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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. 

 Bord - Budlådor - Brickor - Kortlekar - Böcker - Datorprogram - TOPS - 
Presentartiklar - Porslin - Choklad - Godis

Vårt sortiment finner du också på:

WWW.BRIDGETIDNINGEN.COM/BUTIKEN

Fullservice inom redovisning
Din ekonomipartner för små och medelstora företag. 

Vi erbjuder följande tjänster till våra kunder: Bok-
föring, årsredovisning, deklaration. Rapportering av 
moms-deklaration,arbetsgivaravgifter och löneskatt 
m.m. Fakturering, leverantörsreskontra, lön samt 
kontakter med skattemyndigheten i skattefrågor.
Ta kontakt med oss för hjälp inom ekonomi.

Helén och Bengt, 08-711 82 22 
helen@kontorskliniken.se eller bengt@kontorskliniken.se

Cypressvägen 2 HUDDINGE
Telefon 08-711 82 22

www.kontorskliniken.se
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Höjdpunkt varje dag?
några vänner sa att jag 
i våras vid min födelse-
dag, hejdå 49, passerade 
livets höjdpunkt och att 
det nu bara kommer att 
bära utför. 

Mårten Gustawsson – ordförande

Kanske i ett försök att spjärna emot 
tackade jag sedan ja till S:t Eriks val-
beredning när jag fick frågan om att 
bli ordförande. 

För nu som ordförande i världens 
största bridgeklubb måste jag väl 
befinna mig vid livets höjdpunkt 
varje dag? På en höjdpunkt bör man 
ha bra utsikt både framåt och bakåt 
så jag ska försöka spana. 

På spaning
Först  bakåt och där ser jag partäv-
ling. Jag tycker mig tillhöra den sista 
generationen, i alla fall i Stockholm, 
som lärde mig spela bridge via par-
tävling. 

Jag hade spelat bridge i fem år, 
först partävling på Atlas Copco, 
sedan söndagsbarron på S:t Erik, 
följt av än mer partävling i bland 
annat Alvik och på Hägerstens-
åsen, innan jag började spela i ligan 
på S:t Erik. 

Ibland kan jag sakna partävlandet, 
känslan av nya insatser hela tiden, 
att en liten seger (=övertrick) är lika 
viktig som en stor (=utgångsbonus) 
och de stora möjligheterna att spela 
på motståndet. Inte för inte var min 
ungdoms motto: 

”Inget bud är sämre än motstån-
darnas nästa.”

Jag har inte blivit vald som ordfö-
rande på något revolutionärt valma-
nifest utan hoppas bara att kunna 
leda klubbens styrelse till att verk-
samheten ska bli ytterligare lite 
bättre. 

Jag satt i slutet av det förra millen-
niet under sju år i S:t Eriks styrelse 

på diverse poster och har sedan dess 
under ett antal år varit klubbens för-
valtningsrevisor. Så jag tror mig ha 
hyfsad koll på föreningens verksam-
het samtidigt som jag har varit borta 
från styrelsen tillräckligt länge för att 
jag ska kunna hoppas på att se verk-
samheten med fräscha ögon.

Ligan fungerar bra och konceptet 
med en fast klubblokal och lagserier 
som en bridgeklubbs ryggrad har 
tagits över av allt fler bridgeklubbar 
i Sverige. 

Mycket att utveckla
Jag tror att den intressantaste utveck-
lingen de närmaste åren ligger inom 
vad vi egentligen inte alls beskri-
vande kallar dagbridgen. 

S:t Erik har som en föregångare 
provat nya tävlingsformer som till 
exempel kommenterade spel, facit-
bridge och att innan spelet hålla en 
kortare lektion. 

Men här finns mycket mer att 
utveckla, som att testa ytterligare täv-
lingsformer samt att undersöka nya 
hybrider, eller samverkan, mellan 
undervisning och spel. Det får bli min 
spaning framåt. }

Pass trycks på 
Svanenmärkt papper.

l e da r e n :

Kalendern finns på sidan 11.
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det gick ganska lugnt 
och städat till vid års-
mötet för BK S:t erik. 
Cirka 70 medlemmar 
deltog. det hetaste  
diskussionsämnet hand-
lade om bordsavgifterna 
i Stockholmsserien. 
Klubben fick också en 
ny ordförande och tre 
nya styrelseledamöter.

Text och foto: Stefan Andersson

Den ekonomiska redovisningen 
för 2009-2010 visade ett överskott 
på 100 000 kronor, så när som på 
en femma. Det var 100 000 kronor 
mindre än budgeterat, vilket enligt 
den ekonomiska förvaltningsberät-
telsen beror på kostnader för repa-
rationer och underhåll av lokalen. 
Klubben omsätter närmare 8 miljoner 
kronor och har cirka 3 000 medlem-

mar. Budgeten för 2010-2011 visar en 
omsättning på 8,3 miljoner kronor 
och ett beräknat överskott på när-
mare 300 000.

Det som står för den största delen 
av klubbens intäkter är ligan där 
cirka 250 lag per säsong spelar.

lugnare den här gången
Tidigare ordföranden Björn Gustafs-
son valdes till mötesordförande. Det 
mesta följde manus det här året när 
den tidigare stridsfrågan om Bridge-
skolan lagts åt sidan. Mårten Gus-
tawsson som var förvaltningsrevisor 
fram till att han senare valdes till ord-
förande konstaterade att revisionsbe-
rättelsen i år påminde ohyggligt om 
all andra revisionsberättelser och till-
lade.

– Det låter guskelov inte som förra 
året.

Medlemsavgiften fastställdes till 
oförändrade 400 kronor. 

När det var dags för styrelseval 
fanns fyra platser att fylla. Melvin 
Clark hade valt att avgå efter fyra år 
i styrelsen varav det sista som ordfö-
rande. Även Lennart Kjellman och 
Björn Åström lämnade styrelsen och 
Torbjörn Herngren hade avgått tidi-
gare.

Inför ordförandevalet presenterade 
sig valberedningens kandidat Mårten 
Gustawsson och avslutade.

– Jag känner mig sugen igen och 
hoppas att ni väljer mig.

Han blev också enhälligt vald. 
Yvonne Flodqvist, Mattias Weiler, 
Caroline Tesch (nyval) och Mats 
Nyberg  (nyval) valdes som ledamö-
ter på två år. Sofia Ryman valdes på 
ett år (fyllnadsval). Åsa Gindin, Mari-

anne Öjestål och Rolf Molin valdes på 
två år 2009.  

Till valberedning för nästa årsmöte 
valdes Gunnar Andersson och Len-
nart Kjellman.

Fem motioner
Det hade lämnats in fem motioner. 
I samtliga fall beslutade årsmötet 
enligt styrelsens förslag.

Två av motionerna var skrivna av 
redaktören för Pass som väl därmed 
egentligen borde avstå från att skriva 
om dem... Det var dels ett förslag om 
att klubben ska pröva handikapptäv-
lingar, dels ett förslag att införa fler 
individuella tävlingar. Båda motio-
nerna hänsköts till styrelsen som 
förklarade sig villig att pröva någon 
handikapptävling, men hade en 
betydligt mer skeptisk inställning till 
individuella tävlingar. 

Övriga motioner var ett förslag från 
Paul Iwarsson om att öka antalet jour-
spelare, bland annat i ligan. Styrelsen 
ansåg att det är lagkaptenernas upp-
gift att se till att lagen är fulltaliga i 
ligan, men att man skulle undersöka 
möjligheten att engagera jourspelare 
till dagbridgen.

Bengt Wenneberg hade motionerat 
om att ta bort gränsen på högst ruter-
nål för dagspel på måndagar och ons-
dagar. Styrelsen ansåg att nuvarande 
gränser fungerar bra.

Den sista motionen var skriven av 

S:t eriks årsmöte blev en lugn tillställning

Fakta: Mårten 
Gustawsson.
ålder: 50.
Yrke: civilingenjör inom 
samhällsbyggnad (väg- 
och vatten).
Bridgemeriter: 1883 Mäs-
tarpoäng, i dag rankad på 

40:e plats i Sverige, men 
har legat etta och har 
vunnit Mästarserien. 
Han har bland annat 
kommit 3:a i VM-lag 1994, 
6:a i EM-par och vunnit 
NM. Har fyra vinster i 
SM-par, varav tre i rad.

Olle Sellin och Urban Karlsson i 
valberedningen.
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Detta händer på Bridgeskolan

 » 6-9 januari Bridgeweekend 
på Sundbyholms slott.

 » Ferieskolan
Startar 10 januari.

 » insparken 22-23/1 och 29-30/1.  
Avancerade gruppen spelar  
24 brickor 

 » Vårterminens kurser 
startar 24 januari.

 » Vårens minikurser 
Svaga 2, Slam, 
Att bjuda eller inte bjuda 
Spelteknik, Modern Standard.

 » Ny avancerad kurs på kvällstid: 
Bättre bud 2 – onsdagar kl. 18. 
 

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

annonsera 
i PaSS du 

med!
 

För annonsering i 
PaSS mejla till 
pass@sterik.se

Urban Karlsson och handlade om 
att valberedningen bör innehålla tre 
medlemmar där sammankallande 
har utslagsröst. Både styrelsen och 
årsmötet tyckte att förslaget var bra.

Omtvistad bordsavgift
Under punkten övriga frågor disku-
terades bland annat avgifterna för 
Stockholmsserien och Damserien. 
Matcherna är tänkta att spelas som 

”hemmabridge” där 
hemmalaget ska 
bjuda bortalaget 
på fika. Många av 
matcherna spelas 
ändå på klubben av 
bekvämlighetsskäl 
och tidigare har 
lag som represen-
terar S:t Erik spelat 
gratis. 

Hösten 2010 infördes en bordsav-
gift på 400 kronor, 50 kronor per spe-
lare, som ska betalas av hemmalaget. 

Majnie Willners och Henry Tenglin 
ansåg att det inte hade gått ut tydlig 
information om avgiften och att lag 
som representerar S:t Erik borde få 
spela gratis. 

De fick ett visst medhåll på års-
mötet och efter en längre diskussion 
återremitterades frågan till styrelsen. 

Den nya styrelsen beslutade sedan 
på sitt första möte om nya regler från 
1 januari. Hemmalag som represen-
terar S:t Erik ska betala 280 kronor 
på vardagar (samma belopp som för 
vanliga ligamatcher) och 160 kronor 
om matchen spelas på en helgdag. }

S:t eriks årsmöte blev en lugn tillställning

Nya styrelsen. Främre raden: Åsa Gindin, Marianne Öjestål, Sofia 
Ryman. Bakre raden Mårten Gustawssaon, Rolf Molin, Mattias Weiler 
och Yvonne Flodqvist. Saknas gör Caroline Tesch och Mats Nyberg.

Henry Tenglin.
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Många kursare brukar 
komma till oss lärare och 
fråga varför vi inte lär 
ut Modern Standard på 
nya Bridskolan.

Text: Jan Lagerman

Det svar jag brukar ge är att det 
delvis handlar om tid och pengar, 
men att det sakta är på gång med för-
ändringar mot vad som i dagligt tal 
brukar kallas Modern Standard, MS, 
eller Svensk Standard. 

Det första steget togs denna säsong 
i och med att det infördes Svaga två-
öppningar i kombination med ”Två 
klöver, Enda Krav”, i systemet.

Budsystemet Modern Standard såg 
dagens ljus 1978 då Mats Nilsland 
skrev den första boken om budsyste-
met. Därefter har systemet ständigt 
utvecklats, ändrats och så småningom 
blivit vad vi i dag ser som ett svenskt 
standardsystem.

Få exakt lika
Men trots detta finns stora skillnader 
från par till par och få spelar exakt 
samma version av Modern Standard. 

I och med internets utveckling och 
möjligheterna att spela med folk från 
hela världen har amerikansk- och 
tillika internetstandard börjat konku-
rera. 

Jänkarna spelar ”Five card majors” 
dvs femkorts högfärgsöppningar och 
detta har även blivit populärt i Sve-
rige då det funnits och finns starka 
krafter i detta land som förespråkar 
femkortsöppningar i högfärg.

En av mina företrädare på skolan, 
Johan Ebenius, skrev i Pass en gång, 
att ”snart kommer inte ett enda 
svenskt elitpar att spela med 4-korts 
högfärgsöppningar i kombination 
med svag sanghand”.

Ännu har inte Johans spådom 
slagit in helt, men i de stora svenska 

tävlingarna spelas det i huvudsak 
med 5-korts högfärgsöppningar 
idag varför man snart kan undra om 
Modern Standard verkligen är så 
modernt.

Fyrkortsöppningar i majoritet
Dock, och detta är viktigt att ha i 
minnet när man diskuterar vad som 
skall läras ut och det är att ”Huvud-
syftet med skolans verksamhet är att 
lära folk att spela bridge.” Inte om 
det är bäst med fyr- eller femkorts-
öppningar och låta detta styra vilket 
system som skall användas på kur-
serna. 

Ännu tror vi att fyrkortsöppningar 
är i stor majoritet ute i landet och det 
räcker tillsvidare för oss.

Dessutom är skillnaderna mellan 
Modern Standard och vad som lärs ut 
på skolan få och ytterst marginella.

De viktigaste är kanske att sang-

styrkan är 1 hp lägre i MS. Man 
öppnar med 15-17 NT, i stället för den 
äldre 16-18–sangen som skolan lär ut. 

Dessutom visar 2NT 20–21 i MS och 
den starka 22–24 hp-handen i sang, 
öppnas med 2 klöver.

En annan skillnad är att vi sällan 
eller aldrig hoppar i ny färg på skolan 
vilket man gör i MS.

Här är ett budläge. Du har:

[ 75 ♥ Akn86 ♦ KD6 } J973

Partnern öppnar med 1[ och ni 
skall finna ett bud.

Vad bjuder du?

Jag brukar säga till mina elever att 
1NT på en färgöppning visar cirka 6-9 
hp eller 10 om handen är jämn och 
trist.

Men 11 hp som i problemhanden 
här ovan är vi för starka för detta och 
det korrekta budet är alltså 2}, två-
över-en.

Detta så att vi inte skall missa 3 NT 
om öppnaren har 14-15 hp.

Men de som spelar Modern Stan-
dard och har 15-17 NT som öppnings-
bud, svarar 1 NT med denna ganska 
trista och jämna hand med 11 hp. 

Skillnaden, en hönnörspoäng i öpp-
ningsbudet 1 NT, kan alltså få effek-
ter på vilket bud som svarshanden 
väljer efter färgöppningar.

Mer om ändringar i skolans budsys-
tem senare.

Så spelar man hem 6 spader
I förra artikeln kom det med en hand 
från världens kanske bästa bok vad 
gäller kortspelet.

Boken heter ”Adventures in Card 
Play” och är synnerligen svår och 
avancerad. 

Eftersom jag inte presenterade 
någon spelföring då händerna enbart 
var med pga budgivningen, kom det 
naturligtvis in frågor om hur man 
skall spela.

B r i d g e S K O l a n  l ä r  u t !

På väg mot Modern Standard?

Jan Lagerman.

O M  S K O l a n S  B u d S Y S t e M
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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 

Text: Tommy Gullberg

Klarar du 
tommys luriga?

1. Syd [ K5
ingen ♥ kn64
  ♦ kn73
  } EK743

   ¤
  [ E4
  ♥ EKD
  ♦ D10964
  } 952

 SYd nOrd
  1 NT 3 NT 
 Pass

Utspel: Spaderdam: Spelplan? 

2. Syd/ [ 43
Alla ♥ E1065
  ♦ D9652
  } K2
    
    
   ¤    
  
  [ ED
	 	 ♥	 KDkn98
	 	 ♦ E743
  } D3

 SYd nOrd
 1 ♥	 3	♥
 4 ♥ Pass

Utspel: Ruterknekt. Nord inviterar 
till utgång på första varvet. Spelplan?

Problem 3. Utspel: Ruterdam. Efter 
Stenbergs 2 sang redovisar Syd till-
läggsvärden utan singel/renons. Där-
efter leder kontrollbudgivning till 

Då detta är ett extremt svårt spel 
kan de som inte gillar dylika sluta 
läsa nu.

Utspel: hjärter 6
Det handlade alltså om 6 spader 

efter att Öst har öppnat med en svag 
två–öppning i hjärter.

Det finns bara 11 stick synliga, 5 
spader, 1 hjärter (efter att ha pressat 
ut Ess-Kung i hjärter hos Öst), 3 ruter 
och 2 klöver (efter att ha drivit ut klö-
veress).

Ett tolfte stick finns om man kan 
stjäla ett lågfärgskort på träkarlen, 
men trumfen behövs för att komma 
åt hjärtersticket och om vi stjäl på 
träkarlen kan vi inte trumfa ut Väst 
som kommer åt att stjäla vårt hjärter-
stick.

Lösningen är lika elegant som svår. 
Man skall in på träkarlen i trumf och 
stöldresa hjärtersticket, sedan skall 
man gå in en andra gång i trumf 
och stjäla en låg hjärter med en hög 
trumf.

Väst måste saka.... och har inget 
bra kort att saka.

Om denne sakar lågfärg så sakar 
han bort hållet i den färgen och ingen 
stöld behövs.

Men om han i stället sakar sin sista 
trumf, kan vi nu stjäla ett lågfärgs-
kort och ta hem den vinnande hjär-
tern. }

På väg mot Modern Standard?

3. Syd/ [ 98652
Öst-Väst ♥ E74
  ♦ E
  } D1032

   ¤
  [ EKkn74
  ♥ K8
  ♦ 96
  } EK85

 SYd nOrd 
 1 [ 2 NT*
 3 NT* 4 ♦
 4	♥	 4 [
 4 NT 5 ♥*
 6 [ pass

  [ K108
  ♥ Dkn1042
  ♦ 763
  } kn5
[ 754   [  63
♥ 65   ♥ EK9873
♦ 10952  ¤ ♦ kn4
} E1083   } 972
  [ EDkn92
  ♥ -
  ♦ EKD8
  } KD64

lillslam. Efter ruteress spelar ni trumf 
till handen. 
Hur garderar ni hemgång mot alla 
sitsar, när Öst då sakar? }
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Fakta: Kerstin Håstad
ålder: 78
Bor: i Danderyd.
Familj: fyra barn och tio 
barnbarn.
Yrke: civilingenjör och 
lärare.
S:t erik: tävlingsledare för 

fredagsbridgen och har 
hand om facitspelet på 
torsdagar. 
Övrigt: ordförande i Dan-
deryds BS, har suttit i 
styrelsen för Stockholms 
Bridgeförbund och Sveri-
ges Bridgeförbund.

Text och Foto: Stefan Andersson

Kerstin Håstad, 78, började spela 
bridge med några klasskamrater när 
hon gick i gymnasiet. Men det dröjde 
några år innan hon började spela på  
klubb i slutet på 1950-talet. Men även 
då hade hon inte så mycket tid att 
spela.

– Det kom utbildning, jobb och fyra 
barn emellan. 

Kerstin utbildade sig till civilingen-
jör och gick på KTH. Hon började 
jobba på Radiumhemmet som fysiker 
på isotopavdelningen och arbetade 
bland annat med att mäta upp strål-
doser tillsammans med läkarna. 

– Det var nog ganska vårdslöst 
hur radioaktiviteten hanterades 
från början. Sköterskorna kunde gå 
omkring med radiumnålar i förklä-
desfickan. 

– Och när den pensionerade över-
läkaren hälsade på kunde jag se att 
hans fingertoppar var bortfrätta.

Efter några år slutade hon på radi-
umhemmet och började på Norra 
Real där hon jobbade ett tiotal år som 
lärare i kemi och matematik. Däref-

ter återvände hon till KTH där hon 
tillbringade de sista 20 åren fram till 
pensionen.

– Jag var administratör och blan-
dade det med att arbeta som lärare 
och gjorde även olika projektjobb. 

Sedan hon blev pensionär ägnar 
Kerstin en stor del av fritiden åt 
bridge.

– Det har blivit en väldigt domine-
rande hobby. Det som är roligt med 
bridge är att det är nya problem varje 
gång – och så glömmer man bort 
eventuella andra bekymmer när man 
spelar, säger hon. 

Hon brukar själv spela partävlingar 
måndag, tisdag (i Danderyd), torsdag 
(i Näsby) och lördag. På torsdagar har 
hon dessutom hand om facitspelet på 
S:t Erik, då brickorna som används 
är spelade tidigare och man jämförs 
med tidigare resultat och på fredagar 
är hon tävlingsledare för fredagsbrid-
gen. Kerstin är även ordförande och 
tävlingsledare i Danderyds Bridge-
klubb.

gillar stark klöver
Hon brukar spela olika budsystem, 

men föredrar stark klöver. Kerstin är 
riksmästare med sina 333 mästarpo-
äng, men det tillskriver hon i första 
hand att hon har hållit på så länge 
och att hon spelat mycket.

– Jag är väldigt medioker som 
bridgespelare och har väl aldrig nått 
några större framgångar, säger hon.

Hon gillar inte att spela bridge via 
datorn. 

– Jag tycker att bridge framför allt 
är ett socialt spel och den delen går 
förlorad då, tycker hon.

När Kerstin närmade sig pensio-
nen pratade hon med Ulf Cederborg 
på dåvarande bridgeskolan om hon 
kunde hjälpa till där. Det ledde till att 
hon gick en tävlingsledarutbildning 
och började ta hand om träningsspe-
let på fredagar.

– Det är ett ganska stort steg att 
komma från kurserna och börja spela 
tävlingar. Många tycker att det är job-
bigt. Det som kanske är allra svårast 
för många är att hålla tiden.

udda prisutdelningar
Hon tycker det är viktigt att det finns 
tävlingar för mindre rutinerade.

– Man ska kunna få spela bridge på 
sin egen nivå.

Det är alltid lite udda prisutdel-
ningar på fredagarna. I år har Kerstin 
infört att priserna lottas ut.

– Ettan får alltid pris, men sedan är 
det olika varje gång. I mitten av täv-
lingen lägger jag ut en lapp med vilka 
placeringar det är som får pris.

– Det blev en del rabalder om det 
här och det togs även upp på årsmö-
tet, men det finns också de som tycker 
att det är bra.

Anledningen är att hon vill att alla 
ska ha chans att få pris, även de som 
kanske inte är så duktiga.

– Vi spelade 21 brickor väldigt 
länge, men när tävlingen utökades 
till 24 brickor var det många ganska 
duktiga som började spela och det 
blev oftast ungefär samma som fick 
pris hela tiden.

– På det här sättet blir det ”lite han-

”Bridgen gör att man kan glömma bekymmer”
Många känner nog Kerstin Håstad som tävlings-
ledare för dagspelet på fredagar. Hon har också 
suttit i styrelsen för Stockholms och för Sveriges 
bridgeförbund och det var Kerstin som drev för-
slaget att samla alla SM-finaler till ett ställe, vilket 
ledde till det som nu har blivit Bridgefestivalen.

– Men från början var det inte många som gillade 
idén. ”alla” sa att det skulle bli katastrof.
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dikappbetonat” och de som nästan 
aldrig får pris brukar bli så glada när 
de vinner. Det finns så många andra 
tävlingar för dem som är duktiga och 
jag tycker det behövs en tävling för 
dem som är ”halvduktiga”. 

En fördel tycker hon är att alla stan-
nar kvar till prisutdelningen eftersom 
det är väldigt svårt att veta exakt 
vilken plats de kommit på.

Ville samla SM-finalerna
För många av oss som börjat spela 
bridge på 2000-talet verkar nog Brid-
gefestivalen som en självklarhet som 
”alltid” har funnits, men årets festival 
var faktiskt bara den 16:e.

I början på 1990-talet satt Kerstin i 
Svenska Bridgeförbundets styrelse.

– Då var SM-finalerna utspridda 
över hela året och på olika platser. 
Jag föreslog att man skulle samla allt. 
Det var ett väldigt motstånd först. Det 
huvudsakliga skälet var att det skulle 
ta död på alla bridgeveckor runt om 
i landet, men så småningom nappade 
de på idén. 

– Jag och Martin de Knijjf (även 
känd som pokerspelare, red:s anm.) 
åkte runt och tittade på olika spelplat-
ser och valde ut Skövde.

SM-veckan blev kvar i Skövde 
under ett antal år och blev så  
småningom Bridgefestivalen.

 Numera spelas den som bekant i 
Örebro och är större än någonsin. I år 
slogs rekord med över 8 000 par.

– Jag har spelat i Örebro, det var 
väldigt roligt.

En av klasskamraterna Kerstin spe-
lade bridge med på gymnasiet var för 
övrigt ex-maken Matts. Tillsammans 
har de fyra barn.

– Av dem är det bara ”tvåan”, Johan, 
som tävlingsspelar.

När det gäller andra fritidsintres-
sen så hinner hon inte med så mycket 
mer än bridge.

– Ibland tränar jag på nåt gym eller 
går ut och går. Sedan har jag ju tio 
barnbarn. }

”Bridgen gör att man kan glömma bekymmer”

Kerstin Håstad spelar ofta bridge minst fyra gånger i veckan.
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inom bridgen möter 
man all slags männis-
kor. Fattig och rik, tjock 
och smal, ful och snygg, 
gammal och ung  och så 
vidare vilket i högsta grad 
bidrar till spelets tjusning. 

Ornitolog: Herman Törnblom

Jag har noterat att det förutom natu-
ralister och systemspelare finns en 
del övriga intressanta spelartyper 
inom bridgen och roat mig med att 
kategorisera en del av dem. Det finns 
säkert fler och fyll gärna på galleriet 
om ni kan  men här kommer i alla fall 
ett axplock: 

Sittaren
En styggelse. Person som sätter 
likhetstecken för skratt med oseriösa 
människor. Skrattar gör vi inte på 
jobbet utan på vår fritid. Skrattet ska 
dessutom vara kort och militäriskt 
Haha! Förutom starka sittmuskler 
kännetecknas sittaren av en uttalad 
förmåga att ta sig själv på allvar. Det 
är han dessbättre ganska ensam om.  

En enkel spelföring som normalt 
ska ta nån minut eller två kan dras ut 
på till fem minuter och därefter följas 
av en självgodhet över den lyckade 
självklara masken.  

Sittaren är en spelare som nått sitt 
maximum men anser sig missför-
stådd. 

Sammanfattningsvis en tråkig,  
pedantisk typ och jag gissar på under-
betald tjänsteman med fågelskådning 
som hobby.

Förslag till försvar: Öka tempot. 
Spela så snabbt ni kan. Trumma 
gärna uppfordrande med fingrarna i 
bordet när det går för långsamt.   Visa 
vilket tempo det ska vara och se till 
att han får tummen ur.  

tittaren
Kännetecknas av bra split vision och 
rörliga nackmuskler. Den här spelar-
typen gynnas av trånga lokaler där 

borden står nära. Med ett 
minimum av ansträngning 
vrider han sin nacke och 
ler eller slänger ett förstulet 
ögonkast på borden bredvid. 
När han ertappas så borstar 
han  bort en inbillad bröd-
smula från sin klädsel eller 
låtsas studera sina naglar. 
Han upplevs som artig och 
kan till och med uppmana 
motståndarna att hålla in 
korten. 

Givetvis efter att tagit en 
ordentlig titt. Får ofta en 
oförklarlig ”feeling” och kan 
spela mot oddsen utan att 
genera sig. 

När tittaren förväxlar 
färg eller en knekt med en 
kung uppstår ibland väldigt  
kufiska situationer. Speciellt 
när han ska förklara sig för 
partnern. Förekommer på 
alla nivåer även elit.  Artig och före-
kommande. Sen i ronderna. 

Förslag till försvar:  Håll in korten 
först och främst men se också till att 
sortera dem lite udda. Tittaren tittar 
också på era händer och från vilket 
håll ni tar korten. 

En hjärterhacka kan med fördel 
läggas bland ruterna och klöverdam 
bland spaderna. Om tittaren har ett 
problem och ser sig omkring så sola 
gärna er hand där ni skickligt gömt 
den eftersökta damen. För övrigt 
tycker jag man ska se på och för-
söka prata med tittaren och därmed 
störa hans ambitioner. 

lyssnaren
Liknar i mångt och mycket tittaren 
men använder sig av ett annat sinne. 
Gynnas av trånga lokaler med god 
akustik. 

Vissa människor vinner alltför ofta 
under dessa förhållanden. Social 
och trevlig person som ibland ser lite 
tankspridd ut, som om han inte vore 
med vid bordet. Han kan äska tyst-
nad för att dölja sina förehavanden 
men först efter han erhållit önskad 
information. 

Liksom tittaren får han ofta  
”feeling” att göra udda saker.       

Förslag till försvar:  Denna person 
ska  störas med ovidkommande plad-
der speciellt när den frånvarande 
blicken är påkopplad. Fyll på med 
harklingar, smackande, hostande 
och liknande. 

Mimaren
En harmlös alltför engagerad spelare 
som pendlar mellan glädje, oro, sorg 
och förtvivlan. Tyvärr oftast med ton-
vikt på de senare känslorna. Förkom-
mer oftast i mixedpar på lokalnivå. 
Kontrollfreak med troligt magsår. 

Förslag till försvar: Behövs inte för 
ingen orkar längre kolla eller, för den 
delen, förstå vad minerna betyder.

Jag hoppas nu att ingen kände igen 
sig i de ovan beskrivna spelartyperna 
för om så är fallet tarvas bättring. 
Vad jag däremot tror är att alla har 
upplevt sig möta någon ur ovan-
nämnda grupper. Hur ska man då 
komma tillrätta med detta? Jag tror 
faktiskt inte det går men man kan 
begränsa skadorna. För egen del har 
jag börjat hålla in korten bättre och 
sorterar dem lite oortodoxt. }    

På spaning efter bridgetyper

Att sortera korten huller om buller kan 
vara ett sätt att förvirra tittaren och 
andra typer tipsar artikelförfattaren.
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Spel för juniorer  
varje söndag!
Juniorspelet har flyttat till söndagar. 
Varje söndag klockan 14 är det spel 
för alla upp till 25 år. Hur länge spelet 
håller på är upp till spelarna själva.

Start blir troligen i slutet av januari.
Ledare är Per Leandersson och 

Fredrik Alfredsson.
– Ta med era barn och barnbarn, 

uppmanar Fredrik Alfredsson.
Klubben håller just nu tillsammans 

med Stockholms Bridgeförbund på 
med en ungdomssatsning med stöd 
av Sveriges Bridgeförbund.
Per Leandersson har utsetts till kon-
sulent och kommer bland annat att 
kontakta skolor för att arrangera 
”Prova på-bridge”.

Är du lärare, eller känner någon 
lärare som vill vara med? Då kan du 
kontakta Per på tfn 0700-925770.  }

Text: Roland Rosenqvist

Detta hände vid en silvertävling på 
S:t Erik i höstas. 

Jag satt jag Syd i zon mot ozon med 
följande fina giv:

[ KD97 ♥ D5 ♦ ED8 } EKDT
Jag öppnade efter ett inledande pass 
med 2Kl, partnern reläade  2 Ru och med 
2NT     visade jag jämn hand 22-24 hp.

Partnern fastställde slutbudet till 
6NT, vilket var samma slutbud som 
vid samtliga bord. Det kom en liten 
ruterhacka ut och jag fick se följande 
på bordet:  

[ ET8 ♥ ET6 ♦ KT953 } 82.
Det såg ju enkelt ut, ruter upp i min 

gaffel och med rutern sämst 4-1 gör 
man ju minst 6 trick. 

Jag begärde lugnt en låg ruter från 
bordet, men när det kom en sakning 
från Öst stannade jag upp. Efter lite 
begrundande såg jag elva toppstick 
och följande möjligheter till det tolfte. 
Hjärter kung före damen, klöver 
knekt sitter för mask eller spadern 
sitter 3-3.

Eftersom jag spelar mest fyrmanna    
funderade jag inte på några över-
trick och kom snabbt fram till 
att först måste jag prova hjärtern, 
sitter den fel får man väl titta på 
spadern och i sista hand hoppas på 
klövermasken. 

Sagt och gjort, jag tog utspelet med 
ruteråttan. Tog ut ess och dam i ruter 
och gick in på bordet på spader ess. 
Liten hjärter och Öst gick upp med 
kungen. Den satt rätt och kontraktet 
är hemma. Puh!

Öst vände i Spader och nu kom 
chocken. 

Tar jag ut min hjärterdam har jag 
ingen ingång till min höga stick på 
bordet. Läget: 

 
Bord:  [ T8 ♥ ET ♦ KT } 82

Hand: [ KD9 ♥ D ♦ – } EKDT

I panik släpper jag då fram 
sticket till bordet, men Väst är ofin 
nog att producera Spader knekt. 
Ridå!

Minus ett trick och ensambotten. Till 
saken hör att både spadern satt jämnt 
och klöverknekt satt för mask så 
jag hade gått hem om jag följt min 
ursprungliga plan med att prova möj-
ligheterna en efter en.

Öst som är en meriterad bridge-
räv påpekade vänligt att om jag tar 
ruterutspelet med nian så skapar jag 
den välbehövliga extra ingången till 
bordet med en säker rutermask.

Som vanligt, det är på första 
sticket det hänger! När jag tittar på 
scoren konstaterar jag att jämn hem-
gång bara gav 35 procent medan 
ett övertrick gav 85 procent på 
brickan.

Är det då alltid rätt att i partävling gå 
på klövermasken respektive spadern 
och strunta i chansen att hjärter kung 
sitter rätt? För inte sitter väl alla 
andra Öst och duckar med hjärter-
kung.

Min lärdom är i allafall att även 
om du gjort ett tidigt fel på bricka så 
stanna upp och tänk efter innan du 
fortsätter. Ibland finns det en bra 
räddningsplan. }

Kalender

December
19 Skinkbarometer
20 Skinkbarometer högst ruternål
21 Julkul
26 Annandagssilver
27-30 Mellandagsrally, separat
tävling för spelare max ruternål.

Januari
1 Nyårssilver
3 Handikapptävling
4 Speedy Gonzalez (”Blixt” – 
varje bricka cirka 3 minuter)
6 Trettondagssilver
8-9 Silver max. ruternål.
8-9 Lördagshissen och 
Söndagsbarometern startar. 
Varje lör- söndag klockan 12.00!
10-13 Ligan startar.
15-16 DM Lag, kortmatcher.
29 Plattliret, Guld 57 brickor.

Februari
12 DM Mixed

Mars
12 DM Damer

April
16-17 DM Par

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!

när jag gjorde bort mig

en av mina lagkamrater har varit vänlig nog att 
skicka in ett bidrag under nedanstående vinjett för 
att jag ska slippa dra fram fler egna misstag. /SA
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Text: Olle Wademark

Tolv lag från tio länder deltog, Italien 
hade, som regerande mästare, två lag 
med och Turkiet hade för att jämna ut 
antalet lag också två lag med. 

I vår grupp fanns det starkaste ita-
lienska med Fantoni – Nunes och 
norrmännen(!) Helness, Helgemo och 
Brogeland, den sistnämnde spelade 
med sponsorn Angelini. Lägg därtill 
att två av Hollands landslagspar bil-
dade det holländska laget, så förstår 
man att det inte var en enkel grupp 
vi hamnat i. Den komplettererades av 
ett bra bulgariskt lag, det svagare av 
de två turkiska lagen och det isländ-
ska laget. Vi började mot Bulgarien 
och i en motig match där två jätte-
svingar gick åt fel håll fick vi vara 
nöjda med 14. I andra matchen mötte 
vi Turkiet, dessvärre förlorade vi alla 
småspel men räddade oavgjort, bland 
annat tack vare ett bra försvar av 
Janne mot en svårbetad tresangare. 

Tredje matchen var mot Italien/
Norge. Nu var vi piskade att börja 
vinna om vi ville kvalificera oss för 
semifinalspelet dit de två bästa lagen 
gick. Det gick trögt när de våra, till 
skillnad från grannar, i väst inte för-
stod att man skulle bjuda slam med 
EDknxxx till tre hackor i trumf och ett 
sidoess borta. När vi sedan skänkte 
16 imp på matchens sista giv var det 
bara att notera en förlust 10-20. 

en jobbig upplevelse
Fjärde matchen mot Holland var 
en jobbig upplevelse, jag och Janne 
mötte det unga och mycket aggres-
siva paret Bas Drijfver – Sjoert Brink 
som lyckades gissa rätt i stort sett på 
alla givar. När de till slut slant och 
hamnade i ett redubblat delkontrakt 

som gick 4 bet, ropade spelföraren på 
domaren och sade sig ha blivit vilse-
ledd av en utebliven alert. Detta kom 
spelföraren på i stick nio skall tilläg-
gas... Dessvärre kan du inte bevisa 
huruvida din motståndare har sett 
en alert eller inte, det är inte första 
gången detta händer men kanske 
sista eftersom man kommer att ha 
kameror vid borden i fortsättningen. 

Hade vi inte förlorat det här dom-
slutet hade vi klarat oavgjort. Nu för-
lorade vi med 11-19. 

I och med det fick vi ställa om siktet 
på att ta oss till play-off om platserna 
5-8 istället. I sista matchen mötte 
vi Island och förutsättningarna var 
givna vann vi med 19-11 eller mer 
gick vi vidare. Det blev 25-4 till oss. 

lånade 7nt av motståndaren
Detta medförde att vi skulle möta 
det lag från andra kvalgruppen som 
slutat fyra, det andra italienska laget 
som vi skulle möta i en ren knockout 
match över 4x12 brickor. Det blev 
aldrig spännande. Vi vann med totalt 
144-43. Freddan var särskilt nöjd med 
en giv. Han hade:

[ 3 ♥	E85	♦	EKD964 } EK6.
MTV öppnade med 2 hjärter svagt 

och Joppe klev e in med 2 klöver. Fred-
dan provade 3 ruter och Joppe bjöd 
3NT. Nu hittade Freddan ett fint bud 
när han bjöd 4 klöver för när Joppe 
prefererade till 4 ruter kunde Fred-
dan räkna med att Joppe inte hade 
singelruter. Han essfrågade och bjöd 
7ruter. Efter två pass dubblade MTH. 
Nu förstod Freddan att det fanns risk 
för en hjärterstöld och fick ett ovan-
ligt budproblem, som han löste med 
”Excuse me sir, may I borrow your 
7NT?”, det saknades nämligen ett 
budkort i hans budlåda. 7NT var 13 

lätta stick när det såg ut som ovan.
I matchen om femteplatsen fick vi 

möta ett starkt polskt lag som jag 
personligen förväntat mig skulle ha 
placerat sig bland de två bästa i den 
andra kvalgruppen. 

Inför tävlingens sista bricka låg vi 
under med 10 imp. På sista brickan 
satt polacken vid Micke och Görans 
bord i fjärde hand som Syd i zon mot 
ozon med:

[ 87 ♥	8	♦	kn4 } EknT98764
Väst öppnade med en slaskruter, 

Nord upplysningsdubblade och Öst 
bjöd 4 hjärter. Syd provade 5 klöver 
som Micke och Göran dubblade. Trä-
karlen, och hela given, var en besvi-
kelse för spelföraren: 

Vid andra bordet öppnade väst 
med en naturlig ruter och Joppe pas-
sade, öst bjöd sin hjärter och Freddan 
avgav ett i sitt eget tycke dåligt bud 
när han klev in med 4 klöver, men det 
behövdes imp som han uttryckte det. 

Efter två pass bjöd öst 4 hjärter och 
när det rann runt till Joppe dubblade 
han. Freddan spelade ut klöver ess 
och vände i spader och försvaret tog 
de fyra första efter dam, ess och spa-
derstöld. Detta gav en tolva på sista 
given varför vi vann med två imp. }

Champions Cup i turkiet

  [ ED42
  ♥ 9752
  ♦ Kd96
  } 3
[ KT65   [ kn93
♥ 4   ♥ eKdknt63
♦ E8732  ¤ ♦ T5
} KD2   } 5
  [ 87
  ♥	 8
	 	 ♦	 kn4
  } eknt98764

  [ kn9752
  ♥ -
  ♦ 875
  } knt874
[ ed864   [ 3
♥ Kkn62   ♥ E85
♦ t3  ¤ ♦ eKd964
} D5   } eK6
  [ Kt
  ♥	dt9743
	 	 ♦	 kn2
  } 932

10:e november gick flyget mot Turkiet, värdland för 
European Champions’ Cup 2010. Vi var sex spelare 
från S:t erik, Frederic ”Freddan” Wrang i par med 
johan ”joppe” Sylvan, göran Hammarström i par 
med Mikael arnberg och janne Selberg som spelade 
med mig, Olle Wademark. Spelet gick på hotellet efe 
Palas i izmir vid turkiets västkust.
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Från och med våren 2011 har klubben ligaspel dagtid på tisdagar med tre 
divisioner.

Serierna är A, B, och C. Spelstyrkan i serierna är likvärdig med motsva-
rande serier kvällstid enligt det gamla seriesystemet. I A är dock alla lag  
välkomna oavsett spelstyrka.

Tycker du att det känns bra att spela dagtid också, anmäl dig då till dagli-
gan. Den spelas tisdagar 12.00 med start den 11 januari, och tävlingsledare är 
Björn Gustafsson, Birgitta Ternblad och Elisabeth Nordling. 

Det finns också en D-serie, men det är inte en liga, utan man kan komma 
de gånger det passar, och man behöver inte vara ett lag. D-serien dag startar 
också vecka 2, tisdagar 12.15. 

Det kommer att vara korta lektioner på cirka 25 minuter klockan 11.30, dit 
alla är välkomna. Priset är facila 20 kronor, klubbens billigaste kurs.

Anmälan skall ställas till tisdagsbridge@telia.com 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 Gustafs-
son på ovanstående mailadress eller på 070-37 409 49. }

Under trettonhelgen erbjuder vi trivsel
bridge med tävlingar, seminarier och 
trevlig gemensam samvaro.

Teorilektioner och spelträning på 
temat Sätt press på dina motståndare 
sker under ledning av våra bästa 
bridgelärare. 

Tävlingar på två nivåer. 

Pris 3.500 kr (enkelrumstillägg 250 kr).

Arr: Catharina Forsberg o Krister 
Ahlesved, Nya Bridgeskolan,  
Lisa o Björn Åström, Lisabridge.

Mer info:  www.nyabridgeskolan.se 
och www.lisabridge.se. 
Tel 08-34 55 01, 016-12 76 33

Vinterbridge
          Sundbyholms Slott
         6–9 januari

• DM Lag 2011. anmälan senast 3 januari på Stockholms 
Bridgeförbunds hemsida. tävlingsupplägget beror på anta-
let anmälda lag. Vid färre än 20 lag spelas en rak serie där 
alla möter alla i korta matcher. Vid fler lag blir det eventuellt 
kvalspel i seedade grupper. Hur långa matcherna blir beror 
på antalet lag. Spelas på BK S:t Erik lördag 15 januari och 
söndag 16 januari. 10–17.  Avgiften 800 kronor per lag betalas 
på plats på speldagen.

• DM Mixed. Anmälan senast 31 januari på Stockholms 
Bridgeförbunds hemsida. Silvertävling som spelas lördag  
12 februari med start klockan 10, kval till SM Mixed 2011. 
Startavgiften 200 kronor per spelare betalas på speldagen.

• DM Damer. anmälan senast 7 mars på Stockholms 
Bridgeförbunds hemsida. Silvertävling som spelas lördag  
12 mars med start klockan 10, kval till SM Damer 2011. 
Startavgiften 200 kronor per spelare betalas på speldagen.

• DM Par. anmälan senast 4 april på Stockholms 
Bridgeförbunds hemsida. Silvertävling som spelas lördag  
16 april och söndag 17 april 10–16. Kval till SM-par 2011. 
Maximalt 98 brickor, upplägget beror på antalet anmälda 
par. Startavgiften 200 kronor/spelare betalas på speldagen.

Kaffe och fralla från klockan 9 vid samtliga speltillfällen.

Stockholms BF bjuder in till:

F Y r M a n n a l i g a   da g  
–  i  t r e  d i V i S i O n e r ! ! !

Vet du inte vad du ska 
göra under julhelgen?

Silvertävling!

♥ ♦ }

[

           
21+21 brickor, paren måste spela   Startavgifter
båda dagarna! Högst kretsmästare.   Seniorer: 150 kronor,
Anmälan via Spader       Juniorer: 70 kronor.

Lördag 8:e, Söndag 9:e januari 1300

max ruternål

    ilvertävlingar

i julhelgen
Annandag jul  1300

Nyårsdagen   1500

Trettondagen   1300

Antal brickor: 42,  

tre brickor/rond

Avgift: 150 kronor  

Juniorer: 80 kronor

Ingen föranmälan

♥ 
♦ }

[

Speedy 
Gonzales

Tisdag 4 januari  1830

Antal brickor: 50, fem brickor/rond.  Varje rond är cirka 15 minuter. Avgift: 60 kronor / Juniorer: 30 kronor              

♥ ♦ }
[

Inget för de långsamma!

Skinka Open
♥ 

♦ }

[

           

24 brickor, barometer   Startavgifter:

           Seniorer: 80 kronor,

Alla är välkomna!    Juniorer (max 25 år): 40 kronor.

Söndag 19 december, kl. 12

Skinka

♥ ♦ }

[

           
21 brickor, barometer.      Startavgifter
Högst kretsmästare,       Seniorer: 80 kronor,
ingen föranmälan       Juniorer: 40 kronor.

Måndag 20 december 1830

max ruternål

♥ ♦ }
[

           

24 brickor, barometer.      Startavgifter

Högst 200 par. Anmälan      Seniorer: 100 kronor,

via Spader senast 19/12.     Juniorer: 50 kronor.

Tisdag 21 december 1830

Priser i varje rond!

Julkul!
Årets roligaste tävling!
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JULKLAPPAR
handlar du hos

Svenska  
Bridgeförlaget!

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

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

Beställ direkt på  
www.bridgeforlaget.se!

HANDLA DIREKT I VÅR 

INTERNET-BUTIK! 

ÖPPEN DYGNET RUNT!

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE

HANDLA DIREKT I VÅR 

INTERNET-BUTIK! 

ÖPPEN DYGNET RUNT!

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE

– Gratis tel/fax 020-52 13 13 –

Text: Hjärter Kung

På första brickan inledde nord med 
2 klöver visande 11-15 och 6+ klöver 
eller 5 klöver med sidofärg – Pass – 
3NT av Syd. 

Efter denna effektiva mörklägg-
ning gällde det att hitta rätt utspel 
från [ D7 ♥ 7654 ♦ knt82 } kn54. Om 
Nord har fem eller sex klöver och Syd 
två så borde färgen vara lättodlad, 
så det är nog brått att ta sina stick. 
Ruter har nog Syd eftersom intresse 
saknades för högfärger, men hjärter 
då? Tar säkert flera veckor att odla 
och då återstår bara ett kort – Svarta 
Maja. 

Ungefär så måste tre damer ha 
resonerat, eftersom de var ensamma 
om det fina utspelet. Hur rätt var inte 
det när hela given såg ut så här:

Med spader ut har Syd nio säkra 
stick och kan rädda några bönder 
genom att ställa en klöver. 

Alla andra utspel än spader ger N/S 
12 lätta stick.

Men visst är väl Nord i starkaste 
laget för 11-15 och borde med max 
fem förlorare i ett klöverkontrakt visa 
lite muskler genom att dra i gång med 
stark klöver och Syd kan väl inte ha 
nåt emot 6 klöver med så fina kort? 

Bara tre par slammade, varav ett i  
6 NT som gick hem efter hjärter ut.

På den andra gick budgivningen så 
här 1 hjärter av Öst – pass – 3 hjärter 
– pass – 4 hjärter. 

Ånyo total mörkläggning utan 
utspelstips, men nåt måste ut från: [ 
852 ♥	K5 ♦	D96 } T9872. 

Samma resonemang här som med 
hjärtern ovan – det tar nog för lång 
tid att odla klövern. Spader från tre 
hackor – när är det rätt? Alltså ruter 
ut. Det uppskattades nog inte av Öst, 
eftersom det såg ut så här:

Tre Syd – alla herrar – hittade det 
dödande ruterutspelet och belönades 
rikligt. 

Öst försökte naturligtvis utan fram-
gång lägga bort en ruter på tredje klö-
vern. Sista chansen är en spadermask 
och när Svarta Maja uppför sig, får 
Öst ihop elva stick. 

Tyvärr blev det bara en nysning i 
poängkolumnen, då majoriteten fick 
ihop tolv stick, men man bör aldrig 
försitta ett tillfälle att slå en tränings-
mask. 

Utspelsmatchen mellan damerna 
och herrarna slutade alltså oavgjort 
den här gången. ♥

Oavgjort i utspel 
mellan herrar & damer

en anonym skribent har observerat två möjligheter 
till lyckade utspel vid en mixed-tävling under  
hösten.

  [ A832
  ♥ A9
  ♦ 3
  } EKT932
[ D7   [ Kkn94
♥ 7654   ♥ knT82
♦ knT82  ¤ ♦ 764
} kn54   } D6
  [ T65
  ♥	KD3
	 	 ♦	 AKD95
  } 87

  [ DT743
  ♥ kn6
  ♦ KT42
  } 43
[ K9   [ Ekn6
♥ T432   ♥ ED987
♦ kn85  ¤ ♦ E73
} KDkn5   } E6
  [ 852
  ♥	K5
	 	 ♦	 D96
  } T9872
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Facit till Tommys luriga

 
Läs även Tommys 

bridgeproblem i SvD 
och Aftonbladet! 

Utspel: Spaderdam. 

Spelplan?

Det finns inte tid att godspela och 
utnyttja rutern innan försvaret tagit 
straffen i spader. Man måste rikta 
blickarna mot klövern. Sitter den 3-2 
är det inga problem med. Det ska det 
inte heller vara när hela given är:

Vinner Syd utspelet på handen och 
fortsätter med klövernio är försvaret 
chanslöst. Väst måste täcka, annars 
får Syd för nian. Bordet vinner när 
Väst täcker. Hjärter till handen och 
klöver mot bordet tvingar Väst att 
sätta i hög klöver, om inte sjuan ska 
vinna sticket. Sätter han i hög klöver, 
kan man exempelvis släppa sticket 
och senare maska i klöver för fyra 
stick och hemgång.

Utspel: Ruterknekt.

Nord inviterar till utgång på första 
varvet.

Spelplan?

Lägg låg ruter från bordet och släpp 
sticket, om Öst också bekänner lågt! 
Hela given:

2. Syd/ [ 43
Alla ♥ E1065
  ♦ D9652
  } K2
[ K965   [ kn10872
♥ 742   ♥ 3
♦ kn  ¤ ♦ K108
} E9874   } kn1065
  [ ED
  ♥	KDkn98
	 	 ♦	 E743
  } D3

När Väst har klöveress, hotar inte 
längre något, eftersom Syd kommer 
åt att dra ut trumfen och godspela 
rutern för ett spadersak och hem-
gång oberoende av vad Väst spelar i 
andra stick.

Täcker Syd ruterknekt eller tar ruter-
ess, kan ett alert försvar straffa kon-
traktet.

Utspel: Ruterdam.

Efter Stenbergs 2 sang redovi-
sar Syd tilläggsvärden utan singel/
renons. Därefter leder kontrollbud-
givning till lillslam.

Efter ruteress spelar ni trumf till 
handen. Hur garderar ni hemgång 
mot alla sitsar, när Öst då sakar?

Fortsätt med låg klöver mot bordet 
och ta för damen när Väst bekänner/
sakar. Fortsätt med trumf till handen 
och stjäl er sista ruter. 

Tre ronder hjärter med stöld elimi-
nerar sedan den färgen. Har Väst inte 
tagit in sig fortsätter ni med trumf till 
honom. 

Dubbelrenonsvända ger direkt 
hemgång. 

När Väst returnerar låg klöver, ser 
tian till att ni får fyra klöverstick och 
hemgång. §

1. Syd/ [ K5
ingen ♥ kn64
  ♦ kn73
  } EK743

   ¤
  [ E4
  ♥ EKD
  ♦ D10964
  } 952

 SYd nOrd
  1 NT 3 NT 
 Pass

2. Syd/ [ 43
Alla ♥ E1065
  ♦ D9652
  } K2
    
    
   ¤    
  
  [ ED
	 	 ♥	 KDkn98
	 	 ♦ E743
  } D3

 SYd nOrd
 1 ♥	 3	♥
 4 ♥ Pass

3. Syd/ [ 98652
Öst-Väst ♥ E74
  ♦ E
  } D1032

   ¤
  [ EKkn74
  ♥ K8
  ♦ 96
  } EK85

 SYd nOrd 
 1 [ 2 NT*
 3 NT* 4 ♦
 4	♥	 4 [
 4 NT 5 ♥*
 6 [ pass

1. Syd [ K5
Ingen ♥ kn64
  ♦ kn73
  } EK743
[ Dkn86   [ 109732
♥ 1053   ♥ 9872
♦ 85  ¤ ♦ EK2
} Dkn106   } 8
  [ E4
  ♥	 EKD
	 	 ♦	 D10964
  } 952
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Posttidning B

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

den populära damligan 
(dM lag damer) är  
i gång igen.

Text & Foto: Elena Ström

DM lag damer är en liga som har 
funnits länge.  Den är uppdelad i två 
divisioner med max 8 lag i varje. Det 
lag som vinner division I utses till 
Distriktsmästare. För närvarande 
består Division 1 av 6 lag och Division 
2 av 7 lag. Spelprogrammet sträcker 
sig från oktober till maj och match-
erna över 24 brickor spelas antingen 
hemma hos någon i hemmalaget eller 
på klubb. Spelar man hemma är det 
bestämt att hemmalaget bjuder på 
kaffe eller te och ingen bordsavgift 
tas ut. Spelar man på klubben kan en 
bordsavgift bli aktuell.

Problem kan uppstå
Det är inte alltid lätt att hitta en dag 
och tid som passar alla i båda lagen. 
Det förekommer längre resor utanför 
stan, som många upplever som obe-
kväma. 

Det finns ingen tävlingsledare och 
inga bestämmelser hur man ska göra 
vid regelbrott. Man får inte döma 
själv, men ska man ringa en täv-
lingsledare och be om svar eller ska 
man skriva ner händelsen och skicka 
iväg?

Jag fick vara med när det regerande 
DM-laget Gunila tog emot lag ABC. 
Matchen skulle spelas hos Margareta 
Norbäck i hennes villa på Lidingö.

Har man fördel av hemmaplan, 
undrar ni kanske. Margareta hade 
svaret inom räckhåll:

– Jag fick en chock när jag plötsligt 
såg sju vackra damer framför dörren. 
Jag och min man satt i köket och la en 

patiens. Jag hade glömt att matchen 
skulle spelas i dag hos mig. Som tur 
var så fixade vi snabbt bridgeborden 
och satte i gång spelet.

Strax före halvtid kände man den 
oemotståndliga doften av nybryggt 
kaffe. Margareta bjöd också på 
smarrig smörgås och nybakad  
butterkaka. 

tårta och jansson
– Toppen! Ibland måste man åka 
långa vägar efter jobbet och får inte 
ens en macka till kaffet. Men jag har 
haft tur och blev vid ett tillfälle bjuden 
på Janssons frestelse och även tårta, 
säger Yvonne Flodqvist.

– Jag tycker att det är en bra idé att 
spela om silverpoäng i hemmiljö,  sa 
Christina Torsslow. 

– Man umgås på ett avslappnat 
sätt, lär känna varandra bättre och vi 
hinner prata om annat än bridge.

Ibland finns det inte möjlighet 
för hemmalaget att ordna matchen 
hemma hos någon. Då återstår en 

Borta bra, hemma bäst?  

sak – spel på klubben, fast på S:t Erik 
är det ofta ont om plats. 

Förut krävdes ingen bordsavgift 
av medlemmarna på S: t Erik, hem-
malaget bara bjöd sina motståndare 
på kaffe eller te. Enligt de nuvarande 
reglerna, måste hemmalaget betala 
400 kronor för alla 8 spelare och 
många damer protesterar emot det 
(se fotnot, reds. anm.)

Damligan har bjudit oss på många 
sköna upplevelser under åren. Jag 
noterade Christina Blombergs sam-
manfattande ord innan vi åkte hem: 
Det var trevliga hemmamatcher en 
gång i tiden. Hoppas att den traditio-
nen fortsätter.

Och hur gick det i matchen? Jo hem-
malaget Gunila vann med 17–13. }

Fotnot: Efter att artikeln skrevs har 
S:t Eriks styrelse beslutat att från och 
med januari sänka avgiften till 280 
kronor på vardagar till 160 kronor på 
helger när hemmalaget representerar 
S:t Erik. 

Ann-Britt Carlén, Christina Torsslow, Caroline Tesch, Yvonne Flod-
qvist och Gunila Langius under kaffepausen i Damligan.


