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s:t erik satsar på juniorer!
Bk s:t erik satsar en hel 
del på att få in ungdo-
mar i vår gemenskap. 
i bridge räknas man 
av tradition som junior 
till och med det år man 
fyller 25. 

Mårten Gustawsson – ordförande

Vi låter juniorer spela gratis i ligan. 
Vi ger alltid bidrag när våra juniorer 
vill åka på bridgeläger i Sverige. Till 
årets riksläger skickade vi och beta-
lade för 14 juniorer varav flera var 
relativa nybörjare. Men oavsett brid-
gekunnighet är dessa läger en säker 
succé då våra juniorer i en trevlig 
omgivning under några dagar får 
träffa likasinnade. Vi anordnar i våra 
lokaler på fredagseftermiddagar  
15-19 gratis drop-in-bridge för junio-
rer, vid flera tillfällen under våren 
har 5 bord deltagit.

I klubbens styrelse är Sofia Ryman 
junioransvarig. Sofia har bland annat 
anordnat den mycket lyckade Pro-
Am-tävlingen den 11 februari där 
juniorer, och även andra men då först 
efter en auktion, får chansen att spela 
med proffs och varifrån överskottet, 
på i år över 20 000 kr, helt går till att 
stödja juniorbridgen.

Vi har sedan drygt ett år anställt 
Måns Berg som juniorkonsulent på 
en tjänst som motsvarar ungefär 
halvtid under vår och höst. Måns som 
är 30 år är journalist i botten var en 
flitig deltagare i landslaget under sin 
egen juniortid. 

Förutom att Måns sköter vår egen 
juniorverksamhet, som till exem-
pel fredagsbridgen, bedriver han 
även utåtriktad verksamhet som att 
besöka skolor. Dessutom står han 
beredd att genomföra konkreta juni-
orprojekt, varav två exempel följer. 

Då vi tror att många juniorer skulle 
uppskatta bridge bara de kom i kon-

takt med vår sport provade vi under 
våren ett nytt grepp för att försöka nå 
ut och värva fler yngre bridgespelare. 

Vi anlitade Groupon som, med stor 
rabatt, tillhandahåller varor eller 
tjänster från sina samarbetspart-
ners till de som har registrerat sig på 
Groupons hemsida www.groupon.se.

En inbjudan om en snabbkurs för 
nybörjare över en helg för deltagare 
under 35 år mejlades till Groupons 
adressregister för vilket Groupon tog 
hand om anmälningsavgiften på 250 
kr. 

Intresset var mycket stort och sats-
ningen blev en klar succé med över 
50 deltagare. 

Under en intensiv helg den 3-4 mars 
gicks kurshäftet Rekryten igenom, 
där Svensk Bridge ställde upp med 
kursmaterialet. För arrangemanget 
svarade klubbens ungdomskonsulent 
Måns Berg som till undervisningen 
tog hjälp av en av våra unga spelare 
Linus Jorenbo. 

Alla deltagare bjöds båda dagarna 
på lunch, lasagne respektive kyck-
lingspett, samt fika från caféterian 
och fick en presentpåse med kursma-
terial, information, penna samt fyra 
stycken plastbrickor med kortlekar. 

Det fanns fler ungdomar som var 
intresserade av delta i vår satsning, 
men av olika anledningar inte kunde 
delta den 3 och 4 mars. 

Marianne Bager, som spelar i vår 
liga, samlade ihop 20 stycken bekan-
tas barn och deras kompisar till sön-
dagarna den 19:e och 26:e februari 
för vilka Måns Berg då gratis höll 
en komprimerad budgetvariant av 
kursen ovan.

För de av deltagarna, i båda kur-
serna ovan, som önskade lära sig än 
mer tog Skolan därtill fram en snabb-
kurs (motsvarande grundkurs B) som 
Måns höll de tio följande söndagarna 
i Bridgeskolans regi. Dessutom har 
deltagarna bjudits in till juniorbrid-
gen på fredagar.

l e da r e n :

Om du som läser detta har någon 
ny idé om hur vi ska nå ut till unga 
spelare, det måste ju finnas fler bra 
sätt än Groupon, eller, liksom Mari-
anne ovan, en vision om ett projekt 
så hör av dig till Styrelsen! }

sommarkalender

Måndagar
18.30  Sommarserien.
18.30  Sommarserien för mindre 

rutinerade (kretsmästare).

Tisdagar
11.00  Kommenterade spel.
12.00  Sommardag.
18.30  Sommarserien IAF 19/6-

onsdagar
18.30  Sommarserien för mindre 

rutinerade.

Torsdagar
18.30  Sommarserien.

30/7-3/8 Stängt, SM-veckan.
Ligan startar vecka 33, 13-17/8.
Onsdagsmötet startar 22/8.
Lördags- och söndagsspelet 
startar 3-4/9.

Årsmöte 21 oktober 12.00.
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Vad är det som gör att 
de mer erfarna spelarna 
klarar av att spela så 
fort och oftast så mycket 
bättre än genomsnittspe-
laren?

Text: Jan Lagerman

Enligt författarens mening handlar 
det ofta om att de erfarna känner igen 
olika situationer och därmed inte 
behöver uppfinna hjulet varje gång 
utan kan direkt kasta sig på den aktu-
ella problemställningen.

En genväg till att få denna kun-
skap och erfarenhet är ofta att läsa 
böcker eller bridgetidningar som ofta 
är fyllda av givar med ”standardspel” 
som den erfarne tar med i sin kun-
skapsbank.

Bridgeskolans kurslitteratur har 
med några dylika spelsätt som kan 
komma till pass när det behövs.

korsstöld
Ett exempel på detta är korsstöld.

Med spader som trumf har spelfö-
rare Syd kvar följande resurser när 
det är 8 kort kvar och Syd är inne på 
handen:

[ Akn98, ♥ - , ♦ J752, } -
[ KDT6, ♥ 8652, ♦ - , } - 
Öst-Väst har kvar alla sina trumf 

de hade från början, det vill säga fem 
stycken.

Vare sig ruterfärgen (J752) hos 
Nord, eller hjärterfärgen (8652) hos 
Syd är hög, utan försvarsspelarna 
besitter höga kort i bägge dessa 
färger.

I detta läge kan spelföraren spela 
tre ronder trumf och ’dra ut’ Öst-
Västs trumf om dessa sitter jämt 
(3-2). Om Syd gör detta får Syd dessa 
tre trumfstick samt en trumf var, på 
varsin hand. Detta ger totalt fem av 
de åtta sista sticken.

En snabb blick på diagrammet visar 
dock att Syd i stället bör sikta in sig 
på en korsstöld, det vill säga stjäla 
ruter på den ena handen och hjär-
ter på den andra. Fram och tillbaka, 
en trumf per stick, tills Syd har tagit 
alla åtta sticken med sina totalt åtta 
trumf. 

En erfaren spelare ser detta i prin-
cip omedelbart, medan en som fort-
farande går i kursverksamheten har 
svårare att se spelsättet direkt.

Det finns en uppsjö av spelsätt som 
fått namn så att man känner igen 
dom och att man då enkelt kan refe-
rera till dom när man berättar om 
dom, antingen i text, i telefon eller 
vid middagsbordet hemma efter en 
spelkväll.

Trumfcoup
Nord: [ K7
Syd:   [ EDT862

Med denna trumffärg har ni tagit er 
till storslam och spelet verkar enkelt 
(de andra färgerna är höga) bara 
trumfen sitter snällt. 

Men när ni tar för kungen och esset 
sakar Väst. Öst hade alltså knxxx i 
trumf från start och storslammen ser 
dödsdömd ut för den som inte känner 
igen läget. 

Öst har ju kvar knx i trumf och trä-
karlen har ingen trumf kvar så att 

spelföraren kan maska ut knekten 
med handens DT.

Lösningen, om det nu finns någon 
sådan, är en Trumfcoup.

Tekniken att ”fånga upp” en dylik 
trumfknekt innebär att Syd måste 
stjäla ner sig till samma trumflängd 
som Öst har. 

Det vill säga i läget som nu uppstått 
har Syd kvar DT86 i trumf och Öst 
har kn9, så Syd måste stjäla två kort 
för åttan och sexan så att bara DT 
finns kvar på slutet. 

Om sedan Syd kan spela höga kort 
i andra färger från träkarlen enda 
till slutet, så måste Öst till sist stjäla 
i med sin nia och Syd kan då stjäla 
över med tian och dra ut knekten med 
trumfdamen.

Slutläget ovan kom från följande 
giv.

[ K7, ♥ EK65, ♦ EKDkn5, } KD
[ EDT862, ♥ 63, ♦ 8, } EknT2
Det hade varit bättre att spela 7NT, 

men Nord-Syd kom i 7 spader.

Väst spelade ut hjärterdam som Syd 
vann för att spela två ronder trumf 
med ess och kung. När Väst sakar på 
andra trumfronden måste Syd ’redu-
cera’ sin trumflängd till samma längd 
som Öst. 

 Det vill säga Syd måste stjäla två 
röda kort på handen och sedan ta sig 
in till träkarlen för att spela höga kort 
därifrån enda tills Öst måste stjäla 
och Syd kan stjäla över.

Har man sett dylika spel tidigare 
och har dessa med sig i bagaget går 
det fortare att fokusera på den aktu-
ella given. 

Vilken röd färg ska stjälas, hur är 
det med ingångar till träkarlen för 
stölderna och för att komma in på trä-
karlen i slutläget när Östs obehagliga 
trumf skall fångas upp.

Notera  att det omöjligen går att 
spela hem storslammen om inte Syd 
stjäl exakt två kort på handen innan 
Östs trumf ska fångas upp. 

Om Syd inte stjäl två röda kort blir 

B r i d g e s k o l a n  l ä r  u T !

lär dig känna igen olika situationer

Jan Lagerman.
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Detta händer på Bridgeskolan

 » 6-10 augusti. Moskogen 

 » 14 augusti. D-serien startar.

 » 27 augusti. Ferieskolan startar.

 » 28 augusti. E-serien startar.

 » 29 augusti. Bridgeträning startar.

 » 30 augusti. E-serien startar.

 » 31 augusti. Fredagsgodis startar.

 » 15-16 september. Kickoff.

 » 17 september. Kursstart Bridge 
Pro. Ny kurs för tävlings - 
spelare.

 » Bud & spel måndagar och 
onsdagar startar 17 september.

 » Under hösten kommer ett antal 
minikurser att anordnas, se 
Bridgeskolans anslagstavla 
och hemsida. 

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

slutläget:
[ -, ♥ 6, ♦ KQJ, } D
[ DT86, ♥ -, ♦ - } E
Syd är inne på träkarlen och spelar 

höga ruter, men Öst med kn9 i trumf 
sakar sidofärger och Syd tvingas 
stjäla på handen och spela trumf då 
straffen är ofrånkomlig.

Det vinnande slutläget är:
[ -, ♥ 6, ♦ KDkn, } D
[ DT, ♥ -, ♦ -, } AknT
Nu spelar Syd höga ruter från trä-

karlen och kan saka klöver om Öst 
inte stjäl. Till sist sitter Syd bara kvar 
med DT i trumf och spelar ett kort 
från träkarlen och Öst får kapitulera. 
Om Öst stjäl ruter tidigt stjäl Syd över 
och trumfar ut. Resten är sedan högt.

elimination med inpetning
Till sist en giv som visar på spelsättet 
elimination med inpetning.

Given förekommer både i skolans 
utbildningsmateriel som i böcker om 
spelföring. Den är inte sämre för det.

Nord: [ EK742, ♥ ED, ♦ EK6, } K76
Syd: [ Dkn853, ♥ 65, ♦ 53, } EknT3
Som Syd spelar ni 6 spader och Väst 

spelar ut hjärter 4.
Det ser ut som om att en mask av två 

måste lyckas. Först slår man masken 
i stick ett med hjärterdam. Om den 
misslyckas har man klövermasken 
kvar. En mask i klöver som kan slås 
över både Öst eller Väst, men oavsett 
så finns det en risk att båda maskarna 
spricker och vi går straff.

Men spelet är 100 procent säkert om 
Öst inte kan stjäla utspelet! 

Om Syd i stället vinner utspelet 
med träkarlens ess och sedan drar ut 
trumfen har förspelet till ett vinnande 
läge uppstått.Efter att trumfen dragits 
ut, låt oss anta i 2 ronder, spelar Syd 
tre ronder ruter (eliminationen), Ess + 
kung + sexa som stjäls på Syds hand.

Läget efter ruterstölden på Syds 
hand är:

[ K74, ♥ Q, ♦ -, } K76
[ kn8, ♥ 6, ♦ -, } EknT3

lär dig känna igen olika situationer
Observera det viktiga i att Syd spe-

lade bort rutern (eliminationen av 
rutern) så att den försvann ur bilden. 

Nu spelar Syd hjärter (inpetningen)  
som försvaret vinner och oavsett vem 
som kommer in, Öst eller Väst, får 
Syd resten. 

Antingen vänder de i klöver och 
Syd får den hjälp som behövs i den 
färgen för att slippa gissa var damen 
sitter, eller så spelar de en röd färg 
(mot dubbelrenons) som Syd stjäl på 
handen och sakar bort klöver sex på 
bordet.

Dylika spel är oerhört enkla om 
man sett dom tidigare och känner 
igen dom. Ge läget till en erfaren spe-
lare och hon eller han kommer att 
skina upp efter maximalt 2 sekunder 
och glatt berätta om lösningen.

Notera tekniken att spela in mot-
ståndarna i en färg så att de tvingas 
hjälpa till i den känsliga färgen (i 
detta fall klöver) eller vända mot 
dubbelrenons. 

Dylika dubbelrenonsvändor är 
nästan alltid bra för spelföraren som 
stjäl på ena handen och sakar bort ett 
förlorande kort på den andra. 

Ingredienserna är att spelföraren 
har trumf på båda händerna samt är 
tom på båda händerna i den färg för-
svarsspelarna vänder i. Sådant kan 
naturligtvis aldrig förekomma i sang, 
då trumf är en huvudingrediens i pro-
ceduren. 

kul att känna igen sig
Det är kul att få dylika deja-vu-käns-
lor vid bordet och klara av givar man 
kanske inte klarat av om man måste 
tänka ut dom varje gång själv. 

Någon jämförde det hela med golf. 
Man har tränat och tränat med en 
ovanlig klubba som sällan kommer 
fram ur väskan.  Men till sist dyker 
läget upp och man plockar fram 
klubban man tränat med ur bagen 
och slår det slag man så länge väntat 
på. }
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Text: Björn Borin

Hur bra var egentligen Blue Team för 
cirka 50 år sedan? Att deras budsys-
tem var vassare än motståndarnas 
står nog ganska klart. Men hur var det 
med spelföring och motspel? Gjorde 
dom aldrig några riktiga grodor som 
vi vanliga dödliga? Jovisst, men inte 
så ofta. 

Nedanstående bricka torde vara 
unik, såtillvida som att två av värl-
dens bästa spelare gör sig skyldiga 
till relativt elementära misstag på 
samma bricka till en kostnad av 20 
imp – den ene i spelföringen och den 
andre i försvaret? Kan det ha inträf-
fat mer än en gång i VM/Olympiad-
sammanhang? Arvfienden är på plats 
och det är final. Syd giv, ingen i zon:

Utspel: klöver K.
Nord hade visat en 12-16 sang, men 

varför han föredrog sang före hjärter, 
vet nog bara han själv. 

Amerikanske Öst försökte utan 
framgång fälla klöverdam singel 
nånstans. Esset vann och därpå 
följde hjärtertio. Väst kanske satt 
och sov, för han täckte inte som man 
bör göra enligt läroboken, varför Öst 
vann med hjärterdam. Mera klöver 

till Nords dam. Och nu skedde något 
obegripligt. Nord tog av någon anled-
ning ut hjärteress plus en hög spader 
och spelade in Väst på låg hjärter 
och plötsligt fanns det bara åtta stick 
och försmädliga 50 ut. Felräkning? 
Trötthet kanske, för det hade varit 
en lång turnering fram till finalen. 
Eller trodde han kanske att Väst inte 
kunde täcka? 

Nords spelsätt är bara rätt under en 
förutsättning, nämligen att Öst har 
kung-dam punkt i hjärter – en riktig 
lågprocentare. Om Väst täcker hjär-
tertio, måste Nord ta esset och har 
sen en besvärlig gissning. Att spela 
på delade hjärterhonnörer samt att 
Väst hade fler hjärter än Öst är natur-
ligtvis statistiskt överlägset, inte 
minst med tanke på att Öst bara hade 
7 lediga platser för hjärter mot Västs 
12. Under den förutsättningen borde 
Nord, Belladonna, spelat låg hjärter 
mot bordet. Vinner Öst, så kan Västs 
kung maskas ut och om Öst lägger 
lågt, så faller damen under esset 
nästa gång. Allt det här visste natur-
ligtvis Nord, som åtskilliga gånger 
visat överlägsen spelskicklighet och 
ändå blev det fel.

I slutna rummet satt världens mest 
dekorerade spelare Öst. Han deltog 
aldrig i budgivningen och spelade ut 
ruterkung mot 4 hjärter. Nord vann, 
gick ut på bordets spaderess och spe-
lade – i frånvaro av motbudgivning – 
trumf till knekt och dam och därmed 
var han bet. 

Men vad gör då Öst? Jo, han slår 
ifrån sig med spader! Nord vinner, 
lägger ned trumfess, eliminerar spa-
dern och slår ifrån sig med ruter 
och där sitter Öst kvar med Svarte 
Petter, det vill säga ruterdam. Den 
framtvingade klövervändan vinns 
av Nords dam och vrålet från raman 
måste ha hörts ända från hotell Ame-
ricana till Harlem.

Varför inte Öst, när han var inne på 
trumfdamen, tog ut ruterdam för att 
slippa bli inpetad, är en gåta.

Två brickor senare får Öst en ny 
chans mot samma motståndare och 

  [ KDT
  ♥ Ekn65
  ♦ E5
  } D742
 [ 6543   [ kn97
 ♥ K93   ♥ D8
 ♦ T8762  ¤ ♦ KD
 } 5   } KknT986
  [ E82
  ♥ T742
  ♦ kn943
  } E3

 Syd Väst Nord Öst
 p p 1} 2}
 P P D P
 2 ♥ P 2NT p
 3NT P P P

stjärnornas krig (del 2)

samma kontrakt med alla i zon. Låt 
se om han har hämtat sig:

I öppna undvek italienarna den för-
rädiska tresangaren, som betas med 
spader ut och nöjde sig med 130 i  
3 ruter. Syds anemiska hjärter nämn-
des aldrig.

I slutna inför fullsatt rama hade 
amerikanerna utan motbudgivning 
höjt ribban till 4 hjärter. Väst inledde 
med sin högsta klöver, som gick till 
kung och ess. Öst tog ut spaderess, 
innan han vände i klöver till Syds 
knekt. Hjärterknekt seglade runt till 
Östs dam och så var sagan slut för 
Öst–Väst, den här gången till taxa 
620.

Lite mer kunde man väl kräva av 
Öst. Strategin är glasklar – Syd måste 
till varje pris hindras från att komma 
in på handen två gånger för att spela 
trumf och då måste Öst ducka klöver-
kung med risk att Väst spelat ut från 
en sexkortsfärg, men i så fall fanns 
ingen bet. 

Nästa klöver måste Öst vinna 
och slå ifrån sig med klöver. För att 
komma in och spela trumfknekt från 
handen genom Västs förmodade 
honnör andra, måste Syd stjäla in 
sig i klöver. Öst kommer in på trumf-
damen och med tre stick i bagaget 
betar Öst genom att tvinga bordet att 
stjäla en hög spader. Hjärteress fäller 
kungen, men med bara ruter kvar på 
bordet kommer Syd inte in på hand 
för uttrumfning och Öst kan stjäla 
tredje rutern. Alternativet att spara 

  [ D
  ♥ E86
  ♦ EKDT82
  } KD7
 [ 9543   [ EK876
 ♥ K3   ♥ D94
 ♦ 97  ¤ ♦ kn4
 } T9543   } E82
  [ knT2
  ♥ knT752
  ♦ 653
  } kn6
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klöveringången till handen genom 
att spela  trumf från bordet fungerar 
inte som det sitter.

En nätt förlust på 16 imp för Öst-
Väst – en tia ut i stället för en sexa 
hem. Och hur gick matchen? Jo, som 
vanligt, det vill säga Italien vann.

Man får gräva djupt för att hitta lik-
nande misstag av Öst. Här visar han 
hur en slipsten ska dras:

I en semi satt Terence Reese vid 
rodret i 4 spader efter att ha bjudit 
spader och klöver. Öst – javisst är 
det Garozzo – spelade ut ruternio till 
bordets ess med klöversak av Nord. 
Trumf till knekt och – spadernio! 

Nå, handen på hjärtat, hade du 
hittat att lägga ner spaderkung, det 
enda kort som leder till hemgång? 
Knappast, och det gjorde inte Reese 
heller, som naturligtvis trodde att 
ess-dam satt hos Väst. Han tog ut tre 
ronder hjärter och spelade sen bor-
dets sista trumf. Förutom två trumf 
skulle Öst-Väst också ha tre klöver-
spel. 

Du har förstås redan sett, att om 
Öst vinner första ronden trumf med 
esset, så har Nord inget annat alter-
nativ än att lägga ner spaderkung. 
Ytterligare en trumf petar in Öst och 
inget kan hindra hemgången. 

Det skulle ha varit intressant att 
studera Reeses ansiktsuttryck, när 
han gratulerade Garozzo till det fina 
motspelet.Dom var ju inte direkt 
kända för att skicka julkort till var-
andra. }

  [ Kkn7643
  ♥ E9
  ♦ –
  } K9842
 [ D2   [ ET9
 ♥ kn63   ♥ 752
 ♦ KDT752  ¤ ♦ 983
 } knT   } ED76
  [ 85
  ♥ KDT84
  ♦ Ekn64
  } 52

 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
Fo

to
: K

ri
st

in
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ch

PO Sundelin, Johan Sylvan, Snorri Karlsson, Tommy Gullberg och Fre-
dric Wrang. I laget ingår också Simon Bech och Sven-Åke Bjerregård.

Herkules var starkast
finalen i ligaspelet 
vanns av Bk Herkules.
BK Herkules med PO Sundelin som 
kapten vann den jämna finalen i liga-
spelets mästarserie mot Bahaj med 
109-107. I BK Herkules ingår förutom 
kaptenen Simon Bech, Sven-Åke 
Bjerregård, Tommy Gullberg, Snorri 
Karlsson, Johan Sylvan och Fredric 

Wrang. I finalmotståndarna Bahaj 
spelar Mikael Lindblom (kapten), Kris-
ter Ahlesved, Jan Andersson, Martin 
Flodén, Per Hallberg, Jonas Petters-
son, Jan Selberg och olle Wademark.

Även semifinalerna var jämna. BK 
Herkules vann sin match mot lag 
BÅT med 80-70 och i den andra semi-
finalen slutade 123-120 till Bahaj mot 
Magic. }
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Gunnar Fredriksson, 81, började 
på allvar med bridge när han låg i 
lumpen 1950.

– Jag råkade hamna i samma gäng 
som Hans-Olof Hallén (senare lands-
lagsspelare och mångårig ordförande 
i Svensk Bridge lagkommission) och 
han försökte lära alla att spela bridge.

Gunnar hade under uppväxten i 
Ystad provat på att spela priffe och 
auktionsbridge, men när han lärde 
sig kontraktsbridge vaknade intres-
set på allvar.

– Jag läste en hel del bridgeböcker, 
bland annat av Jannersten och 
Terence Reese, säger Gunnar.

Efter lumpen började han plugga i 
Lund och läste bland annat filosofi, 
litteraturhistoria och engelska.

– Jag började spela i Luck (Lunds 
Lunds Universitets Culbertson 
Klubb), ibland med Hans-Olof men 
oftast med andra. Det var en hel del 
framstående spelare som spelade där 
då, till exempel Alvar Stenberg (”Den 
Stenberg”, Reds. anm.).

Under 1950-talet spelade Gunnar på 
flera bridgeklubbar i Skåne. 

– Särskilt på somrarna brukade jag 
och min partner åka runt och spela i 
bland annat Simrishamn, Ystad, Hel-
singborg och Smedstorp.

– Vi spelade ett system med svag 

sang som var ganska ovanligt då. 
Det ledde till att man ganska ofta fick 
spela en sang dubbelt i zonen.

Han säger att han inte hade några 
större framgångar.

– Jag placerade mig väl hyfsat i 
distriktsmästerskapet några gånger 
och på sommarbridgen i Lund kom 
jag och min kompis nog oftast bland 
de tio första.

Utöver studierna ägnade sig Gunnar 
inte bara åt bridge utan höll också på 
med löpning.

– Jag var faktiskt med och kom trea 
på 4x400 metar i SM, säger han och 
berättar att personliga rekordet på 
400 meter var 50,5, en tid som skulle 
stå sig ganska hyfsat än i dag. 

– Då sprang vi på kolstybbsbanor 
som var minst en sekund långsam-
mare än dagens banor.

efterträdde Hasse alfredson
Förutom studier engagaerade sig 
Gunnar också i studentlivet, både i 
studentkåren och i studenttidningen 
Lundagård där han var med i redak-
tionen och senare  efterträdde Hasse 
Alfredson som redaktör när denne 
började på Sveriges Radio.

– Jag hade också börjat frilansa en 
del åt Arbetet och Aftonbladet. 

Efter att ha tagit examen åkte han 

till Oxford och pluggade filosofi 
ytterligare ett år i Oxford, därefter 
bestämde sig Gunnar för att flytta 
till Stockholm där han fick jobb på 
Aftonbladets ledaravdelning.

1965 blev fick han erbjudande att 
bli chefredaktör för Stockholms tid-
ningen, men där blev han bara kvar 
ett år innan han blev rekryterad till-
baka till Aftonbladet, som då ägdes 
av LO, som politisk chefredaktör.

– Jag hade varit medlem i Socialde-
mokratiska studentföreningen, men 
aldrig haft några politiska uppdrag.

Som chefredaktör för den stora 
socialdemokratiska tidningen hade 
han också en del kontakt med de 
politiska ledarna i partiet som Tage 
Erlander och Olof Palme.

– Dom var trevliga. Det var aldrig 
några påtryckningar eller utskäll-
ningar för något som stått i tidningen. 
Särskilt Erlander var väldigt trevlig 
och positiv.

Han berättar att den fråga som 
hade störst betydelse för honom var 
Vietnamkriget.

– Det var en stor fråga för mig och 
många andra. I dag är det kanske inte 
så många som kommer ihåg hur vik-
tigt kriget var för den politiska debat-
ten. 

flera resor till Vietnam
Gunnar berättar att han själv var i 
Vietnam tre gånger och gjorde repor-
tage under pågående krig. Jag var i 
Saigon 1966 och Hanoi 1971 och 1972.

Ett minne han förknippar med 
Hanoi är ljudet av ringklockor från 
cyklar.

– Eftersom amerikanarna bombade 

namn: Gunnar Fredriksson
Ålder: 81
Bor: i Huddinge.
familj: dottern Anna och tre barn-
barn.
Yrke: pensionär, författare, före 
detta politisk chefredaktör för 

Aftonbladet 1966-1980. Har gett ut 
närmare 20 böcker, de flesta om filo-
sofer och politisk filosofi.
Intressen: läsa böcker, bridge. Har 
en blogg på Aftonbladet.se.
Bridge: Har spelat sedan 1950-talet, 
spelar nästan bara lagmatcher. 

Tidigare chefredaktören för aftonbladet, gunnar 
fredriksson, kopplar gärna av med bridge.

– Jag tycker det är en poäng att man stänger ute 
allt annat när man spelar. Har man andra bekym-
mer så glömmer man dem när man spelar.

Text och foto: Stefan Andersson

”Jag lärde mig spela bridge i lumpen”



PASS nr 2 • 2012 Sid 9

så var Hanoi mörklagt och alla cyk-
lade i mörkret så man kunde höra 
ringklockor hela tiden. 

Bland annat gjorde han reportage 
om vietnamesernas luftvärnsförsvar.

– Eftersom alla män var ute i kriget 
så det bemannades enbart av kvinnor. 

Han säger att han själv aldrig ham-
nade i några riktigt farliga situa-
tioner, även om det var nära några 
gånger.

– 1972 hade jag kommit ut från 
Hanoi och ringde redaktionen från 
flygplatsen. Då hade amerikanarna 
precis bombat Hanoi. (De så kallade 
julbombningarna som Palme  jäm-
förde med bland annat nazisternas 
koncentrationsläger).

Gunnar säger att det i hans roll 
som chefredaktör ingick att skriva 
mycket.

– Det fanns andra som kunde sköta 
administrationen. Jag försökte hålla 
mig undan från maktkamper och 
intriger på redaktionen så mycket 
som möjligt även om det inte gick 
helt. Som politisk chefredaktör måste 
man vara lite besvärlig.

Började skriva böcker
Efter 14 år slutade Gunnar som chef-
redaktör 1980. 

– Jag ville börja skriva böcker. Jag 
skrev bland annat en bok om förfat-
taren Joseph Conrad och flera böcker 
om filosofi och filosofer.

Han fortsatte också att skriva 
kolumner i Aftonbladet. 

-–Jag har faktiskt fortfarande en 
blogg på Aftonbladet.se där jag skri-
ver ett par gånger i månaden, men 
jag undrar om det är någon som läser 
den.

Efter att han slutade på Aftonbla-
det åkte också tillbaka till Vietnam 
flera gånger.

– Bland annat var jag i Vietnam 
och Kambodja på ett uppdrag för 
Sida för att lära ut journalistik. En av 
dem som ingick i vår grupp var Bertil 
Ekelid som var den som jag började 
spela bridge tillsammans med.

Under tiden som chefredaktör hade 
Gunnar hållit upp med bridgespelet 
helt i nästan 15 år.

– Vi spelade några partävlingar på 
S:t Erik och sedan började jag spela 
i ligan. 

– När det sedan fattades en spelare 

tog jag kontakt med Malin Siwe som 
jag visste var duktig. Nu har vi spelat 
ihop i ligan i drygt 20 år. 

Betyder mycket
Han spelar inte bridge så ofta längre, 
utan det blir nästan bara i ligan.

– Men bridgen betyder fortfarande 
mycket. Det är ett skönt sätt att 
stänga ute allt och om jag har några 
bekymmer så glömmer man bort dem 
eftersom jag är helt koncentrerad på 
bridgen. 

– Att jag sedan ibland är lite tank-
spridd och gör konstiga fel är en 
annan sak. }

”Jag lärde mig spela bridge i lumpen”

”Vietnamkriget var en stor fråga för mig.”
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Juniorspelet  
startar 10/8!

 » På fredagarna har S:t Erik  
öppet hus från klockan 15 
och framåt, då juniorer spelar 
gratis och får undervisning av 
Måns Berg. Vi bjuder på fika. 

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

 » Juniorer spelar gratis i partäv-
lingsbarometrarna på lördagar 
och söndagar.

Årsmöte 
i Bk s:t erik!  

21 oktober 
klockan 1200

 » Alla som deltar på årsmö-
tet spelar gratis i den efter-
följande söndagsbarometern. 

 » Motioner till årsmötet ska vara 
inlämnade senast 15 septem-
ber.

s:t erik fyller pension
den 8 april 1948 bildades vår bridgeklubb och fyller därmed 65 år nästa år. 
Vi i styrelsen tänker uppmärksamma födelsedagen/pensionsdagen på olika 

sätt under kommande år.

för ett lyckat resultat måste vi ha en drivande och engagerad:  

FESTGENERAL
Är du rätt person? Anmäl dig till styrelsen@sterik.se, senast den 1 juli.

Du kommer att få hjälp av hela styrelsen i arbetet med att ta 
fram ett festprogram. Vi kan också lova en rejäl budget.

styrelsen
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sten Ternblad
– Det blir nog Örebro 

under SM-veckan och 
en del på S:t Erik. 
Vi har sommarställe 
utanför Nyköping och 
det blir kanske också 
spel på någon lokal 
klubb. 

svante ryman
– Det har vi inte 

bestämt ännu. Vi 
har ett sommarhus i 
Bergslagen och det 
är ju inte så långt 
från Örebro så det 
kan hända att det blir 
något spel där.

Barbro Thormählen
– Det blir några 

dagar i Örebro. Jag 
ska spela veteranlag-
SM. Sedan kanske det 
blir något på Österlen 
när jag ska hälsa på 
vänner. Annars blir 
det mest golf.

Tomoko Hansen
– Jag ska spela så 

mycket jag kan, men 
det blir mest i som-
marserien på S:t Erik. 
Förra året var första 
gången jag åkte till 
Örebro och det var jät-
teroligt, jag får se hur 
det blir i år.

solveig Washer
– Det blir Örebro 

som vanligt och så 
kanske lite i sommar-
serien.  }

De flesta bridgeklubbar 
har sommarstängt. Var 
kan vi spela då?

Text och foto: Elena Ström

Den ena efter den andra stänger brid-
geklubbarna runt i Sverige sina loka-
ler och avslutar verksamheten när 
sommaren stundar. Då börjar många 
fråga sig var någonstans man kan 
spela bridge. Det självklara svaret för 
de flesta är: på St Erik. På klubbens 
hemsida kan man läsa allt om som-
marens aktiviteter. Tävlingarna visas 
dag för dag. I år startar den populära 
sommarserie den 28 maj och som 
vanligt finns det parallellt separata 
grupper för avancerade och mindre 
rutinerade spelare. Det finns också 
sommardagsspel på tisdagar med 
starttid klockan 12.00.

Tumba och stureby
En måndagskväll i maj träffar jag 
Lilly Sturesson och Britt-Marie 
Hedrén som småpratar vid bridge-
bordet i väntan på att deras ligamatch 
ska starta. Britt-Marie tipsar om spel 
i Botkyrka Tumba Folkets hus. Där 
kan man spela under hela sommaren 
varje torsdag med start kl. 18.30. På 

onsdagar kan man spela dagbridge 
på Stureby BK i Högdalen. Spelet 
börjar kl. 10.00.

Lillys moderklubb är Stockholms 
– Polisens BS och hon har redan fått 
spelprogrammet för sommaren. Det 
är spel på helgfria onsdagar fram till 
Midsommar, uppehåll i juli och sedan 
spel igen den 1,8, 15 och 22 augusti. 
Tävlingarna börjar kl.17.00.

sommarkarta
På Svensk Bridge` hemsida presen-
teras sommarbridgetävlingar i hela 
Sverige och en sommarkarta publi-
ceras i maj/juninumret av Svensk 
Bridge. 

För er som under sommaren är 
kvar i Stockholm med omnejd kan 
kanske vara av intresse sommarspel 
på två andra klubbar. Glädjen-Väsby 
BK heter numera Väsbybridgen och 
där spelas det på måndagar med start 
18.30. Näsby BS är ett annat alterna-
tiv. Deras tävlingar startar kl.19.00 på 
torsdagar under juni månad.

Sommarens höjdpunkt är givetvis 
Bridgefestivalen i Örebro och där är 
det spel nonstop. Till dess är vi varmt 
välkomna att tävla på de ovan nämnda 
klubbarna. I den ”maraton” serietäv-
lingen på St Erik är det de 10 främst 
placerade spelare som får pris. }

Tips om sommarbridge

Var spelar du  
i sommar?

Text: Stefan Andersson
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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 – Split t/r • Reseleda-
re • Bussresa • Del i dubbelrum mellanklasshotell med 
frukost • Sju middagar varav en byfest • Utfärd Split & 
Trogir med måltid • Bridgespel & bridgeledares tjänster.  
MEDLEMMAR BK ST ERIK: 9 700 KR        6 - 13 OKT

ORD. PRIS: 10 200 kr.    Extra vecka: 3 700 kr pp

Kroatien med Hercegovina

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

En härlig vecka på hotell invid havet på Makarska Rivi-
eran i Kroatien. Resan tar oss även till fascinerande städer 
såsom Split, Trogir och Dubrovnik samt Mostar. Vi utfors-
kar det vackra inlandet med sina dalar och floder samt 
den dramatiska kusten och skärgården. Daglig bridge-
spel leds av vår bridgeledare Christer Cedergren. 

En resa med fotboll - en verklig folkfest,  musikal - stort 
utbud samt bridgespel på Englands största bridgeklubb 
– Young Chelsea. DATUM: 7 - 11 SEP, 7 - 11 DEC

Förläng sommaren på Malta, 
hotell invid havet samt dag-
ligt bridgespel med Christer 
Cedergran. Vår guide Fredrik 
Hammenborn visar sitt Malta 
och vi får en inblick i öns myck-
et speciella historia. 

Historiska Malta

I PRISET INGÅR: • Flyg Stockholm – Malta t/r • Del i dub-
belrum 4 stjärnigt hotell med frukost •  4 middagar på 
hotellet •  Halvdagsutfärd till Valletta •  Bridgeledare  
MEDLEMMAR BK ST ERIK: 9 990 KR       4 - 11 NOV

ORD. PRIS: 11 790 kr.  Extra vecka: 3 700 kr pp

Annons BK St Erik maj  2012..indd   1 2012-05-11   12:27:02

är du riktigt alert?
Många är lite osäkra på 
när bud ska alerteras. 
inte minst har jag själv 
varit tveksam ibland. 
Här följer därför en kort 
genomgång av alerte-
ringsreglerna.

Text: Stefan Andersson

Alertering är när man ska knacka i 
bordet, eller kanske ännu hellre lägga 
fram alerteringskortet.  Det görs för 
att uppmärksamma motståndarna på 
att något är ”lurt” med det bud som 
partnern just har avgett.

De bud som ska alerteras är:
[ Artificiella bud i färg och sang 

samt artificiella pass. 
Exempel på artificiella 
bud är överföring och 
Stenbergs 2NT.

♥ Bud av ny färg som 
inte är krav för minst en 
rond ska alerteras. Till 
exempel om din partner 
öppnar med 1 spader, 
motståndarna dubblar 
och du bjuder 2 klöver 
som  partnern kan passa 
på. Då ska 2 klöver-budet 
alerteras (om du inte 
passat i förhand).

♦ Sangbud som är krav 
ska alerteras.

} Öppningsbud på en-
läget som kan vara sva-
gare än 10 hp och som 
saknar kompenserande 
fördelning ska alerteras. 
För 1 NT gäller svagare 
än 14 hp.

dubblingar och redubb-
lingar ska aldrig alerteras.

Bud från och med  
4 klöver och uppåt ska 
aldrig alerteras.

Så här långt är det väl 
relativt klart för de flesta 
vad som ska alerteras 
eller inte. Men riktigt så 
enkelt är det inte.

Motståndarna har rätt 
till information om sam-
förstånd och överens-
kommelser med partnern 
som gör att man med stor 
sannolikhet vet att ett bud 
har en betydelse som ska 
alerteras. 

I de fall man har indi-
rekt information om ett 
buds betydelse ska man 

tillämpa alertering. Som överens-
kommelser räknas även erfarenhe-
ter inom paret och kunskaper om det 
egna budsystemet som innebär att 
man har tillgång till mer information 
än motståndarna har.

Man är också skyldig att alertera 
naturliga bud som motståndarna rim-
ligen inte kan förväntas förstå utan 
en alert.

Några exempel:
Öppningsbud 
1} Om det inte behöver vara fyr-

korts klöver ska budet alerteras.
1NT Om det kan vara mindre än 14 

hp ska det alerteras.
2} Om det är enda krav ska budet 

alerteras eftersom det är ett artifi-
ciellt bud. Om budet visar 11-16 hp 
och minst 5-korts klöver ska det inte 
alerteras.

2♥ Om budet är naturligt med minst 
5-korts ska det inte alerteras, oav-
sett styrka. Om budet däremot visar 
5-korts hjärter med minst en 4-korts 
lågfärg som sidofärg så ska det aler-
teras eftersom det är ett artificiellt 
bud.

efter 1nT
2} ska alerteras om det är hög-

färgsfråga. Om sangöppnaren svarar 
2♦ ska det också alerteras eftersom 
det inte visar ruter utan förnekar 
högfärg.

naturliga bud
Om öppningshanden bjuder 1 ruter 

och partnern svarar 2 ruter så ska 2♦ 
budet inte alerteras om det visar 6-9 
poäng, visar det däremot 10+ hp så 
ska det alerteras.

nT-svar
1[ - Pass - 1NT. Om budet är avbö-

jande sang ska det inte alerteras, är 
det däremot krav ska det alerteras.

1[ - Pass - 2NT. Om det är Sten-
bergs två sang ska det alerteras, är 
det en naturlig sanginvit ska det inte 
alerteras.

Alertering ska användas i alla täv-
lingar där mästarpoäng i guld och 
silver. Rekommendationen är också 
att alertering används vid spel på 
klubbnivå.}

Fotnot: Fakta hämtade från Svensk 
Bridge - Spader.
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Text: Tommy Gullberg

Utspel: Hjärterkung. Nord spärrbju-
der efter Västs upplysningsdubbling. 
Spelplan?

3. Väst/ [ Kkn9
Alla ♥ 53
  ♦ E864
  } EKkn3
    
    
   ¤    
  
  [ ED1074
  ♥ K842
  ♦ 3
  } 642

 SYD VÄST NORD ÖST
  1 ♦ 1 NT P
   2 }* P 2 ♦ P
 3 [ P 4 [ P

Utspel: Ruterkung. Syd frågar efter 
högfärg och kräver sedan med fem-
korts spader. Spelplan? }

Utspel: Hjärterknekt. Gardera hem-
gång!

2. Syd/ [ 65
Alla ♥ 65
  ♦ kn1082
  } ED987

   ¤
  [ EK32
  ♥ EKD2
  ♦ E93
  } kn10

 NORD SYD
  2 NT
   3 NT P

läs även Tommys bridgeproblem i aftonbladet och 
svd. försök först innan du kikar i facit på sidan 15.

klarar du 
Tommys luriga?

1. Syd/ [ Dkn102
Öst-Väst ♥ 10876
    ♦ 654
    }  kn4

   ¤
  [ K98765
  ♥ E
  ♦ E87  
  } ED9

 SYD VÄST NORD ÖST
 1 [ D 3 [* P
 4 [ P P P

resultat i  
nybörjarträffen 2012
Nybörjarträffen spelades under 
andra halvan av april över hela 
landet. På BK S:t Erik deltog 39 par 
och vann gjorde Kjell Hallberg och 
Peter Bengtsson med 66,2 procent 
före Paul Grengel och Ulf Andersson 
64,4 procent, trea blev Peter Lind och 
Karin Isberg.

Totalt deltog 308 par i hela landet 
och när resultaten räknats om som 
om alla 308 paren spelat i samma täv-
ling visade det sig att bästa S:t Erik-
par blev Peter Lind och Karin Isberg 
som kom på 12:e plats med 65,91 pro-
cent, Kjell Hallberg och Peter Bengts-
son fick 64,89 procent och kom på 
16:e plats. Dessa två par har rätt att 
delta i SM-finalen för nybörjare vid 
Bridgefestivalen i Örebro i sommar 
dit de 24 bästa är direktkvalificerade.

Några övriga S:t Erik-resultat:
29 Bengt Karpe - Rune Bohlin
30 Johan Lindblad - Dagmar Sjölin
36 Paul Grengel - Ulf Andersson
39 Agneta Liljestrand - Inga-Lill Sjö. }

enkät om tidig start
Under 2012 har ett test genomförts 
med tre speltillfällen på måndagar. 
Detta har inneburit att ”Vi tävlar” och 
Öppen klass på måndagar startat en 
timme senare än tidigare, klockan 13. 
Styrelsen har gjort en enkät för att ta 
reda på vad spelarna tycker.  

120 personer svarade och en klar 
majoritet, drygt 70 procent, föredrog 
den tidigare starttiden klockan 12. 

En nackdel som flera framhöll med 
den senare starttiden är att rusnings-
trafiken har börjat när man ska åka 
hem.Styrelsen kommer nu att utvär-
dera försöket med tidigare start, bland 
annat med hjälp av svaren i enkäten.  }

individuella kM
Den 9 april spelades KM individu-
ellt, 28 spelare deltog och spelade 42 
brickor. Resultat:

1. Stefan Olausson 60,7
2. Tora Philip 59,7
3. Tommy Eneqvist 57,5
4. Lars Malm 55,6
5. Dan Martinsson. 55,4. }
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FACIT-
SPELKORT
– med kommentarer
Med Facit-Spelkort kan ni spela 
hemmabridge och jämföra er med 
andra resultat, precis som på klub-
ben eller andra större tävlingar.
 Givarna är tidigare spelade i 
riktiga tävlingar och det är resulta-
tet från dessa som ligger till grund 
för de poäng (score) ni får.
 Ett paket med Facit-Spelkort 
innehåller en kortlek med 48 givar 
samt tillhörande häfte med scorer. 
Förutom scorer redovisas i häftet 
även förslag till budgivning, re-
kommenderade utspel samt idéer 
kring spelföringen m m. 
 Givarna kan spelas om hur 
många gånger som helst – och 
kortleken kan givetvis även använ-
das till andra kortspel. 
 F n finns fem utgåvor, nr 1, 2, 
3, 4 och 5.

– 1 –

Givsamling
– med kommentarer

www.bridgeforlaget.se

1
1

1       N 2       Ö 3       S 4       V 5       N 6       Ö
7       S 8       V 9       N 10       Ö 11       S 12       V

13       N 14       Ö 15       S 16       V 17       N 18       Ö
19 S 20     V 21       N 22       Ö 23       S 24       V

25       N 26 Ö 27     S 28       V 29      N 30   Ö
31       S 32       V 33       N 34       Ö 35       S 36       V

37       N 38       Ö 39       S 40    V 41      N 42       Ö
43       S 44       V 45       N 46       Ö 47       S 48       V1

• Kortlek 
   med 48 givar

• 52-sidigt häfte  
   med scorer och  
   förslag till bud-  
   givning och spel.

Pris:

  85:—

HANDLA DIREKT I VÅR 

INTERNET-BUTIK! 

ÖPPEN DYGNET RUNT!

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE

HANDLA DIREKT I VÅR 

INTERNET-BUTIK! 

ÖPPEN DYGNET RUNT!

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE

– Gratis tel/fax 020-52 13 13 –

NR 5 UTE NU!!!

 
 
 
  
 
  
      
   
 
 
 
 
Bridgeskolan anordnar Kickoff helgen 15-16 september för alla 
bridgespelare i S:t Eriks lokaler.  
Vi har 5 olika nivåer och vi hoppas att du hittar rätt grupp. 
 
Lördagen 15 september 
 
10.00       PÅ/PLUS/D-serien  Vi spelar 18 brickor i tävlingen 
 
10.30 För dig som gått Bättre Spel/Bättre Bud 
 
Söndagen  16 september 
 
10.00 Öppen klass         Vi spelar  24 brickor i tävlingen 
 
10.30 För dig som gått Grundkurs B  
 
10.30 För dig som gått Grundkurs A 
 
Gemensam avslutning med prisceremoni ca 16.30 båda dagarna.  
 
 
Priset för denna heldag är 350kr och då ingår: 
 

 Lektioner med övningar 
 

 Lunchbuffe 
 

 Tävling med kommenterad givsamling 
 
 
Frågor och anmälan görs på  
 
www.nyabridgeskolan.se eller telefon 08-345501 
 
Avgiften 350kr betalas i samband med anmälan 
kontant eller till bg 695-9829   
 

Först till kvarn ....  Välkomna ! 

a n s l a g s TaV l a n

Bidrag och svar mejlas till: pass@sterik.se. nästa 
nummer kommer ut i början av september.

Jag söker en partner till olika täv-lingar. Har spelat på S:t Erik i 25  år, men saknar partner.
”Avancerad spelare”

lördagen 15 septemberlingen

söndagen 16 septemberlingen

frågor och anmälan görs påingen

Välkomna!gen
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Facit till Tommys luriga

Utspel: Hjärterkung.
Nord spärrbjuder efter Västs upplys-
ningsdubbling. Spelplan?
Det är för tidigt att spela trumf. Hela 
given: 

Gör Syd det kommer Öst in på trum-
fess och attackerar rutern. Med 
klöverkung fel går då kontraktet nor-
malt en straff.
I andra stick ska Syd istället spela 
klövernio mot bordet. Väst kan ta om 
han så önskar men Syd får tillfälle att 
saka en ruter från bordet på klövern, 
varför kontraktet bärgas med en för-
lust i trumf och en i vardera lågfär-
gen.

Väst vinner och fortsätter hjärterat-
tacken. Syd vinner vändan och fort-
sätter med klöverknekt, som får löpa. 

Öst kan inte ta utan att ge upp figh-
ten. När han släpper sticket, övergår 
spelföraren till ruteress och ruter.
Därmed får han två stick i vardera 
lågfärgen till sina fem toppstick i 
högfärgerna.

3. Väst/ [ Kkn9
Alla ♥ 53
  ♦ E864
  } EKkn3
[ 86   [ 532
♥ ED109   ♥ kn76
♦ KD1095  ¤ ♦ kn72
} 95   } D1087 
  [ ED1074
  ♥ K842
  ♦ 3
  } 642

2. Syd/ [ 65
Alla ♥ 65
  ♦ kn1082
  } ED987
[ kn108   [ D974
♥ kn1097   ♥ 843
♦ KD54  ¤ ♦ 76
} 62   } K543 
  [ EK32
  ♥ EKD2
  ♦ E93
  } kn10

Utspel: Hjärterknekt. Gardera hem-
gång! Tag hjärteress och spela ruter-
nio. Hela given:

Utspel: Ruterkung. Syd frågar efter 
högfärg och kräver sedan med fem-
korts spader. Spelplan?
Tag ruteress och stjäl en ruter. Spela 
klöver till bordets kung och ta en 
andra ruterstöld. 
Därefter spelar ni in bordet på klö-
veress och stjäl en tredje ruter. Hela 
given:

1. Syd/   [  Dkn102
Öst-Väst   ♥  10876
    ♦   654
    }  kn4
[ 4   [ E3
♥ KDkn9   ♥ 5432
♦ K932  ¤ ♦ Dkn10
} K1087   } 6532
  [ K98765
  ♥ E
  ♦ E87  
  } ED9

Ge sedan bort ett klöverstick. Ni 
har nu öppnat för att ta en klöver-
stöld på handen för sammanlagt sex 
trumfstick och hemgång. }

annonsera i Pass
mejla: pass@sterik.se

1. Syd/   [  Dkn102
Öst-Väst   ♥  10876
    ♦   654
    }  kn4

   ¤
  [ K98765
  ♥ E
  ♦ E87  
  } ED9

 SYD VÄST NORD ÖST
 1 [ D 3 [* P
 4 [ P P P

2. Syd/ [ 65
Alla ♥ 65
  ♦ kn1082
  } ED987

   ¤
  [ EK32
  ♥ EKD2
  ♦ E93
  } kn10

 NORD SYD
  2 NT
   3 NT P

3. Väst/ [ Kkn9
Alla ♥ 53
  ♦ E864
  } EKkn3
    
    
   ¤    
  
  [ ED1074
  ♥ K842
  ♦ 3
  } 642

 SYD VÄST NORD ÖST
  1 ♦ 1 NT P
   2 }* P 2 ♦ P
 3 [ P 4 [ P
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Posttidning B

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

dubbla  
Vårkul

Årets vårkul lockade som vanligt många deltagare.

den 15 maj spelades 
Vårkul, vann gjorde 
sven-owe andersson 
och Tommy eneqvist. 
i år deltog 124 par, en 
liten minskning jämfört 
med förra årets 138.
resultat,  Vårkul

1. Sven-Owe Andersson – Tommy 
Eneqvist.

2. Caroline Tesch – Johan Tesch.
3. Per-Olof Rehn – Ingrid Linnars-

son.
4. Bengt Stahre – Gunnar Andersson.
5. Lars Malm – Piotr Deyna.

Det spelades också Vårkul dag för 
mindre rutinerade den 26 april. Täv-
lingen lockade 61 par. Vann gjorde 
Eva Backhammar och Anita Lindgren.

resultat, Vårkul dag
1. Eva Backhammar – Anita Lind-

gren.
2. Lena Fürst-Rozkalns – Marga-

reta Axner.
3. Berit Strandberg – Eva Klingspor.
4. Lennart Jatéus – Jan Christiernin.
5. Ylva Jansson – Elisabeth Nyström.

Daniel  
Gullberg.

s:t erik-junior vann JsM-lag
Helgen 5-6 maj avgjordes lag-SM för 
juniorer på Filbyter Bridge i Linkö-
ping. 

I det vinnande laget Kapten Cook 
Crew ingick Daniel Gullberg från S:t 

Erik tillsammans med Simon Eken-
berg, Johan Karlsson och Simon 
Hult. Kapten Cook Crew vann en 
klar seger med 16 VP före lag Rim-
stedt Power.


