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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

Pass trycks på 
Svanenmärkt papper. PASS nr 2 • 2013

Några slutord från redaktören
Det här numret blir mitt 
sista som Passredaktör.  

Text: Stefan Andersson

Jag har nu varit redaktör för Pass i 
drygt tre år. Det har varit roligt och 
har gjort att jag fått lära känna både 
klubben och många medlemmar 
bättre än jag skulle ha gjort annars.

Man ska ju sluta när man är på 
topp sägs det. Jag vet inte om jag är 
på topp, men nu känns det som att 
det är dags för mig att sluta. I kombi-
nation med bland annat mitt vanliga 
jobb, bridgespel och en del privata 

åtaganden så har det börjat bli lite för 
mycket även med Pass. 

Den som har haft noggrann koll på 
utgivningstiderna har kunnat kos-
tatera att dom inte riktigt har hållits 
det senaste året. Det kan därför vara 
dags att  lämna över redaktörskapet 
innan decembernumret kommer ut 
till påsk.

tack för mig!
Jag vill tacka dem som ingått i 
redaktionsrådet under dessa år: Rolf 
Molin, Kenneth Bäckström och Malin 
Siwe. Jag vill också tacka dem som 
regelbundet har bidragit med mate-

rial till Pass under de här tre åren: 
Tommy Gullberg, Elena Ström,  och 
Jan Lagerman. Tack också till bland 
andra Björn Borin, Noomi Hebert, 
Herman Törnblom, Lars OA Hedlund 
och alla andra. 

Det har som sagt varit ett roligt 
uppdrag och jag har fått intervjua 
många intressanta personer. Det blir 
nu en av mina tidigare intervjuperso-
ner som tar över som 
redaktör, Måns Berg. 

Jag tackar härmed 
för mig och önskar 
Måns lycka till med 
Pass. }



Hur ska du betala?
en fråga som vi i styrel
sen har funderat mycket 
över under senare tid är 
hur vi på ett enklare sätt 
ska kunna ta emot spel
avgifterna? 

Mårten Gustawsson – ordförande

Sedan länge betalas spelavgiften 
kontant. Tävlingsledaren måste först 
samla in pengarna, sedan räkna dem 
för att till slut göra iordning dem för 
banken. Förutom den tid som det tar 
får vi dessutom betala för bankens 
hantering vid mottagandet av peng-
arna.

Naturligtvis vore det bäst om vi blev 
av med, eller i alla fall rejält lyckades 
minska, kontanthanteringen.

Ett alternativ är att betala med 
bankkort. Men dels får vi betala 
för varje transaktion, dels tar varje 
transaktion tid. Tänk då vilken tid 
250 stycken betalningar skulle ta!

förköpshäften
En temporär lösning som vi nu en tid 
har erbjudit på kvällarna och som vi 
till hösten även kommer att erbjuda 
dagspelarna är att med viss rabatt 

köpa förköpshäften. Förköpshäf-
tena har hittills kunnat köpas före 
kvällsligaspelet under de två första 
serieomgångarna och har då kunnat 
betalas med kort vilket har minskat 
kontanthanteringen. Samtidigt är 
det här ingen idealisk lösning då det 
både kostar pengar att trycka häf-
tena samt tid för tävlingsledaren att 
räkna dom.

Ladda ett kort?
Vi har börjat fundera på en lösning 
liknande den som SL har. Varje 
spelare får ett kort som snabbt och 
enkelt kan dras i en portabel läsare. 
För att kunna ladda korten sätter vi 
upp några automater på klubben. 

Tyvärr verkar det ännu inte på 
marknaden	 finnas	 någon	 färdig	
lösning som vi skulle kunna börja 
använda oss av, därför dyker det 
upp ett antal mer eller mindre svåra 
frågor som till exempel: Vad kostar 
ett lämpligt system? Ska man även 
kunna ladda sitt kort online? Hur 
ändrar man det belopp som dras? 
(Det blir för jobbigt att varje gång 
behöva knappa in startavgiften så 
den bör vara förinställd. Hur gör 
man då om ett annat belopp behöver 
dras?) Ska prispengar kunna sättas 
in på kortet?

L e Da r e N :

Har du hört talas om ett färdigt 
system som skulle kunna passa oss 
så får du mer än gärna höra av dig! }

Sommarkalender

Måndagar
18.30  Sommarserien.
18.30  Sommarserien för högst 

ruternålen (kretsmästare).

tisdagar
12.00  Sommarbridge.
18.30  Sommarserien hcp.

Onsdagar
18.30  Sommarserien för högst 

ruternålen (kretsmästare).

torsdagar
11.00  Kommenterade spel.
12.00 Sommarbridge hcp.
18.30  Sommarserien.

29/7-1/8 Stängt, SM-veckan.
Ligan startar vecka 33, 12-15/8.
Onsdagsmötet startar 14/8.
Helgspelet startar 7-8/9.

Årsmöte 27 oktober 12.00. 

PASS nr 2 • 2013

Årsmöte 
i BK S:t erik!  

27 oktober klockan 1200

 » Alla som deltar på 
årsmötet spelar gratis 
i den efterföljande 
söndagsbarometern.

 » Motioner till årsmötet 
ska vara inlämnade 
senast 15 september.
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Om svarshanden inte 
stöttade öppnaren i den 
första budronden så har 
man inte funnit en trumf. 
Budgivningen fortsätter 
då in i den andra ronden 
med att öppningshanden 
försöker beskriva hand
typ och styrka.

text: Jan Lagerman

Beskrivningen sker med att öppnaren 
visar en av fyra handtyper. Dess-
utom försöker öppnaren få med 
ungefärlig styrka på sin hand och 
detta görs nästan alltid i intervaller 
om 3 hp/stp.

Handtyperna är:
A Trumfstöd.
B Tvåfärgshand.
C Enfärgshand.
D NT-hand.

Exempel på A
1)1♥ – 1[ – 2[           
2)1♥ – 1[ – 3[          
3)1♥ – 1[ – 4[

1) Öppnaren stöttar på lägsta nivå 
och visar 13–15 stp (stödpoäng)

2) Öppnaren hoppar nu till 3 spader 
och visar 16–18 stp.

3) Med hoppet till utgång visar öpp-
naren 19–21 stp.

Exempel på B
1a) 1♥ – 1[ – 2} 
1b) 1♦ – 1♥ – 1[      
2)  1♥ – 1[ – 3}                

1) Öppnaren visar två färger, minst 
5–4 och styrkan är 12–17 hp

2) Öppnaren visar två färger, minst 
5–4 och nu är styrkan 18–19 hp när 
budet var med ett hopp.

Exempel på C
1) 1♥ – 1[ – 2♥         
2) 1♥ – 1[ – 3♥

1) Öppnaren visar en enfärgshand, 
minst 6 kort och 12–14 hp.

2) Med hoppet till treläget visar 
öppnaren 6 kort och 15–17 hp.

Exempel på D
1) 1♥ – 1[ – 1 NT          
2) 1♥ – 1[ – 2 NT

1) Öppnaren visar en sanghand 
(jämn hand) och 12–14 hp

2) Med det enkla hoppet visar öpp-
naren en jämn hand som var för stark 
att öppnas med 1NT det vill säga 
18–19 hp.

Dags att fatta beslut
Efter att öppnaren beskrivit handtyp 
och ungefärlig styrka måste svars-
handen fatta beslut.

Svararen försöker också beskriva 
vad denne har och detta kan i sin tur 
göras via tre styrkeintervaller:

A. Svag hand, cirka 6–10 hp.
B. Invitstyrka, 11–12 poäng (hp eller 

stp	beroende	på	om	trumf	finns).
C. Utgång, minst 13 poäng.
D. Kravbud (minst invitstyrka det 

vill säga B eller C).

De svaga händerna har fyra alter-
nativ.

A1. Pass.        
A2. Preferens till öppningsfärgen.     
A3. Bjuda om egen färg (2-läget)    
A4. 1NT (Om det går).

Invithänderna har två (tre) alternativ.
B1. 2NT (när ingen trumf verkar 

vara aktuell).
B2. Bud i redan visad färg på 3-läget. 
B3. Kravbud (Ny färg på 2-läget).

C. Utgångshänderna bjuder utgång 
i sang eller färg.

D. Om svararen fortfarande inte vet 
vad som ska spelas kan han kräva 
med nya färger men måste då ha 
minst invitstyrka. Ny färg på 2–läget 
är minst invit (kan vara starkare) 
medan ny färg på 3-läget är krav till 
utgång.

Här följer några frågor med olika 
svårighetsgrad på det här numrets 
tema:

enkla frågorna:
1) 1♥ – 1[ – 2[?                   
2) 1♥ – 1[ – 2♥?               
3) 1♥ – 1[ – 1NT?

Vad gör ni med följande kort om 
budgivningen inletts som ovan?

[ DT842 ♥ T6 ♦ K5 } Ekn53

Lite svårare frågorna:
1) 1♥ – 1[ – 2} – ?
2) 1♥ – 1[ – 2♥ – ?    
3) 1♥ – 1[ – 2NT – ?

Vad gör ni med följande kort om 
budgivningen inletts som ovan?

[ KknT542 ♥ 7 ♦ Kkn64 } 92

Svåra frågorna:
1) 1♥ – 1[ – 2} – ?
Ni har följande fyra händer:
a) [ Kkn75 ♥ K53 ♦ 6542 } D8
b) [ KDkn753 ♥ 6 ♦ Ekn95 } 82
c) [ EKD7 ♥ 65 ♦ 986 } D863
d) [ EKD7 ♥ 65 ♦ Dkn63 } 986

B r i D g e S K O L a N  L ä r  u t !

Så fortsätter budgivningen

Jan Lagerman.
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Så fortsätter budgivningen

Svar lätta frågorna:
1) Ni har 10 hp och när spadern 

höjs av öppnaren (13–15 stp) så får 
ni tre extra poäng. Två för era dub-
belton (tvåkortsfärger) och en extra 
för den femte trumfen (ni överblickar 
nio trumf tillsammans). Därmed är 
utgång rätt bud, ni har ju 13 stp och 
ni går till 4 spader.

2) När öppnaren bjuder om sin 
öppningsfärg har denne minst 6 kort 
i färgen och ni vet nu att hjärtern 
duger som trumf. Ni får en extrapo-
äng för er tvåkorts ruter och handen 
har 11 stp och ni höjer till 3 hjärter 
som invit.

3) När öppnaren visar en jämn 
hand med styrka 12–14 hp gör ni ett 
klokt val om ni stämmer i bäcken 
med pass. Ni har ju ingen trumf och 
styrkan uppgår till max 24 hp tillsam-
mans.

Svar lite svårare frågorna:
1) Ni har 8 hp och ser ingen säker 

trumf. Ni måste därför bjuda svagt 
och ett av alternativen med svaga 
kort är att bjuda om en egen färg på 
2-läget. 2 spader är rätt bud med er 
svaga hand och egen sexkortsfärg.

2) När öppnaren bjuder om hjärtern 
kan man alltid säga pass med svaga 
kort. Pass är inget direkt felbud, 
men med singel hjärter och en trev-
lig 6-kortsfärg gör man ofta klokt i 

att bjuda om färgen igen. Ni antyder 
då, precis som i första svaret, en svag 
hand utan stöd i hjärtern.

3) Nu visar öppnaren en jämn hand 
med 18–19 hp. Era 8 hp duger gott 
till ett utgångsbud och ni vet att spa-
dern duger som trumf. Rätt bud är 4 
spader.

Svar svåra frågorna:
a) Ni överblickar 8 kort i hjärter när 

öppnaren har minst 5–4 i sina färger. 
Styrkan i hjärter är era 10 hp och en 
extrapoäng i klöver. 

Med 11 stp inviterar ni genom att 
bjuda en redan bjuden färg (här hjär-
tern) på 3-läget och rätt svar är 3 hjär-
ter. Öppnaren passar med minimum 
eller höjer till 4 hjärter med lite extra 
i bagaget.
b)	Med	er	fina	6-kortsfärg	och	11	hp	

inviterar ni genom att bjuda en redan 
bjuden färg på 3-läget. 3 spader är 
alltså invit och öppnaren passar eller 
höjer till 4, precis som i a).

c) Med 11 hp och stöd i öppnarens 
andra färg höjer ni den till 3-läget. 
Som i de båda förra frågorna invite-
rar ni genom att bjuda en redan visad 
färg på 3-läget.

d) Utan gemensam färg på 8–kort 
men med 11–12 hp inviterar ni 
genom att bjuda 2NT. Budet lovar 
håll i objuden eller objudna färger 
(här rutern). }
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BUDNYCKEL

www.nyabridgeskolan.se

Detta händer på 
Bridgeskolan

 » Start D-serien kväll, 13 augusti.

 » Ålandsresa, 29 augusti.

 » Start Ferieskolan, 2 september.

 » Start E-serien, 3 & 5 september.

 » Start Bridgeträning 
onsdag, 4 september.

 » Fredagsgodis + Bridgeträning 
fredag 6 september.

 » Kick-off 21-22 september. 
Start höstens kurser och 
Bud & spel, 23 september.

 » Bridgeträning torsdagar 11.00 
håller på hela sommaren 
med undantag för 1 augusti.

 » Det	finns	brickor	att	hyra	för	
hemmaspel. 16 brickor för 200 
kronor. Lånetid en vecka.

 » CD	–	Bättre	Spel	finns	att	köpa. 

Övrigt
Värvningspremier till er som 
värvar nybörjare. För varje 
person du värvar till en nybörjar-
kurs får du två frispel till S:t Eriks 
ordinarie tävlingar.

Kontaktinfo
www.nyabridgeskolan.se  
info@nyabridgeskolan.se
08-34 55 01.

Bridge
skolans 
nya bud
nyckel 
kan köpas 
för 80 
kronor.
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I år fyller BK S:t Erik 65 år, det firas med en fest 
den 7 september. se annons här intill. Här är del 2 
om klubbens historia som avhandlar 19701996.

Text: Stefan Andersson

O r D f Ö r a N D e N 
1 9 4 8 – 1 9 9 8
Hans Boalt  1948–1954
gunnar Karnefors 1954–1960
Åke Hjertstrand 1960–1962
anders Nylander 1962–1966
Per fåhreus  1966–1967
Börje Persson  1967–1968
Per Åkeby  1968–1970
gunnar anulf  1970–1971
Sven Deinoff  1971–1976
Kjell Swanström 1976–1981
Per fåhreus  1981–1982
Jerker Olsson  1982–1986
Harry gindin  1986–1990
Björn gustafsson 1990–1994
Peter Bilow  1994–1996
Björn Åström  1996–1998

Så fortsatte det 

Källa: S:t Erik 1948-1998.

För 65 år sedan, den 8 april 1948, höll 
BK S:t Erik sitt första årsmöte på 
Konsumrestaurangen, Sveavägen 68. 

Den förra delen i historiken slutade 
på 1960-talet med skolbridge och tv-
bridge med Putte Kock.

Juniorgenombrott
På	 1970-talet	 fick	 juniorbridgen	 sitt	
genombrott och S:t Erik inledde ett 
samarbete med Stockholms ung-
domsbridgeförbund, STUBF. En ung-
domskonsulent anställdes, Douglas 
von Krusenstierna. Efter ett par år 
efterträddes han av Tommy Gullberg.

Tillsammans med STUBF hittade 
S:t Erik en ny och större lokal på 
Kristinehovsgatan 10 på Söder. 

I samband med detta startade även 
Ulf Cederborg och Björn Borin Brid-
geskolan. Bridgeskolans historia 
beskrevs nyligen i Mårten Gustaws-
sons artikel om Ulf Cederborg.

I början av 1970-talet hade S:t Erik 
cirka 300 medlemmar och bordsav-
giften var sju kronor. Ekonomin var 
vid den här tiden inte så stark och 

klubben prövade olika metoder för 
att förbättra den. 1970 skaffade man 
till exempel en så kallad enarmad 
bandit, den tidens motsvarighet till 
Jack Vegas. Den försvann dock rätt 
snabbt när en lagändring några år 
senare satte stopp.

En del nya tävlingar provades 
också. Bland annat spelades en cup-
tävling med handikapp mellan lag 
från olika serier. Apropå ligan så 
utvecklades den också under 1970-
talet. Antalet lag mer än fördubblades 
och säsongen 1978/79 deltog 130 lag.

Seger i lag–eM
1977 vann Sverige EM-lag i Hel-
singör. I laget ingick fem spelare från 
S:t Erik: Anders Brunzell, Jörgen 
Lindqvist, P-O Sundelin, S-O Flod-
qvist och Hans Göthe.  Under 1970-
talet hade också S:t Erik-medlemmen 
Curt Engvall utvecklat världens 
första(?) brickläggningsmaskin.

1979 hade klubben cirka 800 
medlemmar och bordsavgiften var  
15 kronor.

En stor stridsfråga under 1970- och 
ända fram till 1990-talet var rök-
ningen.

I början av 1980-talet spelades den 
första rökfria tävlingen, men redan 
1979 hade man beslutat om rökfritt 
på alla bridgekurser.

Klubben hade också växt och 1979 
var	det	dags	att	flytta	igen.	Nu	till	S:t	
Eriksgatan 49. 

Pass återuppstod
Under 1980-talet drog Laila Wester-
lund igång Pass igen, tidningen hade 
funnits under ett tag på 1960-talet.

En annan nyhet var ”äkta make-
tävlingen” där enbart gifta och sam-
manboende	 fick	 delta.	 Det	 fanns	
också en specialregel för tävlingen 
att det var absolut förbjudet att skälla 
på partnern.

1989 hade klubben 900 medlemmar 
och bordsavgiften var 30 kronor. 

1993 vann det svenska damlaget 
EM i Menton och tog även brons i 
VM. I laget spelade bara S:t Erik-
damer: Catharina Midskog, Lisbeth 
Åström, Linda Långström, Britt-
Marie Ödlund, Pyttsi Flodqvist och 
Mari Ryman. Lagkapten var Kerstin 
Strandberg.
1994	flyttade	klubben	igen.	Den	här	

gången till Alströmergatan 1.
1997 var S:t Eriks medlemsantal 

1700, nästan en fördubbling. Bords-
avgiften hade ökat till 50 kronor och 
antalet	ligalag	var	fler	än	170.

I mitten av 1990-talet löstes till slut 
den svåra frågan om rökningen. Men 
först sedan Sverige lagstiftat om rök-
förbud i offentliga lokaler. }

Skaparen av Äkta make-täv-
lingen Bertil Olander omgiven av 
slutsegrarna Andrea Sandberg 
och Peter Nordén.
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Var med och fira  

BK S:t Erik 65 år 

 
7 september 

Kronobergsgatan 12  

250 kr per person  

Ingår: Fördrink från kl 17.30, Förrätt kl 18.30 

3 rättersmiddag 

Dryck inhandlas i baren 

Underhållning av Broberg Duo  
+ 

Hemlig gäst 
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Kaféet får nya ägare och nytt utbud

I sex år har Café Harmoni förtjänst-
fullt skött kafeterian i BK S:t Eriks 
lokaler, men efter att ha gått ut med 
en anbudsförfrågan även till andra 
intressenter beslutade styrelsen att 
anlita Susanne Mikkelborg och Claes 
Mattsson.

– Vi har varit i branschen i närmare 
30 år och jobbat på kaféer, restau-
ranger och med catering, berättar de.

För sju år sedan startade de eget 
när de öppnade Två systrar och en 
kock på Kronobergsgatan 41.

Från början var även Susannes 
syster med, därav namnet. Men nu är 
det Susanne och hennes sambo Claes 
(kocken) som sköter kaféet.

De tycker att det ska bli spännande 
att ta hand om bridgeklubbens kafe-
teria. 

– Vi har anställt en kaféansvarig, 
Camilla, så det är henne klubbens 
spelare kommer att träffa mest. 
Sedan kommer hon att anställa del-
tidare, kanske sex till åtta beroende 
på hur många som behövs. Men vi 
kommer också att vara där en hel del. 
Framför allt i början, säger Susanne.

Kommer bridgespelarna att märka 
någon skillnad när ni har tagit över?

– Det tror jag absolut. Vi kommer 
att ändra på en hel del, men vi vill inte 
skrämma bort dem som tycker det är 
bra som det är. Vi kommer att prova 
oss fram och försöka vara lyhörda.

Vad blir det för sortiment?
– Det blir ganska basic. Soppa, paj, 

smörgåsar. Det kommer också att 
finnas	möjlighet	 till	 förbeställd	 hus-
manskost och dagens lunch och så 

får	vi	se	vad	det	finns	för	önskemål.
– Man kan göra mycket med små 

möjligheter, inskjuter Claes. Vi 
kommer att kunna servera det mesta 
här. Men man måste anpassa köket 
och	se	att	det	finns	efterfrågan.

– Vi kommer att ha ett stort utbud 
av smörgåsar och planerar till exem-
pel en smörrebrödshörna med pålägg 
som färska räkor och bakad lever-
pastej. Anledningen till att vi har fått 
uppdraget är ju delvis att klubbens 
styrelse ville pröva att förnya utbudet 
i kafeterian.

– Vi kommer också att installera en 
kaffemaskin av bra kvalitet som kan 
användas när kaféet är stängt.

Hur känns det nu när det börjar 
närma sig starten?

– Det är bråda dagar. Vi håller som 
bäst på att träffa olika leverantörer, 
till exempel bagerier. Vi provsmakar 
kaffe, tittar på porslin, funderar på 
menyer och letar efter arbetskläder. 
Det är olika möten mest hela tiden. 
Men det är samtidigt väldigt roligt.

Kommer ni att göra något mer åt 
klubben än att sköta kafeterian?

– Det är inte helt klart ännu. Jag 
tror	det	blir	en	städfirma	som	sköter	
städningen. Men vi kommer att vara 
mellanhand om det inträffar något, 
till exempel om man behöver göra 
någon felanmälan.

Kommer det att komma gäster uti
från?

– Kanske vissa av våra gäster 
kommer att gå dit och köpa när de får 
höra att det är vi som gör smörgås-

från 1 juli får kaféet på S:t erik nya ägare. Det tas 
över av Susanne Mikkelborg och Claes Mattsson 
som även driver lunchkaféet två systrar och en 
kock som ligger i backen nedanför spellokalen.

Text och Foto: Stefan Andersson

arna där, men det är inget vi kommer att 
göra reklam för.

Vad gör ni på fritden?
– Som egenföretagare i den här bran-

schen har man inte så mycket fritid. 
Men vi är skärgårdsmänniskor och när 
vi har möjlighet åker vi ut med båten. 
Sedan har vi två barn, en pojke som är 

Susanne Mikkelborg och Claes Mattsson är ansvariga för klubbens kafeteria från 1 juli.
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Höjd avgift 
dagar och helger
från hösten 2013 blir 
bordsavgiften 70 krono
nor – även för dag och 
helgspelet.
Dagspelet har kostat 60 kronor 
gången under en längre tid, för att 
få enhetliga och rättvisa avgifter har 
BK S:t Eriks styrelse beslutat att höja 
bordsavgiften i dessa tävlingar till 70 
kronor. Ligaspelet på kvällen kostar 
däremot som tidigare 70 kronor per 
tillfälle. 

”I och med detta kommer vi att 
börja sälja förköpshäften med tio 
kuponger, som gäller vid samtliga 
ordinarie tävlingar, för 650 kronor”, 
skriver styrelsen. Vem som ska sälja 
förköpshäftena är i dagsläget inte 
klart. Styrelsen har inlett förhand-
lingar med det nya kaféet om de kan 
tänkas göra det. Till ligastarten ska 
det dock vara klart. }

Resultat i KM 
max ruternål
KM max ruter vanns av 
ada Wester och Kevin 
Palm.
39 par ställde upp i KM för dem som 
ännu inte blivit kretsmästare. Resultat:
1. Ada Wester – Kevin Palm              
2. Lena Björklund – Katrin Holmberg                           
3. Lars Nilsson – Ola Weinberg              
4. Dan Martinson – Karin Martinson                           
5. Caroline Tesch – Karl-Henrik 
Linnhag. }

Patton lagguld
1 juni spelades den 
årliga lagtävlingen med 
guldpoäng.
Vann gjorde lag Axdorph bestående 
av Larsson, Bertheau, Axdorph, 
Mattsson. }

Kaféet får nya ägare och nytt utbud

13	och	en	flicka	som	är	11.

Spelar ni bridge själva?
– Tyvärr inte. Men vi gillar att spela 

kort och jag är en tävlingsmänniska. 
Kanske blir det någon bridgekurs så 
småningom, säger Susanne.

– Ja, vi får väl sätta oss in lite i 
spelet nu, instämmer Claes.

– Men framför allt ser vi fram emot 
att få börja med kafeterian, säger de.

– Och alla som gillar kafeterian nu 
nu behöver inte vara oroliga, tilläg-
ger Susanne. Vi kommer att göra vår 
grej	först.	Men	vi	är	flexibla	och	om	
det inte fungerar så får vi lyssna in, 
ändra och anpassa oss efter bridge-
spelarna. }

Susanne Mikkelborg och Claes Mattsson är ansvariga för klubbens kafeteria från 1 juli.
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Nybörjarträffen i bilder
Den 20 april spelades Nybörjarträffen. Pass bad  
S:t eriks ”egen fotograf”  Lars Oa Hedlund  
att dokumentera tävlingen.

Ovan: Charlotte 
Ullberg verkar glad 
över att kunna 
bjuda en hjärter. 
Ingvar Wiström är 
på väg att passa.

Till vänster: Det 
fanns en hel del att 
diskutera efter den 
här brickan. 

Till höger: Hmm, 
det här var ett kne-
pigt läge.
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Bridgeskolan anordnar Kickoff helgen 21-22 september för alla 
bridgespelare i S:t Eriks lokaler.  
Vi har 5 olika nivåer och vi hoppas att du hittar rätt grupp. 
 
Lördagen 21 september 
 
10.00       PLUS/Spela Mera/D-serien  Vi spelar 18 brickor i tävlingen 
 
10.30 För dig som gått Bättre Spel/Bättre Bud 
 
Söndagen  22 september 
 
10.00 Öppen klass         Vi spelar 24 brickor i tävlingen 
 
10.00 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 ! 

r e S u Ltat

Hur många poäng har jag nu?

Mats Brynje funderar.

Kristina Ståhl von Gaffron och 
Birgitta Ternblad.

1 Ingvar Wiström – Walter Kegö            
2 Göran Tuvstedt – Staffan Haglund            
3 Kristina Ståhl von Gaffron – Mari-
anne Tholden         
4 Berit Björnestam – Bengt Björne-
stam   
5 Per Stahre – Iréne Agerkvist. }   

är du ett geni  
på att organisera?
Har du tänkt på att BK 
S:t erik i nästan alla täv
lingar använder färdig
lagda brickor?
Från den 1 juli tänker S:t Erik ta 
över brickläggningen i egen regi och 
behöver då någon ansvarig. 

Som brickläggningsansvarig ser 
du till att ta emot beställningar, att 
brickorna blir lagda i tid (antingen 
genom att lägga själv eller att som 
arbetsledare se till att någon annan 
gör det) samt fakturerar och ser till 
att dina brickläggare får lön. 

Är du intresserad så hör av dig till: 
styrelsen@sterik.se. }
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Onsdagen den 5 december 2012 
drabbades Stockholmsområdet av ett 
snöoväder.	All	trafik	på	Lidingö	lam-
slogs och man anmodade folk att inte 
ge sig ut. Mitt lag i BK S:t Eriks liga-
spel ”Blomman” spelar på onsdagar 
och två av spelarna bor på Lidingö 
och kunde inte ta sig till kubben. 

Fyra medlemmar bor i Uppsala 
och	eftersom	all	tågtrafik	var	inställd	
kunde inte de heller komma. Vi var 
bara tre spelare kvar och beroende på 
vädret kunde vi inte få någon reserv 
utan var tvungna att lämna WO. 
Det var bara en vecka kvar innan 
ligan var slut och under denna vecka 
kunde motståndarlaget inte spela, 
varför matchen inte blev  spelad.
Vi	fick	ett	krav	på	560	kronor,	våra	

och motståndarlagets bordsavgifter. 
Vi skrev till klubbens styrelse och 
åberopade ”force majeure” omstän-
digheter som vi inte kunde rå för.

Styrelsen hävdade att man inte gör 
några undantag. Vi betalade då 560 
kronor och skrev samtidigt ett nytt 
brev där vi vädjade till styrelsen att  
åtminstone efterskänka motståndarla-

Juniorspelet  
startar 9/8!

 » 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.

På ett föredömligt sätt lyckades ni se till att
toaletten i stora salen erhöll ett stopp/upptaget 
ljus, som är synligt på avstånd. Jag vore tack-
sam om även den lilla herrtoaletten i gardero-
ben kunde erhålla en bättre/synligare stopp/
upptaget signal. 

Tyvärr uppmärksammas sällan den lilla röda 
rektangeln av brådskande (nödiga) herrar, som 
sliter i dörren med en sådan kraft, att den som 
befinner	sig	i	det	lilla	utrymmet	för	eller	senare	
får en hjärtattack. Hoppas vi kan undvika att 
använda föreningens hjärtstartare. 

enrico Ponzio

Svar: 
Styrelsen har, inspirerad av din insändare, i slutet av maj, på 
toaletten i fråga satt dit ett nytt handtag med lysdioder som 
lyser grönt vid ledigt alternativt rött när handtaget är låst. 
Hoppas att du med detta är nöjd och att ditt hjärta kommer 
att fungera i många år till!

Styrelsen BK S:t erik

”Klubben borde vara mer generös vid WO”
gets avgifter. Men man beslöt att inte 
göra några avsteg från rådande regel. 

Alla vet att ligaspelet ger ett inte 
oansenligt överskott. Man borde ha 
råd att vara mera generös mot sina 
medlemmar och framför allt lyssna 
med empati på drabbade medlemmar. 
Klubben hävdar ju med eftertryck att 
man strävar efter trivsel och gemyt.

gunila Langius, som lag
kapten för lag  ”Blomman”

Svar:   
Styrelsen i BK S:t Erik behandlade 
din skrivelse på sitt styrelsemöte i 
februari och beslöt då att lag Blom-
man ska betala bordsavgifterna för 
den inställda matchen. 

Detta beslut är helt i överensstäm-
melse hur klubben tidigare har han-
terat liknande fall. Då det denna 
kväll ställdes in några matcher kan 
beslutet tyckas hårt men klubbens 
linje är konsekvent och vi slipper 
därför mycken debatt vid inställda 
matcher. (Matcher kan ju ställas in 
av	fler	orsaker	än	dåligt	väder.)	Man	

bör komma ihåg att 
de	flesta	matcherna	

den aktuella kvällen trots allt kunde 
spelas, styrelsens bedömning är att 
det var svårt att ta sig till vår lokal, 
inte omöjligt. 

Det är viktigt att tänka på att för 
varje inställd match, speciellt för 
en	 sent	 inställd	match,	 finns	 det	 ett	
motståndarlag som både vill och är 
inställd på att spela. Ett motståndar-
lag som kanske dyker upp i spello-
kalen i onödan och sedan förväntas 
ställa upp vid något annat tillfälle 
med kort varsel. 

Inställda matcher är faktiskt ett 
otyg och det visar sig varje säsong 
att	 flera	 sådana	 matcher,	 liksom	 i	
insändarens fall, aldrig blir spelade 
så denna styrelse tycker, liksom tidi-
gare styrelse på S:t Erik under decen-
nier har gjort, att det är rätt att hålla 
en hård linje mot de lag som ställer in 
en match. 

Styrelsen hoppas dock att lag Blom-
man fortsätter att tycka om att spela 
på S:t Erik och ni inte ska ta detta 
beslut personligt utan bara respek-
tera att klubben är konsekvent med 
syftet att så många ligamatcher som 
möjligt ska spelas när det är tänkt.

Styrelsen BK S:t erik

Hjärtstopp på toaletten?



PASS nr 2 • 2013 Sid 13

Text: Tommy Gullberg

Utspel: Spaderdam. Högfärgsfråga 
leder till 4 hjärter. Hur tänker du dig 
hemgång, när Öst låter dig vinna 
första stick på spaderkung?

3. Syd/ [ EKkn8765
Alla ♥ Dkn
  ♦ 987
  } 6
    
    
   ¤		  
  
  [ D1093
  ♥ E7
  ♦ ED4
  } E842

 NORD ÖST SyD VÄST
   1 NT P
 2 }* P 2 [ P  
 4 }* P 4 ♦* P  
      4 [ P 6 [ P ass runt

Utspel: Klöverdam. Nord tänkte sig 
att kräva med ett hopp till 3 spader 
på andra varvet för att sedan bjuda 
4 spader som en mild slaminvit. När 
Syd har fyrkorts spader följer kon-
trollbud till lillslam. Hur tänker du 
dig hemgång? }

Utspel: Klöverdam. Stark 2-öppning 
inleder. Spelar man med svaga 2-öpp-
ningar får man börja med 2 klöver. 
Du vinner utspelet. Hur tänker du dig 
hemgång, när trumfen sitter 3-2?

2. Syd/ [ 53
Öst-Väst ♥ KD65
  ♦ 765
  } K765

   ¤
  [ EKDkn102
  ♥ E
  ♦ EK432
  } E

NORD ÖST SyD VÄST
   2 [ P
   2 NT P 4 ♦* P  
   4 [  P 6 [ P ass runt

1. Syd/ [ 65
Ingen ♥ K1097
  ♦ Kkn6
  }  K1098

   ¤
  [ K43
  ♥ kn8632
  ♦ ED
  } ED4

NORD ÖST SyD VÄST
    1 NT P 
  2 } *  P 2 ♥ P 
  4 ♥

Läs även tommys bridgeproblem i aftonbladet och 
SvD. försök först innan du kikar i facit på sidan 15.

Klarar du 
tommys luriga?

Per och Tuve
vann KM-par
KMpar vanns av Per 
Söderberg och tuve  
gustafsson.
Tuve	 Gustavsson,	 16,	 var	 profil	 i	
förra numret av Pass. 12 maj vann 
han KM-par tillsammans med Per 
Söderberg. 19 par deltog, resultat:
1. Per Söderberg – Tuve Gustavsson
2. Peter Carlsson – Fredrik Alfreds-
son
3. Per Leandersson – Lars Nilsson
4.  Freja Andersson – Mattias Weiler
5. Per Clarin – Torbjörn Gustavsson. }

Resultat i Vårkul 
och Vårkul dag
i Vårkul 6 maj deltog 89 
par och vann gjorde Max 
axdorph och thomas 
Wrang.
Det spelades också Vårkul dag  25 
april med 40 deltagare. Där vann 
Jan-Ove Hed och Erik Jacobsson.

Resultat Vårkul:
1. Max Axdorph – Thomas Wrang
2. Chrstina Truuberg – Kerstin Hägg-
lund
3. Erika Rodin – Simon Ekenberg
4.  Daniel Gullberg – Krister Ahlesved
5. Swen-Owe Andersson – Tommy 
Eneqvist. 

Resultat Vårkul, dag:
1. Jan-Ove Hed – Erik Jacobsson
2. Birgitta Macris – Gunilla Larsson
3. Bengt Rehnström – Bo Assarsson. }

Arlas majsilver
BK arla spelade sin Maj
silver på S:t erik.
Vann gjorde Joel Forssell och Rolf 
Forsberg före Fredrik Alfredsson och 
Daniel Gullberg. På tredje plats kom 
Bengt Stahre – Gunnar Andersson. }
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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 sex utgåvor, nr 1, 2, 3, 
4, 5 och 6.

– 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 6 UTE NU!!!

Stefan andersson vann 
KMindividuellt den 1 
april och det var inget 
aprilskämt.

Av Elena Ström

Passredaktören Stefan Anders-
son står vanligtvist bakom ett antal 
artiklar, notiser och reportage i varje 
nummer av tidningen. 

Nu är det dags att han själv är ett 
intervjuoffer	 i	 rubriken	 Profilen.	
Anledningen? Han vann årets upp-
laga av KM-individuellt och kan titu-
lera sig klubbmästare.

– Tjugoåtta spelare deltog i täv-
lingen och jag kunde knappt tro mina 
ögon när jag såg mitt namn högst upp 
i slutresultatet, säger Stefan. Visser-
ligen ledde jag länge, men det var ju 
första april den dagen och jag bör-
jade misstänka att det var ett skämt.

 Vad berodde det på att du vann?
– Jag hade den turen man behöver 

för att vinna en sådan tävling. Dess-
utom kan det bero på att minst ett 
par hundra av klubbens bästa spelare 
inte var med. Det är kul att spela med 
nya partners i varje rond, jag försökte 
att tänka extra noga när jag bjöd och 
när jag var spelförare. Det värsta är 
om man själv gör bort sig och sänker 
sin partner.

är det några brickor du särskilt 
kommer ihåg?

– Ja, två var lite speciella. En där 
jag chansade och bjöd 7NT som gick 
hem. En mindre rolig var när jag spe-
lade 3NT som alltid var hemma. Mot-
ståndarna hade alla höga klöver, men 
färgen satt 4–4 så det gick hem. Men 
jag satt och sov och följde inte färg. 
Så jag hade bara höga kort kvar, men 
eftersom jag hade gjort revoke så 
blev jag av med ett stick och gick bet. 

Tycker du att det behövs flera indi
viduella tävlingar på St erik?

– När jag började spela bridge för 
drygt tio år sedan så fanns det en 
individuell tävling varje lördag. Nu 
är det bara en gång om året. Det 
skulle kunna vara kul om det fanns 
åtminstone någon gång i månaden, 
tycker jag. Men det beror naturligtvis 
på efterfrågan, folk kanske föredrar 
ligaspel eller vanliga partävlingar.

Ditt lag i St eriks liga heter Hög 
Standard. Hur kom ni på detta namn?

– Det var en ordlek med begreppet 
Modern Standard och så har ju Peps 
Persson skrivit en låt med den titeln. 
Sedan fanns väl en förhoppning att 
det skulle spegla vår  spelnivå. Just 
nu har vi åkt ur division 2 så det är 
kanske tveksamt, men jag räknar 
med att vi kommer tillbaka.

är det något som jag har glömt att 
fråga och som du vill berätta om?

– Ja, det här numret blir mitt sista 
som redaktör för Pass. Det blir lite för 
mycket i kombination med mitt van-
liga jobb och bridgespelandet. 

– De säger att en idrottsman ska 
sluta när han är på topp. Nu när jag 
vunnit klubbmästerskapet  i världens 
största bridgeklubb borde jag kanske 
lägga av även med att spela... men 
bridge är för roligt så jag tänker nog 
fortsätta. }

Möt individuella  
klubbmästaren
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Facit till Tommys luriga

Utspel: Spaderdam. Högfärgsfråga 
leder till 4 hjärter. Hur tänker ni er 
hemgång, när Öst låter er vinna 
första stick på spaderkung? Det ser 
självklart ut som om man ska spela 
trumf. Gör man det, blir det straff. 
Åtminstone när hela given är:

Öst kommer in och returnerar sin klö-
versingel. Nästa trumf vinner Öst och 
spelar in Väst på spader för en klö-
verstöld. Spelar Syd spader i andra 
stick, har han brutit försvarets för-
bindelser. Sedan behövs det mycket 
till för att försvaret ska kunna straffa 
kontraktet.

Eftersom en lyckad hjärtermask är 
mer eller mindre ett måste för hem-
gång, ska Syd slå den. Därefter följer 
hjärter till ess och en tredje klöver-
stöld. 

Nu är såväl hjärtern som klövern 
eliminerade. Ruternio får då gå runt 
för ruterfavör. Täcker Öst med ruter-
tio eller knekt, maskar Syd med 
damen. Kommer Väst in på kungen 
följer ruterfavör. Sitter trumfen 2-0 
får man dra ytterligare en trumfrond.

Utspel: Klöverdam. Nord tänkte sig 
att kräva med ett hopp till 3 spader 
på andra varvet för att sedan bjuda 
4 spader som en mild slaminvit. När 
Syd har fyrkorts spader följer kon-
trollbud till lillslam. Hur tänker du 
dig hemgång? Syd ska ta klöveress 
och stjäla en klöver på bordet. Där-
efter fortsätter han med trumf till 
handen för en andra klöverstöld.

Hela given: 

Utspel: Klöverdam. Stark 2-öppning 
inleder. Spelar man med svaga 2-öpp-
ningar får man börja med 2 klöver.
Du vinner utspelet. Hur tänker du dig 
hemgång, när trumfen sitter 3-2?
Dra två ronder trumf. Inkassera 
sedan hjärteress och fortsätt med ess 
och kung i ruter. Hela given:

Vägrar Öst att stjäla, spelar man spa-
dertvå till honom för transport
till bordet.

Skulle rutern sitta 3-2, trumfar man 
ut och ger bort ett ruterstick. }

annonsera i Pass

1. Syd/ [ 65
Ingen ♥ K1097
  ♦ Kkn6
  }  K1098
[ Dkn102   [ E987
♥ 4   ♥ ED5
♦ 954 ¤ ♦ 108732
} 76532   } kn
  [ K43
  ♥ kn8632
  ♦ ED
  } ED4

3. Syd/ [ EKkn8765
Alla ♥ Dkn
  ♦ 987
  } 6
[ 4   [ 2
♥ 10862   ♥ K9543
♦ Kkn65  ¤ ♦ 1032
} Dkn103   } K975
  [ D1093
  ♥ E7
  ♦ ED4
  } E842

2. Syd/ [ 53
Öst-Väst ♥ KD65
  ♦ 765
  } K765
[ 87   [ 964
♥ kn109   ♥ 87432
♦ Dkn98  ¤ ♦ 10
} Dkn109   } 8432  
  [ EKDkn102
  ♥ E
  ♦ EK432
  } E

mejla: pass@sterik.se

1. Syd/ [ 65
Ingen ♥ K1097
  ♦ Kkn6
  }  K1098

   ¤
  [ K43
  ♥ kn8632
  ♦ ED
  } ED4

NORD ÖST SyD VÄST
    1 NT P 
  2 } *  P 2 ♥ P 
  4 ♥

3. Syd/ [ EKkn8765
Alla ♥ Dkn
  ♦ 987
  } 6
    
    
   ¤		  
  
  [ D1093
  ♥ E7
  ♦ ED4
  } E842

 NORD ÖST SyD VÄST
   1 NT P
 2 }* P 2 [ P  
 4 }* P 4 ♦* P  
      4 [ P 6 [ P ass runt

2. Syd/ [ 53
Öst-Väst ♥ KD65
  ♦ 765
  } K765

   ¤
  [ EKDkn102
  ♥ E
  ♦ EK432
  } E

NORD ÖST SyD VÄST
   2 [ P
   2 NT P 4 ♦* P  
   4 [  P 6 [ P ass runt
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Posttidning B

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

Text: Kenneth Bäckström

Det är med saknad men med stor 
värme jag minns Bengt, som ringde 
mig i slutet av 1970-talet och ville att 
vi skulle börja spela bridge ihop. Vi 
spelade sedan dess på S:t Erik, fast 
inte lika ofta tillsammans de sista 
tio åren, däremot i samma lag på 
mån- och onsdagar. Hans fru Anette 
Ekman har drivit kaféet på S.t Erik 
under ett antal år och är välkänd på 
klubben. Bengt drev även bricklägg-
ningen till både klubben och Bridge-
skolan. 

Han kunde vara jobbig vid brid-
gebordet, var temperamentsfull och 
högljudd, men ville alltid efteråt reda 
ut vad som hänt om det gått snett 
på någon bricka. Då var han alltid 
lugn och analytisk och ville hitta lös-
ningar. 

en empatisk person
Privat kunde man inte hitta en bättre 
vän. Bengt ställde alltid upp och lyss-
nade när man behövde prata med 
någon, en mycket empatisk person.

Vid bridgebordet gillade Bengt att 
improvisera. Han var lurig både att 

möta och spela med och 
gillade att tjuvöppna på 
färre honnörspoäng än 
systemet föreskrev. Det 
gick oftast bra och han 
förklarade det med att 
”det sitter någon däruppe 
och kontrollerar mitt 
spel”. 

Omöjliga kontrakt
Hans pondus gjorde att 
han ibland gick hem i 
omöjliga kontrakt.

En gång för många år 
sedan på en bridgevecka 
i Tällberg i Dalarna gick 
jag bet i en storslam 
eftersom en mask inte 
gick när en kung satt fel. 
När	 vi	 fick	 scorerna	 såg	
jag att vid ett bord hade 
storslammen gått hem. 
Spontant ropade jag högt 
”djäkla Bengt, hur gick 
det till?”. Det var mycket 
riktigt Bengt Petterson 
som klarat uppgiften. 

När jag frågade honom 
hur, svarade han att ”jag maskade 
med en sådan visshet att den skulle 
gå och att motståndaren efter inte 
trodde sig ha den felande kungen”. 

Bengt myntade uttrycket ”att spela 
nivåbridge”. 
Ett	 exempel	 var	 i	 en	 SM-final	 för	

par i slutet av 1980-talet. Bengts mot-
spelare till vänster öppnade med 1 
spader och motståndaren till höger 
bjöd 2 hjärter. Nu hoppade Bengt 
in med budet 4 ruter på sex hackor 
i färgen. Öppningshanden hade bra 
kort och hjärterstöd men kom inte åt 

Bengt var kreativ och krävande

att visa det och bjöd efter en del tän-
kande 4 hjärter. Eftersom motstån-
darna gjorde slam fick vi en mycket 
bra score. Hade Bengt spärrat med 5 
ruter hade motståndarna inte kunnat 
göra annat än att dubbla, vilket hade 
blivit för dyrt för oss. Det är nivå-
bridge.

Bengt, jag kommer att sakna dina 
samtal, ibland kunde du ringa fem 
sex gånger under en lör- eller söndag. 
Men du lever för alltid kvar inom mig 
med din generositet, värme, humor 
och lust till bridge. }
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Den 2 april gick min gode vän Bengt 
Pettersson bort. Han dog i samband med 
komplikationer efter en hjärtoperation.

Bengt Pettersson.

Anette Ekman och Bengt  
Pettersson.
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