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Välkomna till BK S:t Erik!
Jag har som ordförande 
även denna termin efter 
några lektioner hälsat 
skolans nya elever väl-
komna till S:t Erik. Mitt 
välkomstanförande har 
då låtit ungefär så här.
Mårten	Gustawsson	–	ordförande

BK	 S:t	 Erik	 grundades	 1948.	 Då	
hyrde vi in oss i en kvällstom restau-
rangmatsal.	 Därefter	 har	 verksam-
heten gradvis växt till något vi idag 
har rätt att vara stolta över. Vi har i 
dag en egen lokal med en stor öppen 
yta,	dagsljus	och	egna	skolsalar	samt	
över 2 500 medlemmar och närmare 
9 miljoner i omsättning.

Nyligen gick jag med på en stads-
vandring. På vår slingrande tur 
genom	Kungsholmen	fick	vi	åhörare	
på Fleminggatan till exempel höra att 
det	var	här	Sveriges	första	kvinnliga	
läkare	 Karolina	 Widerström	 levde	
och	verkade,	en	minnesskylt	kan	ses	
utanför	 porten	 på	 Fleminggatan	 30,	
men	 guiden	 berättade	 även	 om	 S:t	
Eriks bridgeklubb. 

När guiden lite senare hämtade 
andan	sa	jag	till	honom	att	han	i	fort-
sättningen	gott	 kan	 lägga	 till	 att	 S:t	

Erik även är världens största bridge-
klubb!

Ni har säkert lagt märke till vårt 
centrala läge med bra kommunika-
tioner,	 Fridhemsplans	 tunnelbane-
station ligger alldeles intill liksom 
hållplatserna	 till	 flera	 busslinjer.	
Även	 Karlbergs	 pendeltågsstation	
finns	inom	bekväm	närhet.	Kommer	
du med bil har vi tillgång till ett 
garage tvärs över gatan. 
Många	 kanske	 däremot	 inte	 har	

tänkt på att promenera till Centra-
len	vilket	inte	tar	mer	än	20	minuter,	
en	kvart	i	raskt	tempo,	via	en	trevlig	
strandpromenad.

I och med att vår verksamhet är 
så stor har vi organiserat oss i tre 
huvuddelar.

Bridgeklubben som sköter om täv-
lingarna	 och	 vår	 lokal,	 Skolan	 som	
med	 professionella	 lärare	 sköter	
utbildningen av nya bridgespelare 
samt	kaféterian	som	säljer	dryck	och	
lättare	 förtäring	 i	 princip	 jämt	 när	
det	 förekommer	 verksamhet	 i	 våra	 
lokaler.
Bridgeklubben	är	en	ideell	förening	

och	 är	 därmed	 till	 för	 er.	Vi	 har	 ett	
brett	 utbud	 av	 olika	 tävlingar,	 spel-
verksamheter	och	fortsatta	kurser.	Vi	
både	hoppas	och	 tror	att	ni	 framöver	
kommer att hitta något som passar er.

Vi tar gärna emot era synpunkter. 

l E dA r E n :

Att lyssna på våra besökare är ju 
det	enklaste	sättet	för	oss	som	leder	
verksamheten	att	förbättra	den.	}

Kalender

december
19 Skinkbarometer  1830

20 Julkul  1830

21 Skinkbarro högst ruter  1830

26 Annandagssilver  1300

27-30 Helgrally  1830

Januari
1 Nyårssilver  1500

2-5 Helgrally  1830

6 Trettondagssilver 1300

8 Handikapptävling 1200

28-29	DM	Lag,	semifinal

Februari
4			DM-Mixed.
18	DM-Veteraner.

Mars
10	DM-Damer.

April
28	DM	Öppna	par-final

Ännu mer bridge
nästa år blir det bridge 
redan från 930 på mån
dagar.
9 januari startar en extra möjlighet 
att	 spela	 Facitbridge	 på	 måndagar,	
Facitbridge	 innebär	 att	 man	 jämför	
sina	 resultat	 med	 resultat	 från	 tidi-
gare spelade tävlingar. Lämpliga 
förkunskaper	 är	 Grundkurs	 B	 eller	
motsvarande.	Det	går	bra	att	komma	

såväl ensam som i par eller lag.
Detta	innebär	också	att	det	blir	ny	

speltid,	 1300,	 måndagar	 från	 9	 janu-
ari	 	 för	 ”Vi	 tävlar”	 (partävling	 för	 
spelare med högst ruternål) och 
”Öppen	klass”	(partävling	för	alla).

Lördagshissen startar igen den 14 
januari och Söndagsbarron startar 
den 15 januari. Båda klockan 1200.
En	 fullständig	översikt	över	 spelet	

på	 S:t	 Erik	 finns	 på	 www.sterik.se	
under	”Veckoschema.	}
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Poängberäkningen i 
bridge när man värderar 
sin hand består av två 
element. Honnörspoäng 
och fördelningspoäng.

Text: Jan lagerman

I och med höstsäsongen 2011 har 
Bridgeskolan beslutat att göra vär-
deringen lite enklare och vi räknar 
numera	 endast	 fördelningspoäng	
när	det	finns	en	gemensam	trumf	på	
minst 8 kort.
Då	 kallas	 fördelningspoäng	 för	

stödpoäng	 (stp).	 Innan	 vi	 hittat	 en	
gemensam	 trumf	 finns	 inga	 fördel-
ningspoäng.

Bättre med styrka bakom
Övriga saker som påverkar handens 
styrka	 är	 mellankort,	 skillnaden	
mellan knektar och damer eller äss 
och	 kungar,	 honnörer	 i	 partnerns	
färger	 eller	 eventuell	 placering	 av	
honnörer	i	kända	fiendefärger.

Om till exempel Öst har bjudit 
spader,	 kan	 Syd	 ha	 skäl	 att	 tro	 att	
honnörer	i	spader,	som	ju	då	troligen	
sitter	bakom	Östs	honnörer,	är	bättre	

än om motståndarnas spader-
styrka	 satt	 hos	 Väst,	 bakom	
vår spaderstyrka.

Samtliga de sista värde-
ringarna ger inget utslag i 
poängberäkningen,	men	den	
erfarne	 bridgespelaren	 tar	
med dom ändå i sin värde-
ring av handen.

1	Hjärter	–	3	Hjärter.

Svarshanden	 visar	 trumfstöd	
och	 11-12	 stp	 står	 det	 i	 boken,	
men	 många	 (inklusive	 underteck-
nad)	brukar	tänka	och	säga,	ungefär 
11-12 stp.

Svårt prata klarspråk
Vad	 menas	 med	 ”ungefär”?	 Varför	
inte	prata	klarspråk?

Orsaken till att det är svårt att prata 
klarspråk och ge exakta poänggrän-
ser	är	att	det	ofta	ger	en	felaktig	bild	
av handens styrka.
Till	exempel,	vilken	hand	är	starkast	

av	följande		om		partnern	öppnar	med	 
1	Hjärter?
a)	[	Dkn5	♥ 9832 ♦ kn542	}	EK
b)	[	KT982	♥ KT94	♦ 3	}	KT9

Om man använder strikt poängbe-
räkning	har	den	första	11	hp	och	får	
en	extra	för	en	dubbelton,	dvs	handen	
är värd 12 stp.
Den	andra	handen	har	 9	hp	och	 2	

extra	för	en	singelruter,	det	vill	säga	
11 stp.
Alla	tior	och	nior	får	inga	poäng	alls	

vilket	är	synd,	för	den	uppmärksamme	

inser snabbt att dessa tior och nior gör 
handen oerhört mycket bättre än om 
den	bara	haft	treor	och	tvåor.
Enligt	 författarens	 mening	 är	

handen b) starkare än handen a) i 
exemplet	 ovan,	 trots	 att	 den	 första	
handen har en stödpoäng mer! Fun-
dera	 och	 försök	 se	 varför	 man	 kan	
tänka så.

Värdera efter vad som händer
Försök	värdera	följande	händer	med	
normal	poängberäkning,	men	justera	
poängen	beroende	på	övriga	faktorer	
som normalt sett inte ger poäng.
Ange	alltså	både	poäng,	men	sedan	

även om temperaturen ökat eller 
sjunkit under budgivningens gång.

Ni	har	följande	kort	och	sitter	syd.
[	K8	♥ KT82	♦ 987	}	ET52	och	bud-

B r i d g E S K o l A n  l Ä r  u T !

Att bjuda eller inte bjuda – det är frågan
M E r  o M  P o Ä n g B E r Ä K n i n g

Jan Lagerman.
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Handens värde 
går ofta upp och 
ned under bud
givningen.
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Detta	händer	på	Bridgeskolan

 » Kursavslutning	10	december.

 » Julpyssel under vecka 50.

 » Speltekniksveckor 9-19 januari.

 » Inspark	14,	15,	21	och	22	januari.

 » Kursstart	 för	 VT12	 sker 
23 januari.

 » Det	finns	tre	nya	böcker:	
Grundkurs	A,	Bättre	bud	och	
Bättre	spel.	Kostar	200	kronor.

 » Det	finns	nya	fräscha	brickor	
att	hyra	för	hemmaspel.	
”Bridgeträning	med	Nya	
Bridgeskolan”,	fem	olika	
nivåer	–	från	nybörjare	till	
tävlingsspelare.	Du	hyr	
16	brickor	för	200	kronor.	
Lånetid en vecka.

 » Ny	CD	–	Bättre	Spel	finns	att	
köpa. 

Övrigt
Värvningspremier till er som 
värvar nybörjare. 

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

givningen	 fortlöper	 enligt	 	 exemplen	
nedan:	

A)		NoRD	 ÖST	 SyD	 VÄST
 1[  P 1NT P
 2♥	 P	 ?

B)		NoRD	 ÖST	 SyD	 VÄST
 1♦  P 1♥ 1[
	 P	 P	 ?

C)		NoRD	 ÖST	 SyD	 VÄST
 1[  P 1NT P
 2}	 P	 ?

D)		NoRD	 ÖST	 SyD	 VÄST
 - - -   1♦
 1♥ 2♦	 ?

Ni	har	från	början	10	hp.	Svar:
a) Partnern öppnar med 1 Spader och 

vi bjuder 1 NT. Inga korrigeringar än.
I samma stund partnern bjuder  

2 hjärter ökar handen i styrka. Vi hit-
tade	 en	 trumf,	 partnern	 är	 obalanse-
rad och vi har två kungar i partnerns 
långa	färger.	

Poängmetoden säger 11stp men våra 
honnörer	är	perfekta.	Bjud	4	Hjärter!	
Handen är värd mer än de nominella 
11 stp som ren poängberäkning vill ha 
det till.

 
b) Partnern bjuder 1 Ruter och vi 

svarar 1 Hjärter. När nu motstånda-
ren bakom oss bjuder 1 Spader tittar 
vi misstänksamt på spaderkung. Om 
spaderbjudaren	har	Ess	Dam	i	spader	
är	 kungen	 ofta	 värdelös	 och	 ett	 rent	
skådebröd. När partnern passar och 
då samtidigt indikerar 12-14 hp på en 
jämn hand har vi all orsak att nedvär-
dera vår hand. Bjud 1NT som visar 
cirka	6-9hp	trots	att	ni	har	10.	Korten	
bör aldrig räcka till utgång.

c) Partnern bjuder spader och 
klöver.	 Våra	 svarta	 kort	 är	 fina	 och	

Att bjuda eller inte bjuda – det är frågan

sedan en röd kung. Handen är värd 
ett	bud	till	så	höj	 till	3	Klöver	vilket	
visar	 cirka	 9-10	 hp	 och	 fyra	 kort	 i	
klöver. Handen är ljummen det vill 
säga	har	 inte	stigit	mycket,	men	 lite	
bättre	än	”normal”	är	den	med	de	fina	
svarta honnörerna.

d)	Motståndaren	till	vänster	öppnar	
med	 ruter,	 partnern	 kliver	 in	 med	 
1	 Hjärter	 (cirka	 10-16	 hp	 och	 minst	 
5 hjärter) och till höger höjer man till  
2	ruter.	Vad	nu?

När båda motståndarna bjuder 
ruter har vi skäl att hoppas på en 
singelruter	mittemot.	om	så	är	fallet	
har	 vi	 finfina	 kort	 i	 och	 med	 att	 vi	
har	 alla	 korten	 i	 de	 andra	 färgerna	
och	bara	hackor	i	den	färg	vi	hoppas	
partnern är kort i. 
Ett	 stöd	 på	 fyra	 kort	 när	 part-

nern	 lovar	 minst	 fem	 är	 också	 ett	
stort plus. Handen har två stödpo-
äng	(ett	för	dubbelspader	och	ett	för	
extra	trumf)	det	vill	säga	12	stp.	När	
anpassningen verkar vara idealisk så 
se än mer positivt på läget och bjud  
4 Hjärter. Handen är troligen värd 
mer	än	de	12	stp	vi	räknar	den	till.	}
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Böckerna om det nya 
budsystemet.

BRIDGEBÄTTRE BUD
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Anette Ekman började spela bridge 
som 12-åring hemma i Värmland.
–	Då	var	jag	självlärd.	Jag	satt	ofta	

bakom	 pappa	 och	 tittade.	 Det	 var	
många släktingar på hans sida som 
spelade.
1968,	 när	 hon	 var	 16	 år,	 flyttade	

Anette till Stockholm.
–	 För	 att	 börja	 jobba	 som	 barn-

flicka,	 som	 ”alla	 andra”	 i	Värmland.	
Det	fanns	inte	många	jobb.

Anette utbildade sig sedan inom 
vården och började arbeta extra som  
mentalskötare.	 Framför	 allt	 har	 hon	
jobbat	inom	psykiatrin	för	döva,	både	
öppenvården och slutenvården.

Att hon hamnade där var en slump 
som	 faktiskt	hade	 lite	 samband	med	
bridgen. När hon gjorde sin praktik 
på	 Långbro	 sjukhus	 fanns	 det	 döva	
patienter där som gillade kortspel.
–	 Cheferna	 frågade	 om	 jag	 tyckte	

om att spela kort och så hamnade jag 
där. 
Det	ledde	till	att	Anette	vidareutbil-

dade sig och lärde sig teckenspråk.
–	 Jag	 kan	 fortfarande	 en	 del,	men	

nu	är	jag	nog	lite	ringrostig.	Framför	

allt	är	det	svårt	att	förstå	när	ungdo-
mar tecknar.
Anette	 gifte	 sig	 och	 fick	 barn	 och	

1974 anmälde hon sig till en brid-
gekurs	 tillsammans	 med	 fyra	 tjejer	
som	bodde	i	området.	Det	var	Jörgen	
Lindqvist som höll i kursen och på 
den	tiden	hette	lokalen	”Plankan”	på	
Hornsgatan.
–	 Efter	 kursen	 startade	 vi	 ett	 lag	 i	

ligan. Vi hade barn allihop så vi tura-
des om att stanna hemma och vara 
barnvakt.
–	Vi	 tog	oss	upp	några	serier,	men	

sedan skingrades vi. Jag hade skiljt 
mig	och	flera	av	de	andra	hade	skaf-
fat	nya	familjer	och	fått	fler	barn.

Fick en ny dimension
Anette spelade vidare i olika ligalag. 
Hon åkte också på en del bridge -
resor	 runt	 om	 i	 landet,	 1978	 träf-
fade	 hon	 Bengt	 Pettersson	 under	
en bridgevecka och så småningom 
gifte	de	sig.
–	 Efter	 att	 vi	 träffats	 fick	 bridgen	

helt	 ny	 dimension	 för	 mig	 eftersom	
han	spelade	på	elitnivå.	Han	fortsatte	

visserligen att spela i sina egna lag 
med	 andra	 partners,	 men	 jag	 lärde	
mig mycket av honom och vi spelade 
silvertävlingar och sommarbridge 
tillsammans.

gillar mindre orter
Anette spelade också tillsammans 
med	Bengt	i	ett	lag	som	kvalificerade	
sig	 till	SM-finalen	 för	 lag	 i	Karlstad,	
Anettes gamla hemtrakter.
–	På	den	tiden	fanns	inte	Chairmans	

cup utan det var tio lag som togs ut 
genom kvaltävlingar.
Hon	 har	 själv	 inte	 spelat	 i	 SM-

veckan	sedan	den	flyttade	till	Örebro	
utan tycker  bättre om bridgeveckor 
på mindre orter. 
–	 Det	 finns	många	mysiga	 bridge-

veckor där det även är trevlig gemen-
skap	och	aktiviteter	utanför	bridgen.
Anette	 fortsatte	 att	 arbeta	 inom	

psykiatrin	 för	 döva,	 men	 har	 under	
tiden  parallellt jobbat extra inom res-
taurangbranschen. 
–	Jag	har	jobbat	med	att	förbereda	

fester,	catering,	servering	och	att	vara	
allt	i	allo	på	olika	restauranger,	bland	

Fakta: Anette Ekman
Ålder: 59
Bor: i Huddinge.
Familj:	 maken	 Bengt	 Pettersson,	
gemen samma dottern Linda samt 
dottern	 Helen	 och	 sonen	 Stefan	
från	 ett	 tidigare	 äktenskap	 och	
två	 basenji,	 mellanstora	 jakt-
hundar.

Yrke: driver	kafeterian	på	S:t	Erik,	
har tidigare arbetat inom psykia-
trin,	 	för	döva,	och	med	olika	jobb	
inom restaurangbranschen.
intressen:	 läsa,	 gå	 ut	 med	 hun-
darna.	 ”Annars	 jobbar	 jag	 nog	
mest.	Jag	tittar	inte	ens	på	tv.”
Bridge: handikapp 31 och 166 mäs-
tarpoäng	(regionmästare).	

Anette Ekman syns mer i kafeterian än vid bridge-
borden, men hon har faktiskt varit med och spelat 
SMfinal i lag på 1980talet.

– Men nu blir det inte så mycket spel. det blir mest 
på semestern och gärna bridgeveckor, men inte SM
veckan i Örebro. den tycker jag är för stor.

Text	och	foto:	Stefan	Andersson

”det är roligt när man vet vad folk vill ha”
A n E T T E  V i l l  H A  K o l l  P Å  K u n d E r n A
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annat	i	restaurangerna	på	Kaknästor-
net och i  Polishuset.
Efter	att	Anette	tog	över	kafeterian	

på	S:t	Erik	2007	har	hon	dock	det	som	
ett	heltidsjobb	(minst)	och	tid	för	regel-
bundet spel i ligan är det inte tal om.
–	Vi	har	öppet	sju	dagar	i	veckan	och	

jag jobbar själv här tre kvällar i veckan 
och så går det åt mycket tid till plane-
ring och beställa varor med mera. 
–	Det	har	hänt	några	gånger	att	jag	

har hoppat in och spelat när någon 
inte har kommit. Några gånger 
har jag till och med spelat hela 
matcher.

Sonen spelar
Men	 normalt	 går	 hennes	 mesta	 tid	
åt	 till	 att	 sköta	 kaféet,	 bokföringen	
sköter	för	övrigt	Anettes	äldsta	dotter	
som	arbetar	i	Bengts	bokföringsföre-
tag	Kontorskliniken.	
Av	Anettes	 tre	barn	 (två	döttrar	och	

en	son)	är	det	bara	sonen	Stefan	som	
spelar bridge. 
–	Men	han	 jobbar	 i	Dublin	 så	han	

spelar där.
S:t	Erik	och	Bridgeskolan	har	över	

100	000	besök	per	år,	så	även	om	alla	
inte handlar är det en ganska stor 
verksamhet.
–	 Det	 kommer	 faktiskt	 också	 in	

en del som jobbar eller bor i grann-
skapet.	 Men	 de	 allra	 flesta	 kommer	
förstås	 från	 bridgen	 och	 det	 märks	
direkt	 när	 Bridgeskolan	 slutar.	Man	
kan säga att det är tre säsonger. 26 
veckor när bridgeskolan håller på är 
det	högsäsong,	sedan	är	det	14	veckor	
mellansäsong och 12 veckor lågsä-
song under sommaren.
–	Nu	har	vi	drivit	kafeterian	i	drygt	

fyra	år.	Det	har	varit	tufft	ekonomiskt,	
bland annat gjorde vi stora investe-
ringar	i	det	nya	köket,	men	samtidigt	
har	det	varit	 fantastiskt	roligt	och	vi	

har väldigt trivsamma kunder och 
bra personal.
Det	 är	 åtta	 personer	 som	 jobbar	 i	

kafeterian,	de	flesta	jobbar	deltid.
–	 Jag	 försöker	 se	 till	 att	 det	 är	

samma personer som jobbar samma 
tider.	 Eftersom	 kunderna	 oftast	
kommer tillbaka samma tider tycker 
jag det är bra om vi känner igen dem.
–	Det	 tycker	 jag	 är	 bland	 det	 roli-

gaste,	när	man	vet	vad	folk	vill	ha	för	
specialgrejer.

Vilken smörgås är populärast?
–	Det	är	nog	ägg	och	ansjovis,	fram-

för	allt	dagtid.	Vi	 försöker	 lyssna	på	
kunderna och höra vad de vill ha. På 
kvällen är medelåldern lite lägre och 
då kanske vi experimenterar lite me. 
Vi	tar	tacksamt	emot	idéer.

Till exempel istersmör (se sidan 16) 
kanske kunde vara något? 
–	Nej,	nej,	nej.	Det	kommer	inte	in	

här!	}

”det är roligt när man vet vad folk vill ha”

”Ägg och ansjovis är den populäraste smörgåsen”.

A n E T T E  V i l l  H A  K o l l  P Å  K u n d E r n A
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inga förändringar i S:t Eriks styrelse
Årets årsmöte avlöpte relativt lugnt. den fråga som 
vållade mest diskussion var medlemskap eller inte 
för dem som spelar kommenterade spel.

Text	och	foto:	Stefan	Andersson

Mattias Weiler, Yvonne Flodqvist, Björn Borin och Rolf Molin. I bak
grunden studerar Åke Falkunge årsmöteshandlingarna.

Krister Ahlesved från Bridge
skolan.

omkring	 50	 personer	 deltog	 på	 BK	
S:t	 Eriks	 årsmöte.	Mårten	Gustaws-
son	valdes	om	till	ordförande	för	ett	
år.	 Till	 ledamöter	 för	 två	 år	 valdes	
Åsa	 Gindin,	 Rolf	 Molin,	 Marianne	
Öjestål	och	Sofia	Ryman.
Sedan	 tidigare	 var	 yvonne	 Flod-

qvist,	 Mats	 Nyberg,	 Caroline	 Tesch	
och	Mattias	Weiler	valda	ytterligare	
ett	år.	Det	innebär	att	styrelsen	under	
kommande	år	blir	oförändrad.	

Varken presentationen av verksam-
hetsberättelsen,	valen	eller	presenta-
tionen av nästa års verksamhetsplan 
och budget vållade några större dis-
kussioner. 

Fem motioner
På	årsmötet	behandlades	fem	motio-
ner. En om att utöka ligasystemet 
med Elit- och division ett-serier även 
på tisdagar och torsdagar.
Mötet	 avslog	 motionen	 enligt	 

styrelsens	 förslag.	Motiveringen	 var		
att	 det	 är	 fullt	 i	 lokalen	 och	 att	 det	
skulle	 urvattna	 ligasystemet	 efter-
som	det	inte	finns	tillräckligt	många	
tisdags- och torsdagslag som skulle 
hävda sig i en division-ett serie på 
måndagar och onsdagar.

En motion om att spela 24 brickor 
i	stället	 för	20	 i	rutergruppen	dagtid	
avslogs. 
Motiveringen	var	att	det	för	många	

blir	det	 för	 tufft	att	 spela	24	brickor	

när	de	tar	steget	från	E-serien	till	att	
börja	spela.	och	för	den	som	vill	spela	
fler	brickor	finns	många	andra	möjlig-
heter.
Två	motioner	bifölls,	 enligt	 styrel-

sens	 förslag.	 En	 stadgeändring	 att	
valberedningen ska bestå av tre leda-
möter	och	en	”hygienmotion”	om	att	
det	ska	finnas	handsprit	i	lokalen	och	
att innehållet i budlådorna ska bytas 
ut.

Kommenterade spel
Den	motion	 som	 vållade	 längst	 dis-
kussion,	 och	 som	 egentligen	 skulle	
kräva	en	egen	artikel	för	att	reda	ut,	
var	 en	 som	 föreslog	att	det	 inte	 ska	
krävas	 medlemskap	 för	 dem	 som	
spelar så kallade kommenterade spel 
och	facitspel.

Enligt Förbundet Svensk Bridge 
måste alla som deltar i spel på klub-
ben vara medlemmar och därmed 
betala	avgift	även	till	förbundet.	

Styrelsen beslutade i våras att med-
lemskap	krävs	 för	att	 få	 spela	kom-
menterade	spel.	S:t	Eriks	uppfattning	
har varit att detta inte handlar om 
tävlingsbridge och att det inte ska 
delas ut mästarpoäng i dessa täv-
lingar.

En ganska lång diskussion upp-
stod,	framför	allt	mellan	Jan	Kamras,	
vice	ordförande	i	Svensk	Bridge,	och	
mötesordföranden	Björn	Gustafsson.
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Distriktsstyrelsen: Marie Andrén, Gunila Langius, Björn Wenneberg, 
Karen Gott, Mats Nyberg, Gunilla Tingström och Micke Almgren. 
Saknas på bilden gör Hans Schauman.

inga förändringar i S:t Eriks styrelse

distriktets årsmöte

J u l H E l g E n S  T Ä V l i n g A r
december

19 Skinkbarometer  1830

20 Julkul  1830

21 Skinkbarro högst ruter  1830

26 Annandagssilver  1300

2730 Helgrally  1830

Januari

1 nyårssilver  1500

25 Helgrally  1830

6 Trettondagssilver 1300

8 Handikapptävling 1200

du missar väl inte:

Stockholms Bridgeförbund höll års-
möte i september. Cirka 25 personer 
deltog	 och	 till	 ordförande	 omvaldes	
Björn	Wenneberg,	BK	Alert.	
Övriga	 i	 styrelsen	 är	 vice	 ordfö-

rande	 Hans	 Schauman	 (Djursholms	
BK),	 kassör	 Gunilla	 Tingström	 (BK	
S:t	 Erik)	 	 samt	 Marie	 Andrén	 (BK	
Nordost),	Micke	Almgren	 (Arla	BK),	
Gunila	Langius,	Karen	Gott,	och	Mats	
Nyberg	samtliga	S:t	Erik.
Distriktet	 har	 ungefär	 3	 500	

medlemmar	 som	 är	 fördelade	 på	
39	 klubbar,	 många	 är	 med	 i	 flera	

klubbar.	 S:t	 Erik	 är	 störst	 med	 
drygt 2500 medlemmar varav knappt 
2 300 representerar klubben.
Den	årsavgift	som	klubbarna	betalar	

till	distriktet	fastställdes	till	40	kronor	
per	medlem	(samma	som	tidigare).
Stockholms	bridgeförbund	arrang-

erar	 bland	 annat	 DM-tävlingarna,	
Allsvenskan och ordnar även utbild-
ning	för	tävlingsledare.	
Tävlingen	 efter	 årsmötet	 vann	 ola	

Brandborn	 -	 Per	 Leandersson	 före	
Swen-Ove Andersson - Peder Olrog och 
Stefan	Andersson	-	Eva	Blomberg.	}

Cirka 50 perso
ner deltog  
på årsmötet.

Björn Gustafsson och Jan 
Kamras var inte helt överens i 
frågan om kommenterade spel.

Styrelsens	 uppfattning	 är	 att	 den	
som regelbundet deltar i klubbens 
aktiviteter	 också	 ska	 vara	 medlem,	
men att verksamheten med kom-
menterade spel ligger i gränslandet 
mellan	Bridgeskolans	kurser	och	S:t	
Eriks tävlingar.

Årsmötet beslutade att avslå motio-
nen och att det är Svensk Bridges 
stadgar	som	gäller,	men	att	en	fortlö-
pande	diskussion	med	förbundet	ska	
förekomma.

Årsmötessilver vanns av Lillemor 
Strindberg	 -	 Peter	 Törnblom	 före	
Swen-Ove Andersson - Peder Olrog 
och	Thomas	Holst	-	Sofia	Ryman.	}
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BK	S:t	Erik	är	 som	så	många	andra	
klubbar med och stöttar den svenska 
juniorbridgen. På vår klubb står 
bössan	precis	bredvid	kafeterian	och	
väntar	på	påfyllning	så	att	säga.	Den	
senaste	 tiden	 har	 den	 fått	 ett	 rejält	
uppsving. 

Något som starkt bidragit till detta 
är	att	 ett	flertal	 lag	 i	 ligan	enats	om	
att låta sina spelare böta en slant 
till bössan varje gång man begår ett 
uppenbart	fel	vid	bridgebordet.	Insat-
sen	är	så	klart	valfri	och	det	är	inget	
tvång att vara med. 

Lag och spelare bestämmer sin 
egen	 taxa,	 de	 flesta	 har	 framförallt	
tagit hänsyn till sin spelstyrka. Och 
som alla vet är ju nästan alla bridge-
spelare	ofelbara	 så	 taxan	är	på	 sina	
håll tämligen hög. 

Sätta ett tak
Ett bra tips är också att sätta ett tak 
på	 sig	 själv	 för	 varje	 spelkväll	 för	
tanken är ju inte att någon ska bli 
ruinerad. 

Självklart bör man ha möjlighet att 
dra	av	ett	fel	om	man	gör	något	extra	

bra,	dock	kan	man	 så	klart	 inte	 sno	
pengar ur bössan…
Kvällen	då	konceptet	lanserades	så	

satt jag bakom Nord på bord 1 i loka-
len.
Det	tog	inte	lång	stund	innan	”Brid-

geläraren”	 öppnade	 med	 3	 klöver	
med	 en	 åttakortsfärg.	 Senare	 i	 bud-
givningen blev hans partner dubb-
lad i 4NT och läraren hade att välja 
på	pass	eller	5	klöver.	Välja,	 jag	ber	
om	ursäkt,	från	bridgeskolans	lokaler	
där spelaren undervisar har jag hört 
att	 man	 inte	 får	 bjuda	 frivilligt	 en	
gång till om man spärrat. Han borde 
ha lyssnat på sina lektioner … 

Å andra sidan var jag inte helt 
ledsen	då	jag	skrev	in	de	första	kro-
norna på juniorkontot. 

Bridgeläraren var väl med-
veten om sitt tilltag och sa i 
paus	 ”jag	 lägger	 en	 tjuga	 direkt,	 
5	klöver	var	inte	så	bra”.	

Analysfenomenet slant
På	Nords	stol	satt	”analysfenomenet”,	
tyvärr	 slant	 han	 i	 försvaret	 och	 det	
blev	bara	800	in	istället	för	1100.	Efter	
brickan	rådde	inte	fullständig	enighet	
i paret kunde jag konstatera. 
Några	 brickor	 senare	 fick	 ”AIK-

fantasten”	 på	 Syds	 plats	 ett	 väldigt	
svårt läge och hamnade även han på 
inkassolistan. 

Tjugan åkte upp direkt på bordet 
med	kommentaren	”Jag	betalar	även	
för	 min	 partner	 för	 han	 kommer	
nog	 inte	 ta	 på	 sig	 skulden	 för	 förra	
brickan”.	 Ett	mycket	 elegant	 ekono-
miskt	sätt	att	agera	på,	samtidigt	som	
partnern	fick	en	lagom	gliring.	Att	gå	
till	bössan	efter	avslutat	spel	betyder	
ju	att	man	gjort	 fel	och	det	vill	man	
kanske	inte	skylta	med.	Det	går	alltså	
lika bra att skicka sina kamrater.
Den	som	vill	ha	eventuella	menings-

skiljaktigheter bedömda kan vända 
sig	 till	 den	 opartiska	 juryn	 –	 Peter	
Bertheau,	 Po	 Sundelin	 och	 Tommy	
Gullberg.
Vi	 ses	 vid	 bössan	 efter	 avslutad	

match! 

Per leandersson och Po Sundelin

Ett av flera sätt att få in pengar till juniorverksam-
heten är genom ”Juniorbössor” som står utplace-
rade på bridgeklubbar runt om i landet.

Fo
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”Skänk en slant när spelet slinter”
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JUNIORSPEL HELA
SOMMAREN! 

Under hela sommaren kommer vi ha öppet hus
på fredagseftermiddagarna.

Det är helt gratis och på plats fi nns 
juniorkonsulenten Måns Berg. 

 
Måns lär ut Bridge till alla, 

det spelar ingen roll om det är första 
gången du håller i en kortlek. 

Klubben är öppen mellan 14-18. 

Vi räknar med att det blir fl era bord.

Gratis spel för juniorer  
på S:t Erik!

Från och med i höst spelar juniorer  
(upp till 25 år) gratis  

i par tävlingsbarometrarna på lördagar  
och söndagar.

På fredagarna har vi öppet hus från 
klockan 14 och framåt, då juniorer  
spelar gratis och får undervisning  
av Måns Berg. Vi bjuder på fika.

Alla är välkomna, även de som aldrig 
sett en kortlek förut!

inbjdan till  
Pro – AM
Speldag: lördag 11 februari

Starttid: 1230

Antal brickor: 36 – 42
Bordsavgift 200 kr/spelare

0 kr/Junior
Minst 200 kr/proffs

Mat ingår i bordsavgiften, serve-
ras efter tävlingen

FÖrAnMÄlAn gÖrS Till  
junisbridgen@gmail.com, eller via  
S:t Eriks hemsida.

Så bjuder du på 
en proffsspelare!
Det	finns	en	lista	med	spelare	som	
du	kan	välja	att	bjuda	på,	genom	
att	skicka	mail	med	ditt	bud	(lägst	
200 kronor) till junisbridgen@
gmail.com.

Budgivningen kommer dagligen 
att	uppdateras	via	S:t	Eriks	hem-
sida där du också kan se en pre-
sentation av varje spelare.

Du	kan	också	spela	med	annan	
valfri	partner,	då	är	bordsavgiften	
200 kr per spelare.

Allt	 överskott	 tillfaller	 junior-
bridgen.

Tävlingen	startar:	1230 och slutar 
cirka:	1800,	med	30	minuters	paus	
mitt	 i.	 Efter	 tävlingen	 kommer	
junisbridgen att bjuda på mat 
och	 Rickard	 Broberg	 duo	 stå	 för	
underhållningen.

Om du vill veta mer kan du  
kontakta	 Sofia	 Ryman,	 på	 
sofiaryman@gmail.com,	 0733-
838	554	 eller	på	S:t	Eriks	bridge-
klubb.	}

Vi tackar för uppdraget  
i Bridgeklubben S:t Eriks lokaler

Kent Svärd Måleri AB             uvmåne Måleri AB

i samverkan

  • Professionellt • Effektivt • Fasta priser

      rotavdraget är 50% av arbetskostnaden

 Kent Svärd Måleri AB uvmåne Måleri AB

 Skönviksvägen 309 Klubbacken 8

 122 66 Enskede    129 39 Hägersten

 Tel. 076 3410893   Tel. 070 2156578                         

}	[	♥ ♦
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Megaliter & riddarstäder – de maltesiska öarna är 
verkligen historiska. Med fantastiskt soligt väder, en 
gästvänlighet och över 7 000 år av spännande historia, 
finns det mycket att uppleva. Vår bridgeledare Christer 
Cedergren ordnar bridgespel på hotellet och vår om-
tyckta och kunniga lokal guide Fredrik tar dig närmare 
den maltesiska kulturen.

I PRISET INGÅR: Flyg Stockholm – Aqaba t/r inkl. nuvarande 
flygskatt, måltid ombord t/r, reseledare Ali Mostafa, auktorise-
rad  lokalguide, entréer och besök enligt program, jeepsafari, 
del i dubbelrum sju nätter på  5*/4*  hotell med frukost, fem 
luncher och sju middagar, bridgeledares tjänster.

MEDLEMMAR SVENSK BRIDGE  - 1 500 KR RABATT
PRIS: 17 990 KR ORD. PRIS: 19 490 kr  10 - 17 MARS

FÖRLÄNG RESAN 7 NÄTTER I AQABA FÖR SOL & 
BRIDGE - ENDAST 3 800 KR INKL HALVPENSION.

Jordanien - kultur & bridge

BOKNING: ReseSkaparna event & resor
08 - 94 40 40   www.reseskaparna.se
För information om bridge: Köp en Sol, Christer Cedergren   
0171- 377 69, www.kopensol.nu 

BRIDGERESOR

LONDON - bridge, fotboll & musikal

Det går inte att ta miste om 
att Jordanien är ett kunga-
rike som andas historia och 
kultur. En resa som bjuder på 
Petra - ett av världens sju nya 
underverk, Döda havet med 
undergörande kraft, Röda 
havet, berg- och ökenland-
skap samt historiska platser.
Under resan erbjuds dagligen 
bridgespel med vår bridge-
ledare Christer Cedergren.

London har så mycket att erbjuda; fotboll - en verklig 
folkfest,  musikal - stort utbud samt bridgespel på
Englands största bridgeklubb – Young Chelsea. 

I PRISET INGÅR: Flyg Stockholm – Gatwick t/r inkl. nuvarande 
flygskatt, busstransfer flygplats - hotell t/r, guidad stadsrund-
tur, del i dubbelrum 4 nätter med frukost, välkomstmiddag 
och bridge- och reseledares tjänster. Enkelrum + 1 500 kr. 
3 - 7 feb, 4 - 8 maj,  7 - 11 sep.  

500 KR RABATT     PRIS: 5 700 KR ORD. PRIS:  6 200 kr  

Annons BK St Erik.indd   1 2011-11-09   22:25:31

Bridgefestivalen  
blir kvar i Örebro

50öringen – litet mynt
till stor nytta
På klubben hölls tidigare under året en  
insamling	 av	 de	 numera	 avskaffade	 50-örings-
mynten. 
Klubbens	 medlemmar	 samlade	 ihop	 drygt	 

8	 000	 kronor	 som	 kommer	 att	 tillfalla	 Bris,	
Worldchild	Foundation	och	SoS	Barnbyar.	Stort	
tack!

Styrelsen

resultat dM för mindre rutinerade
Den	19	november	spelades	DM	för	mindre	rutinerade,	alltså	spe-
lare	med	högst	ruternål	(cirka	50	mästarpoäng).	20	par	deltog	och	
alla	utom	ett	kom	från	S:t	Erik.	Det	blev	också	S:t	Erikspar	som	
lade	beslag	på	de	tre	första	platserna.
1.	Carin	Stenberg	–	Torsten	Ragnartz
2.	Inga-Lill	Franzén	–	Mona	Helling
3.	Annika	Grindborg	–	Gunilla	Johansson.	}

goda nyheter. Åtminstone för alla som 
tycker att det har fungerat bra med Brid-
gefestivalen i Örebro. Festivalen blir kvar 
åtminstone till och med 2017.

Ett	nytt	femårigt	avtal	har	skri-
vits mellan Förbundet Svensk 
Bridge och Örebro och det är ett 
år kvar på det tidigare avtalet. 

För dem som vill börja planera 
redan	 nu	 så	 inleds	 festivalen	
fredag	27	juli	enligt	dag-för-dag	
schemat	 med	 SM-par	 för	 vete-
raner. Spelet pågår sedan till 
söndag	 5	 augusti	 och	 de	 flesta	

dagar är det minst tre tävlingar 
som	är	öppna	för	alla.	

Totalt spelas åtta silvertäv-
lingar	 och	 29	 bronstävlingar,	
utöver	SM-tävlingar	och	Chair-
mans Cup. 
Spellokalen	blir,	som	tidigare,	

Conventum arena som ligger 
centralt	 i	 Örebro,	 nära	 Örebro	
Södra.	}

Det är ofta mycket folk utanför Conventum under pauserna.
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Text:	Tommy	Gullberg

Utspel:	Spaderkung.	Ni	stjäl	utspelet.	
Hur	tänker	ni	er	sedan	hemgång?

3. Syd/ [ 765
Ingen ♥	 EK5
  ♦ 654
	 	 }	 10952
    
    
   ¤		  
  
	 	 [	 EKkn
  ♥ 8632
  ♦	 EK32
	 	 }	 ED

	 NoRD	 ÖST	 SyD	 VÄST
   2 NT P
 3 NT P P P 

Utspel:	 Spadertio.	 Syd	 berättar	 om	
20-21 hp med sitt öppningsbud.  
Gardera	hemgång!	}

Utspel:	Spaderkung.	Hur	tänker	ni	er	
hemgång?	

2. Syd/ [ kn65
Alla ♥ 765
  ♦	 KD54
	 	 }	 E109

   ¤
  [ E42
  ♥ kn104
  ♦ Ekn108
	 	 }	 KDkn

 Nord Syd
  1 NT 
 3 NT P

1. Nord/ [ kn8765
Öst-Väst ♥ 92
  ♦ 65
	 	 }		D654

   ¤
  [ -
  ♥ EKDkn1054
  ♦ K1094
	 	 }	 K3

	 NoRD	 SyD
 P 4 ♥ 
 P

läs även Tommys bridgeproblem i Aftonbladet och 
Svd. Försök först innan du kikar i facit på sidan 15.

Klarar du 
Tommys luriga?

inbjuder till :

inSPArKEn  2012
För åttonde året i rad arrangerar vi 
åter	vår	succé	Insparken.
Du	anmäler	dig	till	den	nivå	där	du	

befinner	dig	i	dag.	
Du	kan	välja	mellan	5	olika	nivåer
}		(GA)	15/1	kl	1030  eller 21/1 kl 1030  

♦		(GB)	14/1	kl	1000   eller 22/1 kl 1000  

♥		(BS/BB)	14/1	kl	1030  el. 22/1 kl 1030  

[		(PÅ/AHA/	D-serien)	15/1	kl	1000   
eller 21/1 kl 1030

NT	(ligan	/partävlingar)21/1	kl	1000  

(Vi	spelar	24	brickor)

Anmälningsavgiften	 300kr	 betalas	
vid anmälan. 

Först till kvarn är det som gäller. 
Tidigare	Insparkar	har	blivit	fullteck-
nade.
Vad	får	Du	då	för	dina	300	kr?	
Du	får	en	hel	dags	utbildning	med	

spelträning dessutom ingår det en 
fräsch	lunchbuffé.	
Du	får	dessutom	chansen	att	vinna	

din	första	bridgemedalj	i	den	tävling	
som dagen avslutas med. 

Alla deltagare erhåller en kommen-
terad	givsamling	från	tävlingen.

oBS!	Efter	den	11:e	december	sker	
anmälan på vår hemsida i mån av 
plats www.nyabridgeskolan.se

Välkomna till insparken 2012!
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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 –

 Du kan köpa ett förköpshäfte med 10 kuponger för 700 kronor. 
Kupongerna gäller i två år och kan användas för  

ligaspel i alla divisioner. Du får dessutom 2 extra kuponger som 
kan användas för spel i våra lördags- och söndagsbarometrar. 

Det är rationellt både för dig och för klubben att köpa ett förköpshäfte! 

Bridgeklubben St Eriks styrelse  

rabattsystem för ligan

A n S l A g S TAV l A n

Här kan medlemmar i S:t Erik efterlysa en part-
ner till partävlingar, eller spelare till sitt ligalag. 
Kanske finns det någon bridgebok eller andra 
”bridgeattiraljer” du vill köpa eller sälja?  

Jag söker spe-
lare till vårt 
lag i Divi-
sion...

Jag vill 
sälja 
mitt 

bridge-
bord.

För att skicka in bidrag till Anslagstavlan.  
mejla: pass@sterik.se.

Jag 
söker 
ett lag 
i divi-
sion...

nyhet!
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Facit till Tommys luriga

Utspel:	Spaderkung.	Ni	stjäl	utspelet.	
Hur	tänker	ni	er	sedan	hemgång?

Rimligen måste ruteress sitta rätt. 
Har dessutom Väst klöveress kan 
försvaret	inte	göra	något	åt	kontrak-
tet. Åtminstone inte om ni spelar låg 
klöver	 från	 handen	 i	 andra	 stick.	
Hela	given:

Ingriper	Väst	i	luften,	får	Syd	två	klö-
verstick	och	hemgång,	eftersom	rute-
ress sitter rätt. 

Får bordet vinna med klöverdam 
följer	ruter	till	kung.	Därefter	öppnar	
låg	ruter	för	att	Syd	får	stjäla	en	ruter	
på	 bordet	 med	 spadernio	 för	 hem-
gång.

Spelar man klöverkung i andra 
stick,	 vinner	 Väst	 och	 returnerar	
trumf.	 Försvaret	 kommer	 så	 små-
ningom in i ruter och kan då döda 
kontraktet	med	en	andra	rond	trumf.

Väst kommer praktiskt taget alltid 
att tro att Öst har spaderess. När han 
fortsätter	 med	 spader	 har	 ni	 hem-
gången klar.

3. Syd/ [ 765
Ingen ♥	 EK5
  ♦ 654
	 	 }	 10952
[	 109843	 	 	 [	 D2
♥ kn9   ♥	 D1074
♦ 87  ¤ ♦	 Dkn109
}	 Kkn73	 	 	 }	 864	
	 	 [	 EKkn
  ♥ 8632
  ♦	 EK32
	 	 }	 ED

2. Syd/ [ kn65
Alla ♥ 765
  ♦	 KD54
	 	 }	 E109
[	 KD1087	 	 	 [	 93
♥	 D32	 	 	 ♥	 EK98
♦ 976  ¤ ♦ 32
}	 86	 	 	 }	 75432	
  [ E42
  ♥ kn104
  ♦ Ekn108
	 	 }	 KDkn

Utspel:	Spaderkung.	Hur	tänker	ni	er	
hemgång?	
Jag	gissar	på	att	ni	får	störst	hem-

gångschans om ni utan att blinka 
släpper	utspelet.	Hela	given:

Utspel:	 Spadertio.	 Syd	 berättar	 om	
20-21	hp	med	sitt	öppningsbud.	Gar-
dera hemgång! 

Tag utspelet så billigt som möjligt 
och	fortsätt	med	klöveress	och	spela	
sedan	klöverdam.	Hela	given:

1. Nord/ [ kn8765
Öst-Väst ♥ 92
  ♦ 65
	 	 }		D654
[	 KD1043	 	 	 [	 E92
♥ 63   ♥ 87
♦	 D87	 	 ¤ ♦ Ekn32
}	 E108	 	 	 }	 kn972
 [ -
  ♥ EKDkn1054
  ♦ K1094
	 	 }	 K3 Väst	 vinner	 men	 kan	 inte	 förhin-

dra	 att	 Syd,	 via	 hjärterkung,	 kan	
godspela	 ett	 klöverstick,	 som	 han	
hämtar	 efter	 att	 ha	 kommit	 in	 till	
bordet på hjärteress.

Spelar man hjärter till bordet och 
maskar	i	klöver	straffar	hjärtervända	
enkelt	kontraktet.	}

1. Nord/ [ kn8765
Öst-Väst ♥ 92
  ♦ 65
	 	 }		D654

   ¤
  [ -
  ♥ EKDkn1054
  ♦ K1094
	 	 }	 K3

	 NoRD	 SyD
 P 4 ♥ 
 P

2. Syd/ [ kn65
Alla ♥ 765
  ♦	 KD54
	 	 }	 E109

   ¤
  [ E42
  ♥ kn104
  ♦ Ekn108
	 	 }	 KDkn

 Nord Syd
  1 NT 
 3 NT P

3. Syd/ [ 765
Ingen ♥	 EK5
  ♦ 654
	 	 }	 10952
    
    
   ¤		  
  
	 	 [	 EKkn
  ♥ 8632
  ♦	 EK32
	 	 }	 ED

	 NoRD	 ÖST	 SyD	 VÄST
   2 NT P
 3 NT P P P 

Annonsera i PASS
mejla: pass@sterik.se
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Posttidning B

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

Kalle Persson är 
distriktstävlingsledare i 
Stockholm och en av sex 
instruktörer i Sverige.

Text	&	Foto:	Elena	Ström

Som instruktör har han ensamrätt att 
bestämma hur och när tävlingsledar-
utbildningar ska hållas i huvudstaden. 
Som	 steg	 1	 hålls	 kurserna	 för	

klubbtävlingsledare och är på brons-
nivå. Steg 2 i utbildningen ger sil-
verlicens och körs över två dagar på 
våren.	Steg	3	är	den	högsta	fasen	och	
de	som	klarar	provet	får	en	blå	väst	
med	 bokstäverna	 TL	 i	 guldfärg	 på	
ryggen i belöning.
–	 I	 slutet	 av	 oktober	 hade	 jag	 en	

tävlingsledarutbildning på bronsnivå 
på	 St	 Erik,	 säger	 Kalle.	 Efter	 teori-
delen	hade	vi	ett	skriftligt	prov	med	
10	frågor.	Man	måste	ha	minst	8	rätt	
för	att	få	godkänt.	18	av	30	deltagare	
klarade provet. Stockholms Bridge-
förbund	bjuder	alltid	på	kostnaderna	
för	steg	1	och	delar	gratis	ut	ett	ex	av	
lagboken per person.

Varför går folk på Tl  utbildning, 
är de flesta ute efter en Tl  karriär?
–	 Äldre	 spelare	 vill	 kunna	 hjälpa	

sina klubbar under pågående tävlingar 
men	det	finns	också	de	som	bara	vill	
lära	sig	reglerna	för	sin	egen	skull.

Behöver S:t Erik nya tävlingsledare?
–	 Ja,	 det	 tycker	 jag,	 men	 just	 nu	

håller vi på att vidareutbilda våra 
yngre nuvarande tävlingsledare.

Är det kul att bli kallad till bordet?
–	 Det	 är	 spännande.	 Jag	 tänker	

alltid	”vad	ska	hända	nu	då?”.

Vilka regelbrott är vanligast?
–	Vanligast	är	utspel	från	fel	hand,	

följt	av	revoke.	Det	förstnämnda	kan	
undvikas om man lägger kortet med 
bildsidan nedåt vid utspel.

Har du haft svårigheter att döma 
vid bordet och sprungit tillbaka till 
Tlrummet för att hämta lagboken?
–	Många	tror	att	en	TL	som	kommer	

till bordet med lagboken i handen 
inte är tillräckligt påläst och inte kan 
reglerna. I själva verket är det precis 
tvärtom. TL ska alltid ha boken med 
sig,	det	tyder	på	professionalism.

Är lagboken din bibel?
–	Det	går	att	tolka	regelboken	som	

fan	tolkar	bibeln.	Lagboken	finns	att	
köpa i bridgeshoppen och kostar 90 
kronor. Rekommenderas!

om någon inte är nöjd med din 
tolkning, vart ska man vända sig?

Ett regelproffs som älskar istersmör

– Det finns en jury på St Erik. Den 
består av Mattias Weiler och mig. I 
sådant fall ska Mattias ta hand om 
klagomålet.

Snart är det jul och jag vill veta vad 
du önskar mest av allt på julbordet?

– Istersmör!

?????????????
– Du är inte ensam om att undra 

vad det är. Min mor var skånska 
och i Skåne äter man feta saker, ska 
du veta. Istersmör innehåller ister-
flott, röd lök och kryddpeppar. Man 
breder detta på mörkt bröd, till exem-
pel kavring och bara njuter.

Kan man få tag på istersmör här i 
Stockholm?

– Bara på Östermalmshallen, så vitt 
jag vet. }


