-
stå exakt vad det är som har hänt.

Efter att undersökt saken lite när-
mare ska jag ge en översiktlig bild 
av skeendet så här långt. Det bör-
jade med att Boye Brogeland, en av 

Norges främsta spelare gick ut of-
fentligt (via hemsidan bridgewinners.
com) med att han var helt säker på 
att hans lagkamrater som han spe-
lat med i flera internationella stor-
tävlingar, på något sätt fuskade. Det 
var nämligen, enligt Brogeland, all-
deles för många konstiga beslut som 
fattades, som regel utan bra motive-
ring från de inblandade spelarna. 

Det är förstås ganska kontrover-
siellt att gå ut officiellt med fuskan-
klagelser, när man dessutom saknar 
konkreta bevis. Nästa led var att Per-
Ola Cullin tillsammans med många 
andra, som redan hade hört rykten, 
och upplevt märkliga skeenden själva 
på nära håll, började granska vide-
oinspelningar från matcherna som 
fanns sparade från stora mästerskap. 

Cullin, frekvent spelandes i Sve-
riges landslag och till vardags do-
mare i Svea Hovrätt var först med 
att knäcka israelernas fusksystem. 
De placerade nämligen brickan på 
olika ställen på bordet, beroende 
på vilken färg de föredrog, liksom 
hade olika ljud för sig, hostningar 
och harklingar när de hade mini-
mum för sin budgivning. Cullins 

iakttagelser på videoinspelning-
arna ser ut att stämma till närmare 
100 procent. Officiellt har israelerna 
ännu inte blivit fällda, men de drog 
sig snabbt ur  VM (Bermuda Bowl), 
som ska spelas i höst. Sverige fick is-
tället deras plats, då vi hamnat pre-
cis utanför kvalplats i senaste EM.

Cullins avslöjande har lett till vi-
dare granskningar av fler olika 
världspar, så att alla oärliga, får man 
hoppas, är på väg att avslöjas. Man 
har tack vare videoinspelningar även 
kunnat konstatera att världens fram 
till nu mest framgångsrika par med 
italienarna Fantoni – Nunes använt 
sig av ett fusksystem. Senaste da-
garna har även Tyskland dragit sig 
ur från VM då ett av deras par själva 
erkänt att de fuskat, redan innan nå-
gon undersökt dem närmare. Var 
allt detta ska sluta med vet vi inte i 
dagsläget, under tiden får vi hålla 
tummarna för våra svenskar i VM.
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Glöm inte  
Årsmötet! 
Söndagen den  
25 oktober, kl 12.
Deltagare bjuds på 
spel i söndagsbarometern 
efter mötet klockan 14.

Per-Ola Cullin.
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på jakt efter  nya juniorer
Passredaktören tillika juniorkonsulenten Måns Berg åker till  
Tromsö, Norge för att lära sig locka juniorer till klubben.

Ungern och Israel för att nämna 
några. Deltagarländerna hade stora 
skillnader vad gäller omfattningen 
av sin juniorverksamhet. Men alla 
var överens om att det här med att 
locka unga till bridgen överlag kan 
vara ganska tufft och med nyfi-
kenhet över vad seminariet skulle 
kunna ge i form av nytänkande.

Sverige framstående
Den första halvan av den första 

dagen skulle vi i grupp skapa ett 
hypotetiskt projekt för att locka 
unga till någon typ av bridgear-
rangemang. Här kunde vi svenskar 
bidra med bra erfarenhet, själv har 
jag haft flertalet intensivkurser 
för nybörjare på S:t Erik under de 
senaste åren. Även fredagsefter-
middagrna väckte nyfikenhet hos 
övriga deltagare där det som bäst 
har spelats bridge på 6-7 bord sam-
tidigt. Även soliga sommarfredagar 
har vi kunnat köra verksamhet på 
1-2 bord och vi har aldrig behövt 
stänga igen på grund av lågt del-
tagarantal. I Sverige har vi också 

ett populärt riksläger varje år samt 
sponsrat boende för juniorer på 
plats under SM-veckan i Örebro.

De svenska juniorlandslaget har 
också skördat fantastiska fram-
gångar de senaste åren vilket 
förhoppningsvis kan inspirera både 
juniorledare, bridgespelare med 
barn och unga runt om i landet. 
Sverige mäter sig i europeiska mått 
mätt bra när det kommer till junior-
bridgen i helhet, då exempelvis flera 
andra länder saknar organiserad 
juniorverksamhet helt och hållet. 
Dock har Sverige, trots att vi varit 
bra på att ta fram riktigt skickliga 
juniorer, minskat i antalet aktiva 
juniorer sedan i början på 1990-
talet då jag själv började spela.

Vetenskapligt bevisat
Bäst och med den mest omfattande 

juniorverksamheten i Europa står 
Israel för, i en klass helt för sig. På 
eftermiddagen av den första dagen 
fick vi ta del av deras framgångs-
historia. För tjugo år sedan startade 
man ett intensivt projekt med flera 

inblandade, där man bearbetade 
rektorer på olika skolor för att få 
in bridge på schemat i skolorna, 
med goda argument om bridgens 
förmåga att utveckla logiskt tän-
kande, få människor att lära sig att 
samarbeta och lösa problem. Argu-
ment som också är understödda 
med vetenskapliga undersökningar. 

Efter flera år av hårt arbete har 
Israel idag fått in bridge på schemat 
i cirka tjugo skolor i landet och 1 
000 elever i åldern 10-12 år spelar 
två timmar varje vecka bridge i 
skolan. Tänk vad fantastiskt om 
vi hade haft det så i Sverige! 

Tyvärr ser dock regeringens 
skolplan annorlunda ut här och 
den är så pass strikt att inte ens 
privatskolor får bestämma själva 
över innehållet i sina scheman. Vi 
juniorledare i Sverige får tills vidare 
ta andra vägar för att försöka få in 
verksamhet till skolorna. Det bästa 
knepet brukar vara att tillsammans 
med någon lärare som själv spelar 
bridge få till spel på skolan direkt 
efter lektionstid. Israelernas framå-

en fritidsgård där alla skojar runt och 
stimmar snarare än en tråkig gravall-
varlig lektion. Seriositeten kommer 
smyga sig på i takt med att prestigen 
och tävlingsinstinkten tar vid och 
när de lär känna varandra mer.

♥ Börja sakta och få dem att längta 
till nästa gång de ska spela bridge 
på klubben eller skolan, därför att 
det är så kul där. Kul är det för att de 
träffar flera i sin egen ålder som de 
kan umgås och skratta med, inte för 
att de äntligen lyckats plugga in alla 
svaren på Stenbergs 2 NT. Tvinga 
dem inte att lära sig saker och proppa 
dem fulla med övermäktiga svarsin-
tervall eller liknande, få istället dem 
att törsta och fråga efter kunskapen.

Unga tjejer finns
Dag två diskuterade vi olika typer 

av lektionsupplägg samt tog upp 
även svårigheten med att locka unga 
tjejer till bridgen. Ett problem många 
länder brottas med är nämligen 
att av de juniorer som de har så är 
nästan alla killar. Även här så står 
sig dock Sverige bra då vi haft och 
har förhållandevis många duktiga 
unga tjejer, något jag tycker vi ska 
vara stolta över och se som ett tecken 
på att det finns bra hopp för Sveri-
ges framtid för juniorbridgen både 
för tjejer och killar. Vi behöver dock 
vara fler som i rätt anda försöker få 
våra barn, yngre släktingar och deras 
kompisar att pröva spelet bridge.

tanda kändes mycket inspirerande 
och deras del var helt klart det 
roligaste och mest givande inslaget 
på seminariet. Om vi skulle kunna få 
till bara en liten del av deras opti-
mism och förmåga att driva på med 
inställningen att allt är möjligt är 
jag övertygad om att vi skulle kunna 
vända den nedåtgående trenden för 
antalet unga aktiva även i Sverige. 

Bra budord
Israelerna bjöd även på flera bra 

knep som de har i sättet att lära ut 
bridge, jag håller med om samtliga:

♥ Kritisera aldrig en ung spe-
lare överhuvudtaget det första 
året hon eller han spelar bridge. 
Lägger dom kungen efter att esset 
redan spelats i samma stick, nicka 
och se glad ut, är de intresserade 
kommer de fatta ändå. Så fort de 
känner sig dumma kommer de 
överge bridgen för något av de 1 000 
andra saker man kan göra på sin 
fritid, exempelvis spela dataspel.

♥ Det ska vara kul, kul, kul. Få din 
bridgeundervisning att kännas som 

I snart fyra år har jag arbetat 
för BK S:t Erik som konsu-
lent, med syfte att ha hand om 

juniorverksamheten i Stockholm. 
I somras fick jag åka och träffa 
likasinnande från hela Europa.

 Arbetet för klubben har innefat-
tat att försöka locka nya juniorer, 
ta hand om dem som vi har samt 
arrangera kurser på skolor och 
universitet och på klubben. Varje 
vecka har klubben ”öppet hus” 
på fredagseftermiddagarna (från 
15:00) där unga spelare får komma 
och lära sig bridge på klubben 
utan att behöva betala pengar.  

I samband med Europeiska mäs-
terskapen i Tromsö, Norge och i 
direkt anslutning med juniorernas 
dito hölls i mitten av juli för första 
gången ett seminarium av EBL 
(European Bridge Leauge) för juni-
orledare.  Tanken var att under två 
dagar träffas, dela erfarenheter och 
tips och lära sig mer om rekrytering 
samt hur man på bästa sätt skall 
lägga upp bridgelektioner för unga.

För att som svensk kunna få åka 
på seminariet kunde man söka 
bidrag från Svenska Bridgeför-
bundets Göranssonfond. Även BK 
S:t Erik var med och hjälpte till 
för att betala min resa. Som ren 
bonus skulle jag dessutom få se 
en sol som aldrig gick ner och få 
mig en nypa riktigt ren fjälluft.

Från Sverige var vi fyra som 
deltog, jag själv, P-O Sundelin och 
Erika Rodin från Stockholm samt 
Jan Malmström från Varberg.Vi 
var drygt tjugo deltagare på plats 
från cirka femton länder, Tyskland, 
Frankrike, Danmark, Finland, 
Polen, Estland, Kroatien, Tjeckien, 

Text: Måns Berg 

Peter Bertheau har kul med juniorerna.
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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

N är öppna Junior-VM i Kroa-
tien avslutades i augusti 
så kammade Sverige hem 

ytterligare två medaljer – ett guld 
och ett brons. Eftersom tävlingen är 
öppen behöver inte alla spelare i ett 
lag ha samma nationalitet. Vinnarla-
get Zlatan bestod därför av Simon 
Ekenberg – Simon Hult, Daniel 
Gullberg – Johan Karlsson samt 
italieneren Giuseppe Delle Cave och 
argentinaren Rodrigo Garcia Da 
Rosa (se bild sidan 14). I bronslaget 
spelade tvillingarna Rimstedt med 
ett grekiskt-amerikanskt par. 

På denna giv från finalen mot 
Norge samarbetade spelarna i Zlatan 
fint för att få till en tvåsiffrig sving. 
Båda borden spelade 4 spader efter 
att Syd visat en konstruktiv enkel-
höjning och Nord bjudit utgång. 
Båda Öst-spelarna spelade ut sin 
lägsta klöver enligt 10-12-regeln. 
Daniel Gullberg visste att part-
nern inte skulle dra för esset och 

undvek därför att rutinmässigt lägga 
högt i tredje hand. Istället testade 
han knekten för att få se om part-
nern skulle ha damen eller inte. Om 
spelföraren har ess och dam kommer 
han ju att vinna sticket med damen 
och då vet man att det inte finns 
några klöverstick att inkassera. 
Här vann dock spelföraren första 
stick med esset och Väst visste 
därför att partnern hade damen.

Spelföraren gav sig genast på 
hjärtern medan han hade en trumf-
ingång kvar till bordet och spelade 
hjärter till mask. Daniel kom in 
på hjärterdam och kunde nu vända 
med låg klöver till partnerns dam. 
Johan Karlsson insåg nu vad som 
behövde göras och vände med 
ruter genom bordets dam. På så 
sätt ställde man försvarets ruter-
stick innan esset slogs bort och 
spelföraren kunde inte göra annat 
än att spela mer hjärter, men nu 
tog Karlsson esset och spelade 

mer ruter genom damen – två bet.
Vid andra bordet spelade den norske 

Väst kungen i första stick och hade 
därför inte lika mycket information 
som Gullberg vid det andra. Oavsett 
vad så hade dock kontraktet gått bet 
om spelföraren vunnit första stick. 
Guiseppe Delle Cave insåg dock faran 
av att låta Öst komma in i spelet och 
duckade esset! Väst fortsatte med 
klöver men nu vann spelföraren och 
slog hjärtermasken. Väst kom in men 
nu var ruterdamen skyddad och ingen 
ingång fanns kvar till Öst. Nu åter-
stod bara att godspela hjärtern och 
dra ut trumfen för jämn hemgång, 
11 imp och ett VM-guld! ♣

dagens bridge
med micke grönkvist
Mikael Grönkvist samlar på roliga och intressanta givar. Den här gången berättar  
han om en viktig giv som bärgade hem VM-guld till Sveriges juniorer.

Text: Mikael Grönkvist

VÄST NORD ÖST SYD
Gullberg           Bakke  Karlsson Eide 

    1 ♠   pass
2 ♣* pass 2 ♦ pass
2 ♠  pass 4 ♠ pass runt.

DAGENS BRIDGE.SE
ERBJUDANDE

Mikael Grönkvist, i varje nummer av Pass.

I september spelades JSM för par, 
som vanligt i Uppsala. Ola Rim-
stedt i par med undertecknad 

drog denna gång längsta strået. Det 
vinnande konceptet var att ständigt 
vara aktiv i budgivningen och sätta 
stor press. På denna bricka var det 
dock en girig och vacker spelföring 
av Ola som utnyttjade en försvars-
miss till max som gav många poäng.

Nord öppnade med två ruter multi 
och Ola klev in med 2NT. Med en 
skev hand med 6-5 fördelning ville 
jag inte spela sang, så jag gjorde 
en överföring och bjöd fyra spa-
der. Utspelet blev hjärterkung.

Ola stal, slog en lyckad trumf-
mask och tog även för spaderess 
då kungen föll hos Nord. I detta 
läge kan man säkra kontraktet ge-
nom att ta två varv klöver innan 
man spelar spaderknekt från bor-
det och sedan mata höga klöver.

Ola hade dock större visioner 

och spelade ruterkung från han-
den. Nord kan nu beta kontraktet 
genom att spela mer hjärter, men 
efter den aktuella rutervändan tog 
Ola tolv stick på följande sätt:

Han tog exakt två varv klöver 
med handen inne och spelade höga 
ruter. Oavsett vad Syd gjorde var 
hon chanslös. Stjäl hon i kan Ola 
stjäla över, trumfa ut och ta för 
alla höga klöver. Stjäl hon aldrig 
i blir det ett slutläge där Väst har 
knekt, nia i trumf och Syd 10-8 och 
det till synes säkra trumfsticket 
fångas upp i en ”trumfcoup”.

Tolv stick och en delad topp 
gjorde att segermarginalen till slut 
kunde skrivas till en hel bricka.

vann jsm-guld
Text: Daniel Gullberg

1. Syd/ ♠ EDkn75
Ingen ♥ 62
  ♦ E754
  ♣  E7
♠ 102   ♠ 843
♥ D43   ♥ E75
♦ Kkn106   ♦ 93
♣ Kkn92   ♣ D8654
  ♠ K96
  ♥ Kkn1098
  ♦ D82
  ♣ 103

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

En vacker spelföring av Ola Rimstedt banade vägen för segern som  
halvt kan tillskrivas till klubben tack vare stockholmaren Daniel Gullberg.

VÄST NORD ÖST SYD
Gullberg             Rimstedt  

   2 ♦* 2 NT    pass
3 ♥ * pass 3 ♠* pass
4 ♠  pass  pass pass

1. Syd/ ♠ K5
Ingen ♥ kn109842
  ♦ E2
  ♣  kn76
♠ kn9762   ♠ ED
♥ -   ♥ D73
♦ 104   ♦ KDkn953
♣ ED10984   ♣ K3
  ♠ 10843
  ♥ EK65
  ♦ 876
  ♣ 52

ola och daniel

Daniel Gullberg, väldigt ofta i Pass.

JSM-Par 2015
1. Daniel Gullberg – Ola Rimstedt  60,1%
2. Simon Hult – Johan Karlsson       59,2%
3. Simon Ekenb. – Sanna Clements. 55,5%
4. Johan Säfsten - Mikael Rimstedt 54,1%
5. S B Thomsen - R. Cooper 54,0%
6. A. Stokka - Yvonne Wiseman 52,7%
7. Erika Rodin - Linus Dahlström 50,3%
8. Castor Mann - Erik Hansson 50,1%
9. Moa Petersen - Irma Petersen 48,1%
10. Teo Bodin - Johannes Matsson 45,9%
11. Daniel Anteryd - Mikael Johnsson 44,2%
12. Sofia Sundström - Fredrik Axelsson 42,5%
13. Hjalmar Sandblom - Willem Berner 33,3%

 

Fler guld 
på sidan 7
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M I T T E N

Chairmans Cup slog återi-
gen deltagarrekord då årets 
upplaga omfattade 166 lag. 

Lag Bahaj, från S:t Erik placerade sig 
inte bland de 32 främsta i kvalet och 
kunde således inte vinna tävlingen. 
Dessutom var de nära att missa 
bonuscupen, men lyckades kvalifi-
ciera sig med endast 1 VP i marginal 
in bland de 64 främsta.  
Laget bestod av Marie Lindblom 
(kapten), Mart Altmae, Mikael Lind-
blom, Jan Andersson och Per Hall-
berg. Från måndag morgon spelades 

Laget från S:t Erik lyckades med bedriften att vinna nio raka cupmatcher!  
Det tog dem hela vägen till prispallen och till en bedrift väl värd att fira.

även Pharma Service från Dan-
mark, BridgeBertheau, Gau Bei från 
Norge (segrare i kvalet) samt Red 
Ash i matchen om 3:e pris. I Red 
Ash spelade bland andra flerfaldiga 
vinnarna av Chairmans Cup: Arne 
Larsson och Magnus Eriksson.

– Det skedde inte så mycket 
spektakulärt på vägen utan på det 
hela taget var det sund och stabil 
bridge, berättar Mikael Lindblom.

Inför matchen mot Seniorlaget 
rådde oklarheter om regeltolk-
ningen angående rankings- och 

valsystemet och istället för att få 
välja som tvåa som man först trodde 
tog tävlingsledningen beslutet att 
Bahaj istället tilldelades en lottad 
lägre ranking och fick då tvångs-
välja det respekterade Seniorlaget 
som de andra lagen undvikit. I 
matchen dök dock en trevlig bricka 
upp och Mikael hade följande 
hand: ♠ KD108632 ♥ K83 ♦ ED6 ♣ -

– Mart öppnade med 2 spader 
visandes femkorts spader och 
4+lågfärg och 6-10 hp. I de aktu-
ella zonerna har vi dock sagt 
att det bör vara 5-5. Knekt, 
femte är inte heller okej, så jag 
"visste" att Mart hade esset.

Jag resonerade att 6 spader borde 
hänga på esset rätt i hjärter eller 
att ruterkung satt för mask. Dock 
kunde man förmodligen inte kombi-
nera chanserna såvida inte partnern 
hade singelhjärter och man slapp 
ruterutspelet. Det kändes som drygt 
50 procent chans att 6 spader var 
rätt kontrakt och så fick det bli:

Spelet innebar inga problem och 
eftersom motståndarna vid andra 
bordet nöjde sig med att bjuda 
4 spader så vann Bahaj 13 imp.

Sista brickan
I matchen om tredjepris resone-

rade Mikael LIndblom återigen rätt 
och tog ett våghalsigt avgörande. 
På sista brickan öppnade Väst med 
1 spader som Öst enkelhöjde. Mart 
klev in med 3 ruter och Väst passade. 

– Det var sista brickan i hela 
tävlingen. Min känsla var att vi 
hade tappat den ledning som vi 
hade i halvtid och att det förmod-
ligen skulle krävas ett riktigt bra 
resultat för att vinna. Så jag bjöd 
3 hjärter i hopp om att Mart skulle 
ha rätt kort och att vi skulle göra 
utgång. I normala fall hade jag 
inte övervägt att bjuda på 3 ruter.

 Mart Altmäe hade en själv-
klar höjning med sina kort 
och motståndarna blixtdubb-
lade Mickes kontrakt. 

– Som man ser så ska inte 
kontraktet kunna gå att spela hem, 
men efter sex dagars spel med 
dryga 60 brickor per dag så sker 
misstag. Motståndarna inte bara 
släppte hem kontraktet utan det 
blev ett övertrick också. Och det 
var precis det som krävdes för att vi 
skulle vinna matchen med 1 imp!

Chairmans Cup 
"Stockholmslaget" 
Renons Rimstedt  
knep silvret i CC.

Daniel Gullberg, Mikael Grönkvist, 
Johan Upmark och Marion Michielsen 
spelar till vardags på S:t Erik. På SM-
veckan kom de tvåa i Chairmans Cup.

En av brickorna där laget fick motta 
beröm i raman var på en tresangare som 
Cecilia och Marion snyggt lyckades straffa.

Marion spelade ut rutersex, bordet fick 
lägga lågt och nu la Cecilia åttan!

Om Cecilia istället hade tagit esset 
och spelat tillbaka färgen hade det varit 
mycket behagligare för spelföraren. 
Duckar då Marion och låter knekten vinna 
på bordet, får dansken en extra ingång till 
bordet och kan maska både i spader och 
klöver. Skulle Marion istället vinna med 
ruterkung på den hypotetiska rutervändan 
finns ingen bra fortsättning. Spader ställer 
spelförarens färg, klöver och ruter är favör. 
Inte ens hjärter hjälper, då spelföraren 
hinner före till nio stick innan motspelarna 
kommer åt att ta fem.

Nu kunde Marion och Cecilia däremot 
få fem stick: klöverkung, spaderess och 
ruteress följt av ruterfem, som satte damen 
på mellanhand.

Text: Måns Berg, Hans Göthe  Foto: Svenskbridge.se

Renons Rimstedts
yngsta supporter.

utslagsmatcher (cirka 64 brickor 
per dag). Kapten Marie vägrade att 
ändra det vinnade laget och stod 
därför över hela vägen. Allteftersom 
lag åkte ur "huvudcupen" fylldes 
hela tiden bonuscupen upp med nya 
lag. Så för Bahaj gällde det att vinna 
nio raka om man skulle kunna ta 
en pallplats i Chairmans cup. Vilket 
de gjorde! Flera namnkunniga lag 
maldes ner i de fem sista matcherna:

Seniorlaget med bland annat Sven 
Åke Bjerregård – Anders Morath 
och Tommy Gullberg, dessutom 

3Glada stockholmare drog in bronspengen.

32. Väst/ ♠ D97
Öst-Väst ♥ D108643
  ♦ D9
  ♣ 97
♠ EK654   ♠ kn832
♥ kn5   ♥ E72
♦ 82   ♦ kn63
♣ Ekn62   ♣ 543
  ♠ 10
  ♥ K9
  ♦ EK10754
  ♣ KD108

Bahaj vann nio raka!
7. Väst/ ♠ 97
Öst-Väst ♥ EK1094
  ♦ kn2
  ♣ D1063
♠ 642   ♠ ED8
♥ kn52   ♥ D873
♦ K1063   ♦ E85
♣ K74   ♣ 952
  ♠ Kkn1053
  ♥ 6
  ♦ D974
  ♣ Ekn8

2

15. Syd/ ♠ KD108632
Nord-Syd ♥ K83
  ♦ ED6
  ♣ -
♠ -   ♠ kn
♥ E10975   ♥ kn62
♦ 10832   ♦ Kkn954
♣ D1083   ♣ Ekn94
  ♠ E9754
  ♥ D4
  ♦ 7
  ♣ K7652
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B R I D G E S K O L A N  L Ä R  U T !

Historiskt sett var dubbelhöj-
ningen av partnerns färg-
öppning att starkt kravbud.

1 hjärter – 3 hjärter, fick 
absolut inte avpassas.

Sedermera när den engelska stilen, 
"bjud vad du tror dig klara av", slog 
igenom mer och mer, ändrades detta 
och dubbelhöjningen blev det vi 
spelar idag, nämligen en stark invit 
men inte krav. Öppnaren får alltså 
passa med minimum. Som komple-
ment till denna stil uppfann Alvar 
Stenberg sin starka trumfhöjning 
2NT, och man hade då löst proble-
met med starkare trumfhöjningar.

Den inviterande dubbelhöj-
ningen visar ett äkta trumfstöd på 
minst fyra kort och en styrka på 
11-12 stp i Bridgeskolans system. 
Budet får som ovan sagts passas 
av, men oftast kommer öpp-
ningshanden att bjuda utgång.

I lågfärg kommer öppnaren ofta, 
om denne inte passar, att bjuda 
3NT snarare än fem i den gemen-
samma lågfärgen. En budgivning 
som 1 ruter – 3 ruter – 5 ruter är så 
sällsynt att man kan strunta i den 
för troligen har någon bjudit fel.

Eftersom vi har en gemensam 
trumf får svarshanden lägga till 
extrapoäng för fördelning i de 
11-12 som alltså är stödpoäng 
och inte rena honnörspoäng.
Exempel: 

♠ E9 ♥ 87 ♦ KD862 ♣ 10876
Om partnern öppnar med 1 klöver 

eller 1 ruter kan vi dubbelhöja 
öppningen till 3-tricksnivån med 
våra 11-12 stp (12 stp om öppningen 
var ruter och 11 stp om det var 
klöver). Om öppningsbudet istället 
var 1 hjärter eller 1 spader tvingas 
vi istället bjuda 1NT då vi nu bara 
har 9 hp och inget trumfstöd.

Enkla frågorna:
Ni öppnar med 1 ruter och 

er partner svarar 3 ruter. 
Era öppningshänder är:
a) ♠K6 ♥K10 ♦ EK7652 ♣D97
b) ♠ K64 ♥ ED7 ♦ 9853 ♣ED4
Vad nu?

Om man inte bjuder utgång i 
den gemensamma högfärgen eller 
3NT/5 lå i den gemensamma lågfär-
gen så är förutom pass, nya färger 
artificiella och visar kortfärg (singel 
eller renons). Om den gemen-
samma färgen är högfärg är det 
singelvisande budet en slaminvit.

Om den gemensamma färgen är 
lågfärg är ett singelvisande bud mer 
av karaktären "hitta rätt utgång", 
men det visar fortfarande singel (se 
text om hållvisning längre fram).
Exempel: 

1 hjärter – 3 hjärter – 3 spader. 
Här visar alltså öppnaren singelspa-
der och slaminviterar mot svararens 
11-12 stp. Budet är således starkt 
och öppnaren har förutom sin korta 
spaderfärg även bortemot 20 stp.

I lågfärg är budet snarare 
utgångssökande. Det lovar inte att 
man har till slaminvit, men man 
accepterar partnerns utgångsin-
viterande höjning och man letar 
tillsvidare endast efter bästa 
utgång när man visar sin kortfärg.

Svåra frågorna:
Budgivningen har, utan att 

motståndarna lagt sig i, gått:
1 ruter – 3 ruter – 3 hjärter.
Era svarshänder är:
a) ♠ K7 ♥ 964 ♦ KD76 ♣ D1093
b) ♠ 87 ♥ KD10 ♦ KD76 ♣ 9873
Vad nu?

Svar:
Lätta frågorna: 1 ruter – 3 ruter.
a) 3NT: Med ♠ K6 ♥ K10 ♦EK7652 

♣ D97 efter partnerns dubbelhöj-
ning har vi till att bjuda utgång. Visst 
kan 5 ruter vara ett bättre kontrakt 
någon gång var 5:e år, men 3NT 
är det troliga kontrakt vi ska spela 
då vi har stopp i alla sidofärger. 

b) Pass: Med ♠ K64 ♥ ED7 ♦ 9853 
♣ KD4 bjöd man förr i tiden 3NT 
enl principen "Hellre dö i NT än 
i lågfärg". Troligen går dock inte 
3NT hem då vi saknar stickkälla 
och pass ser rimligt ut istället.

Svåra frågorna:  
1 ruter – 3 ruter – 3 hjärter.

a) 5 ruter: Med ♠ K7 ♥ 964 
♦ KD76 ♣ D1093 har vi en ganska 
normal svarshand och vi dubbel-
höjde ruteröppningen till 3 ruter 
med våra 11 stp. När öppnaren 
accepterar och visar singelhjärter 
(ny färg visar kortfärg) vet vi att 
3NT inte går hem om de spelar ut 
hjärter. Därför bjuder vi istället 
5 ruter som bör ha goda chanser 
denna gång, då anpassningen med 

B R I D G E S K O L A N  L Ä R  U T !

tre hackor mot singel är god.
c) 3NT: Med ♠ 87 ♥ KD10 ♦ KD76 

♣ 9873 är anpassningen dålig 
för färgspel. När vi har styrka 
i hjärter bjuder vi 3NT som är 
en varning till öppnaren att gå 
vidare mot ett ruterkontrakt.

Till sist ett påpekande. I sena 
kurser tillkommer hållvisning 
in i lågfärgsstrukturen. Håll-
visande bud är färgbud som 
visar styrka (håll) i en färg men 
inte nödvändigtvis fyra kort.
Exempel: 

1 ruter – 1NT – 3 ruter – 3 spader. 

I denna budgivning är 3 spader 
ett hållvisande bud. Svararen vill 
kanske bjuda 3NT men har svag-
het i hjärter (eftersom han inte 
bjöd 3 hjärter och visade håll).

Dylika hållvisande bud dyker 
upp senare i kurslitteraturen även 
efter dubbelhöjning i lågfärg.

1 ruter – 3 ruter –3 hjärter. Om 
man kommit så långt i kur-
serna visar alltså 3 hjärter 
håll och inte singelton.

Vi lämnar dessa hållvisande 
bud tills vidare och ber att 
få återkomma i ämnet.

Detta händer på 
Bridgeskolan.

 » 10 oktober Start minikurs i 
Försvarsspel och Tema Lördag

 » 11 oktober Tema Söndag

 » 17 oktober GA Extra

 » 18 oktober Workshop med 
Catharina & Krister

 » 24 oktober Tema Lördag

 » 25 oktober Tema Söndag

 » 26 - 29 oktober Tema SLAM

 » 31 oktober Bridge med Magnus

Instruktioner från 
kurserna kan köpas på 
CD för 450 kronor.

den inviterande höjningen
Den här gången tar bridgeskolans Jan Lagerman oss med på 
en resa genom den inviterande höjningens underbara värld.

Text: Jan Lagerman

1 hjärter – 3 hjärter – 4 hjärter.
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Förbättra
din spelföring
av Audrey Grant
Slutspel är en 
spelteknik som 
fascinerat brid-
gespelare se-
dan spelets be-
gynnelse. Idén 
är att, oavsett 
om korten sit-
ter extremt 
oturligt, ska 
det finnas ett 
sätt att klara sitt kontrakt.

Fem-stegs-tekniken, för att sätta 
upp ett slutspel, gör det hela enk-
lare och gör det möjligt för spelare 
som kanske ännu inte har den er-
farenhet och skicklighet som krävs 
för spel på den här nivån att ändå 
förstå och kunna utföra slutspel.

Formatet på den här boken är kon-
struerat så att den på bästa sätt 
ska använda din tid. Själva grund-
idéerna finns på de två flikar som 
är på omslaget i bok märkesform 
på fram- och baksidan. De kan 
användas för att fokusera på de 
fem stegen, då du försöker lösa öv-
ningsgivarna mot slutet av boken.

Oddsen är stora att du kommer att 
ha större utbyte av ditt bridgespel 
efter att ha läst om de magiska trix-
en i denna bok – och utvecklat fler 
färdigheter som spelförare.

Pris:

  140:—

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 –

ÅRETS BOK!!! ödlund vinner igen
För andra året i spelade makarna, Max och Bim Ödlund hem 
Sommarserien. Max berättar om en bricka som gick snett.
Text: Tommy Gullberg

Utspel: Spadertvå, udda enligt 10-12. 
Hur tänker du dig hemgång, när 
Öst vinner utspelet med spader-
dam och returnerar låg trumf?

Utspel: Spadertvå, udda enligt 10-12.
Har man inga avancerade sang-
metoder är det säkerligen rätt i läng-
den att bjuda 3 NT på Nords kort.
Planera spelet när Öst sätter 
i spaderdam på utspelet!

Utspel: Spaderkung. Nord kräver 
med 2 spader. Vanligast är att man 
är ute efter spaderhåll. Skulle 
man vilja ha reda på mer om part-
nerns hand kan man också upp-
lysningsdubbla. Spelplan?

1. Öst/ ♠ 5
Öst-Väst ♥ 8
  ♦ EKD98
  ♣  D107532    
  ♠ 763
  ♥ EKD109653
  ♦ -    
  ♣ D107532

VÄST NORD ÖST SYD
        1 ♠  4 ♥
  pass pass pass   

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 
tävlingar
 

S:t Erik-par, etta och tvåa 
vid årets SM för nybörjare!
Ylva Jonsson och Lena Jutdal från BK 
S:t Erik vann och silvret gick till Måns 
Ekstrand och Agneta Jakobsson, samtliga 
började grundkurs på klubben för mindre 
än två år sedan.

Höstsilvret
1. Tore Stormo – Gudrun Strandberg 
2. Kenneth Löfstrand - Stina Löfstrand 
3. Yvonne Flodqvist - Peter Törnblom 
4. Ylva Strandberg - Stefan Josefsson 
5. Anders d´Aquino - Noomi Hebert

 

DM-par Veteran
1. Mart Altmäe – Lars Norbäck 
2. Åke Lundkvist – Seymour Eriksson 
3. Jan-Olof Hegethorn – Lennart Karlberg 
4. Ewa Eriksson – Sven Mårtensson 
5. Pär Ol-Mårs – Sven Mårtensson

Sommarserien ruter
1. Agneta Knutsson, Thomas Knutsson 
3. Dan Eriksson, Ewamarie Eriksson 
5. Kerstin Grandell 
6. Lars Andersson, Bengt Orre 
8. Mårten Hilding 
9. Mats Forsmark, Kjell Henriksson

 

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

3. Väst/ ♠ 765
Ingen ♥ E6
  ♦ E54
  ♣ E10987
    
    
     
  
  ♠ Ekn2
  ♥ 1075
  ♦ KD9
  ♣ Dkn52

VÄST NORD ÖST SYD
    1 ♣
  1 ♠   2 ♠* pass 2 NT
pass  3 NT pass pass
pass

2. Syd/ ♠ 6
Alla ♥ kn87
  ♦ E10976
  ♣ ED65

  
  ♠ Kkn43
  ♥ EK10
  ♦ Dkn83
  ♣ K2

  VÄST        NORD     ÖST SYD
     1 NT pass 3 NT
  pass pass pass  

Ylva, Lena, Agneta och Måns.

På bricka 18 öppnade jag med 
4 spader i första hand i grön 
zon mot röd. Motståndarna 

har två ess, men sen kan jag ta 
resten, vilket hade gett 58 procent. 

Men jag hade tur (trodde jag): Syd 
spelade ut klöverknekt! Nord tog  
för esset, och när jag lade kungen 
fortsatte han med med klöver. 
Nu började det blinka "Jackpot!" 
inne i mitt huvud: Jag tänkte att 
nu hinner jag ställa min ruterfärg 
med hjälp av trumfen för att bli av 
med min återstående förlorare. 

Jag spelade Spaderess följt av, rute-
ress, ruterkung, ruter till högstöld, 
spader till damen, ruter till stöld. 
Eftersom träkarlen har en ingång på 
spaderåttan borde man kunna ta 12 
stick på detta sätt, för en topp. Sagt 
och gjort. Men med aktuell rutersits 
kunde Nord stjäla andra rutern! 

Och det blev bara jämn hem-
gång och åtta procent på brickan 
då jag med detta spelsätt inte 
hann stjäla en hjärter på bordet.

18. Öst/ ♠ 65
Nord-Syd ♥ Ekn984
  ♦ 2
  ♣  E9762
♠ D82   ♠ EK109743
♥ K   ♥ 102
♦ EKkn93   ♦ 104
♣ D543   ♣ K10
  ♠ kn
  ♥ D7652
  ♦ D8765
  ♣ kn8 Max Ödlund.

Sommarserien
1 Bim Ödlund                 275,5
 Max Ödlund               275,5
3 Sven-Owe Andersson 273
4 Hans Vestergren  259
5 Lars Andersson       249
6 Tommy Eneqvist  234
7 Pär Ol-Mårs   220
8 Peter Flodqvist  217
9 Per Clarin   211
10 Magnus Arve  202
11 Göran Ryman  182
12 Gunnar Andersson  180
13 Thomas Malmström  177
14 Harry Nisell   175
15 Mikael Lundin  173
16 Elena Ström   172
17 Claes Melin   168
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Utspel: Spadertvå, udda enligt 10-12. 
Hur tänker du dig hemgång, när 

Öst vinner utspelet med spader-
dam och returnerar låg trumf?
Om du inte vill ge upp hoppet 
om hemgång, ska du maska 
i trumf. Hela given:

Öst var helt rätt inne på rätt 
linje när han returnerade trumf. 
Felet var bara att han skulle ha 
returnerat knekten! Väl inne på 
bordet på hjärteråtta försvin-
ner två spader för övertrick. Väst anar nog att spaderfortsätt-

ning är favör varför han troligen 
attackerar hjärtern för bet.

Man kan hjälpa Väst på traven 
genom att offra spaderknekt i 
första stick! Då känns det för-
hoppningsvis helt naturligt för 
Väst att fortsätta spaderattacken. 
Andra spadern tar man då förstås 
och slår den misslyckade klö-
vermasken för jämn hemgång.

Utspel: Spaderkung. Nord kräver 
med 2 spader. Vanligast är att man är 
ute efter spaderhåll. Skulle man vilja 
ha reda på mer om partnerns hand 
kan man också upplysningsdubbla.
Spelplan? Sitter klöverkung rätt 
spelar det ingen större roll hur man 
spelar. Skulle Väst fortsätta spa-
derattacken om vi släpper sticket, 
går det också bra. Hela given:

Utspel: Spadertvå, udda enligt 10-12.
Har man inga avancerade sangme-

toder är det säkerligen rätt i läng-
den att bjud 3 sang på Nords kort.
Planera spelet när Öst sätter 
i spaderdam på utspelet!

Utspelet tyder på att Väst har 
ess femte i spader. Tar man då 
sticket, blir det ofta bet, när ruter-
kung sitter hos Öst. Hela given: 

Öst kommer då senare in på 
kungen och returnerar spader nio.

Låter man Öst få första stick 
ligger man bättre till. Åtminstone 
om man även låter försvaret få 
även det andra spadersticket!

Senare kan man maska i ruter 
och ändå klara utgången fastän 
kungen sitter fel, eftersom försva-
rets kommunikationer är brutna.

Täcker man andra spa-
dern släpper Väst sticket, var-
efter man ligger illa till.

1. Syd/ ♠ 5
Ingen ♥ 8
  ♦ EKD98
  ♣  D107532
♠ kn82   ♠ EKD1094
♥ 4   ♥ kn72
♦ kn76532   ♦ 104
♣ E98   ♣ kn4
  ♠ 763
  ♥ EKD109653
  ♦ -
  ♣ K6

3. Syd/ ♠ 642
Ingen ♥ -
  ♦ 87642
  ♣ EDkn104
♠ Dkn5   ♠ 98
♥ EK82   ♥ Dkn1053
♦ ED105   ♦ 93
♣ 96   ♣ 8732
  ♠ EK1073
  ♥ 9764
  ♦ Kkn
  ♣ K5

2. Syd/ ♠ 6
Alla ♥ kn87
  ♦ E10976
  ♣ ED65
♠ E10852   ♠ D97
♥ D96   ♥ 5432
♦ 42   ♦ K5
♣ 873   ♣ kn1094  
  ♠ Kkn43
  ♥ EK10
  ♦ Dkn83
  ♣ K2

Facit till Tommys luriga

I N S Ä N DA R E

Hej!
Kom tillbaka till klubben efter 

en tämligen bridgelös sommar. 
Kände knappt igen mig!

Måste säga att det ser trevligt ut 
med det nya mattbeklädda golvet 
och jag inbillar mig även att det 
dämpar ljudnivån, det kunde ibland 
bli ganska sorligt i lokalen när man 
skulle koncentrera sig och försöka 
tänka. Nu undrar jag bara, av ren 
nyfikenhet, hur det kommer fung-
era rent praktiskt? Hur rengörs 
mattbeläggningen? Vad händer 
om någon spiller? Kommer det att 
bli mörkare i lokalen, mattorna 
är ju mörka? Och slutligen, var 
det dyrt, vad var alternativen?

Agneta Månstråle

Svar från styrelsen:
Trevligt att du tycker om 

de nya textilplattorna!
Textilplattorna kommer att damm-

sugas. Några har varit oroliga att 

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

textilplattorna ska vara farliga för 
allergiker. Naturligtvis är det så att 
om det ligger damm på ett linoleum-
golv så syns det och då tar man bort 
det. Motsvarande damm på textil-
plattor ”binds” och syns inte men 
det dammet blir ju inget problem så 
länge plattorna dammsugs. Slutsat-
sen blir att det är viktigt att textil-
plattor ska dammsugas även om 
inte damm syns! Kanske blir det då 
rentav tvärtom? Att mindre damm 
yr upp från textilplattor och att de 
därför är lindrigare för allergiker?

Spill är dock ett problem då det 
är svårare att få bort från textil-
plattor. Det är därför vi har lagt 
en lätt avtorkningsbar plastmatta 
i serveringen. Vi får se hur våra 
städare lyckas. Blir rengöringen 
svår kommer de att försöka med 
våtdammsugare. I sista hand 
går det relativt enkelt att byta 
ut en platta, den går att rycka 
bort och ersätta med en ny.

Nog har lokalen med de nya 
textilplattorna blivit lite mörkare 
än tidigare. Det var ett val vi gjorde, 
att välja en både fin och smutstålig 
färg. Själva tycker vi att lokalen 
nu är snyggare och ser elegantare 
ut, men det är ju en smakfråga. 
Då belysningen är lika bra som 
tidigare kan den mörkare golvto-
nen inte gärna bli ett problem.

Att lägga en ny linoleummatta, 
likt den vi hade, hade inneburit 
ungefär en fördubblad kostnad. 
Lägg också märke till att textil-
plattor är nutidens innegolv. De 
läggs i stora mängder på de flesta 
ställen, till exempel i skolor.

1. Öst/ ♠ 5
Öst-Väst ♥ 8
  ♦ EKD98
  ♣  D107532    
  ♠ 763
  ♥ EKD109653
  ♦ -    
  ♣ D107532

VÄST NORD ÖST SYD
        1 ♠  4 ♥
  pass pass pass   

2. Syd/ ♠ 6
Alla ♥ kn87
  ♦ E10976
  ♣ ED65

  
  ♠ Kkn43
  ♥ EK10
  ♦ Dkn83
  ♣ K2

  VÄST        NORD     ÖST SYD
     1 NT pass 3 NT
  pass pass pass  

3. Väst/ ♠ 765
Ingen ♥ E6
  ♦ E54
  ♣ E10987
    
    
     
  
  ♠ Ekn2
  ♥ 1075
  ♦ KD9
  ♣ Dkn52

VÄST NORD ÖST SYD
    1 ♣
  1 ♠   2 ♠* pass 2 NT
pass  3 NT pass pass
pass

Nästa nummer  
kommer till jul!

KLUBBRANKING
2 0 1 5 - 0 9 - 2 2

1 Anders Morath  2208
2 Johnny Östberg  2018
3 Adam Stokka  1604
4 Bengt-Erik Efraimsson 1478
5 Tommy Gullberg       1455
6 Anna Zack Efraimsson 1383
7 Mikael Lindblom  1290
8 Mart Altmäe  1264
9 Christer Bjäring  1161
10 Lars Goldberg  980
11 Joha Upmark  959
12 Jan Andersson  928
13 Max Ödlund  909
14 Bim Ödlund   896
15 Göran Hammarström 873
16 Mats Axdorph  818
17 Sven Åke Bjerregård  806
18 Mårten Gustawsson  791
19 Åke Sjöberg   783
20 Per Hallberg  710  

1

2

3
Stort grattis till VM-
guldet önskar S:t Erik!

Vinnarlaget Zlatan: Simon Ekenberg – SimonHult, Daniel Gullberg 
– Johan Karlsson samt Giuseppe Delle Cave – Rodrigo Garcia Da Rosa.



 

Posttidning B

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

De flesta av er känner igen 
den här unge mannen på 
bilden. Många vet att han 

heter Göran Hammarström, är en 
elitspelare och att hans lag vann 
Mästarserien i våras. Det som är 
mindre bekant för allmänheten är 
att han äger företaget LivInvest 
med verksamhet inom finansiell 
rådgivning, att han är trebarns-
far och fyller 50 år nu i vinter.

Vem är din favoritpartner, Göran?
– Jag har faktiskt två! Micke 

Arnberg och Simon Bech. Micke 
flyttade till Örebro och gifte sig, så 
jag spelar oftare med Simon nu. 
Ett lustigt sammanträffande, är att 
båda har en son, som heter Leon!

Det ryktas om att du vistas ofta 
på BBO. Vad har du för nick online?

– På BBO heter jag Maximum 
och spelar i snitt en gång i veckan. 
Förutom med mina två ordinarie 
partners brukar jag spela med en 
71-årig amerikan, Pat, som bor i ett 
indianreservat i Mississippi, "half-
way to nowhere", som han säger. I 
sin ungdom spelade han med John 
Gerber, han som skapade Ess-
frågekonventionen fyra klöver.

Har du någonsin spelat med 
någon som är bättre än dig själv?

– Hela tiden! (Skratt)
Med vad kan din drömpart-

ner komplettera dig?
– Med eftertanke. Jag 

slarvar för mycket.
Finns det mer du kan lära dig om 

bridge eller vilar du på lagrarna?
– Nej, nej, gränsen är inte 

nådd. Jag hoppas lära mig och 
utvecklas varje gång jag spelar. 
Det är ju en del av charmen 
med detta underbara spel.

Har någon sagt att du är en före-
bild för denne i bridgesammanhang?

– Förebild? Nej, men möjligen 
ett skräckexempel. (Skratt)

Har du själv någon före-
bild (i bridgesammanhang)?

– Jag tycker att Per-Ola Cullin 
flyger för lågt under radarn. Han 
är en väldigt cool och duktig spe-
lare och ett föredöme för alla.

Har du ambitionen att spela i 
landslaget? Har du represente-
rat Sverige på högsta nivå?

– För att spela i landslaget krävs 
det väldigt mycket tid utanför 
familjen och jobbet. Min tid nu är 
begränsad. Jag har deltagit i några 
mindre internationella tävlingar men 
inte varit med på den allra högsta 
nivån. Vi får se vad som händer 
längre fram. Seniorlandslaget kan 
vara en aktuell målsättning då.

När började du spela 
bridge och varför?

– I sena tonåren. Vi var ett gäng 
som gillade att spela kort (före 
dataspelen) och någons morfar 
föreslog bridge. Vi bjöd och räknade 
enligt egna regler från en kort-
leks baksida. Tex kunde vi dubbla 
som svar på ett öppningsbud. 

Spelar dina barn bridge?
– Nej, tyvärr. Tjejerna som är 22 

och 24 år lyckades jag skrämma bort 
när jag själv skulle lära dem, men 
jag hoppas verkligen att sonen Oscar 
som är 12 år kommer att fastna för 
bridgen och få känna samma glädje 
som jag av den. Han är grym på 
kort! Många elitspelare har barn 
mellan 10-15 år och jag hörde att 
S:t Erik planerar en utbildning för 
barn i dessa åldrar. Det vore väldigt 
bra om den satsningen blir av!

Hammarström en halv hundring
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I höst fyller en av klubbens trevligaste spelare 50 år. Göran Hammarström firar med 
Regina Spector, Ribera del Duero och okbridge med en amerikan i en hydda.

Text: Elena Ström

Rekommenderat 
Konvention: Om jag måste 
nämna en, så blir det splinter.
Mat: Ångad torskrygg eller en 
mustig gryta.
Dryck: Till grytan, gärna Ribera 
del Duero – rött vin från Spanien
Resa: Gärna och ofta, livet går 
inte i repris. Thailand är en favo-
rit både sommar och vinter. 
Film/tv: Engelska deckare, men 
måste erkänna att jag även 
är svag för dejtingsåpor!
Musik: Allt från Mozart till modernt.  
Regina Spector är en favorit. 
Och såklart Reggae!


