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l e da r e n :

En gång hade vi en sexrummare...
Ibland bör man som
ordförande i BK S:t Erik
fundera över grundläggande frågor som: ”Vad
vill S:t Erik?” och ”Vad
ska vi prioritera?”
Mårten Gustawsson – ordförande
Ett svar på den första frågan kan
vara: ”Att så många som möjligt
spelar bridge.” Visst är det generöst
tänkt att ge andra möjlighet att få
ha det lika roligt som vi har det! En
naturlig följdfråga blir då: ”Hur når
vi dit?” Mitt svar får bli: Genom att
S:t Erik arrangerar verksamheter i
den trevligaste bridgelokalen med
den bästa kafeterian och inte minst
med de kompetentaste tävlingsledarna respektive bridgelärarna.
Lägg märke till att jag inte nämnde
bordsavgiften. Detta innebär naturligtvis inte att styrelsen struntar i hur
hög bordsavgiften är. BK S:t Erik är
en ideell förening och har bara de
bordsavgifter som krävs för att verksamheten ska gå runt. Däremot finns
det flera saker som är betydligt viktigare än låga bordsavgifter.

Måste inte vara billigt

Ibland framförs åsikten att det måste
vara billigt att spela bridge, att det
bara är om det är billigt som folk
vill spela. Det stämmer inte. Under
1950- och 1960-talen var det ungefär
lika dyrt att spela bridge, som att gå
på bio. När tv blev populärt började
biografdöden härja. Det var först när
man började bygga nya och fräscha
biografer som publiken återvände
och nu är det åter populärt att gå på
bio trots att en biobiljett numera är
betydligt dyrare än att spela bridge.
Du och jag som redan är fast skulle
säkert fortsätta spela i en källare
med nakna betongväggar och två
meter i rumshöjd. Men det gör inte

den stora majoriteten. Spelar man
bridge ska man kunna ta med en
icke bridgespelande god vän till S:t
Erik som väl på plats tycker att: ”Det
här verkar ju trevligt, det här blir jag
sugen på att prova”.
När jag började spela bridge fanns
det många bridgeklubbar i Stockholmsområdet där man för en femma
fick spela partävling och fika med
hembakat. Före och efter tävlingen
fick man hjälpa till med att bära fram
respektive bort bridgeborden och
stolarna. Efteråt fick man hjälpas åt
att samla in protokoll och räkna ut
brickresultat om slutresultatet skulle
bli klart innan man gick hem. Var
finns dom klubbarna nu?
Jag har själv varit med om när en
eldsjäl på en mindre klubb anordnar
kurs med sig själv som lärare. Hur
många elever fortsätter att spela efter
en sådan kurs?

har visat sig vara den bästa för att få
många att spela bridge medan lågbudgetklubbarna tynar bort.
Nej, S:t Erik är inte billigast. Däremot vill vi gärna vara, och försöker
verkligen vara, bäst! }

I en sexrummare

När S:t Erik startade 1948 hyrde
klubben på måndagar och onsdagar
in sig på restaurang Regenten. På
1960-talet fick vi en fast spellokal i
en sexrummare. På 1970-talet fick
vi vår första ändamålsenliga lokal,
”Plankan”, 300 m² på Söder. När jag
började spela på S:t Erik var det i
vår nästa lokal, en betydligt större
på S:t Eriksgatan, dock en lokal utan
fönster som man kom in i genom att
gå nedför en spiraltrappa av utrymningstyp. Sedan dess har vi flyttat till
större på Alströmergatan, med fönster i kafeterian, och en än större här
på Kronobergsgatan, där dagsljus
märks i hela lokalen.
Vad vi skulle kunna kalla ”S:t
Eriksmodellen” med en fast, trevlig
och ändamålsenlig spellokal där det
bara spelas bridge med en ligaserie
som ryggrad, en bridgeskola med
proffslärare samt ett kafé, med fast
anställda som är beredda att göra i
ordning den smörgås du vill ha, sprider sig över Sverige. Den modellen
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Hur gör man för
att få turen med sig?

Text: Herman Törnblom
Förtjänar vissa spelare sin tur
genom att helt enkelt skapa den eller
är det bara ett nyckfullt givande och
tagande från kortgudinnan? Min uppfattning är att tur är en synergieffekt
från skicklighet och självförtroende.
Bra spel och tur går hand i hand, bra
lag har tur och så vidare.
En del tycker säkert det här är lite
orättvist. Inte nog med att de är bra
utan de ska ha tur också…

Grundmurat självförtroende

För att bli en bra bridgespelare krävs
förutom teoretisk grund och praktisk
skicklighet med korten också en förmåga att tillämpa dessa färdigheter
(eller frångå dem) i pressade situationer. Det finns en uppsjö av denna
kategori spelare men det räcker inte
för att nå den yttersta toppen. Man
behöver också ett grundmurat självförtroende (=mod och bordsnärvaro)
och tur.
Jämför gärna med en skidskytt
som kommer in. Han är stressad och
första skottet sitter högt vänster men
är inne. Han skruvar ett snäpp och
får in de tre nästa skotten klockrent
medan sista är kant in. Tur? Javisst,
men han vågade frångå något som
inte för stunden fungerade och belönades. Grundskicklighet och självförtroende möjliggjorde beslutet.
Självförtroende, som i princip kan
jämföras med tvärsäker dumhet, är
helt avgörande i bridge. Man måste
helt enkelt tro att man kan vinna alla
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tävlingar man ställer upp i.
Kortsiktig tur kan vem som helst
ha men det är den långsiktiga turen
jag är intresserad av. Alla vill ha
den men jag tror man hjälpa den på
traven genom att fatta modiga och på
gränsen till dumdristiga beslut. Det
är partävling, ingen är i zonen och ni
har i sista hand:
[ DTxx ♥ EKxx ♦ Ex } Kknx

Foto: Fotomedia/Artbyallyson

Kärt barn har många
namn. Röta, flyt, mylla,
flax med mera är benämningar vi använder på
den ogripbara men ack så
nödvändiga egenskapen
tur. Vissa har det. Andra
inte. Varför är det så?

Pass Pass 1 hj 1NT
D
Pass 2ru ?
Ni har 17 poäng. Det luktar tredjehandsöppning och poängen verkar
jämnt fördelade. Ni har gjort ert men
vad får man för poäng om man släpper motståndarna i 2 ruter? Med det i
åtanke och att partnern troligen har
någon dam eller kung att hjälpa till
med och förmodligen lite spaderlängd
bjuder ni lugnt och sansat 2 spader.
Det dubblas och bordet kommer upp
med:
[ kn9xx ♥ Dx ♦ xxx } T9xx
2 dubblade spader med ett övertrick
och goda 570 till er. Tur?
Vad är det för fel på fyrkortsinkliv
förresten? Antag att er partner passar
och ni är i pluszon (det fungerar även
i minuszon men för att ingen ska
sluta läsa här så säger vi pluszon) och
MTH öppnar med 1 ruter. Ni har:
[ KknTx ♥ xxx ♦ xxx } xxx
Ni tål ett enda utspel om partnern
ska spela ut och det är spader. Bjud
1 spader! Med topp-styrka finns liten
risk att bli häktad och ni har väglett
partnern. Lite att förlora men mycket
att vinna. Jan Wohlin propagerade på
sin tid för toppstarka trekortsinkliv
på enläget på grund av utspelet oftast
är helt avgörande för kontraktsresultatet. En bra idé. Måste dock givetvis
alerteras om det ingår i försvarsarsenalen.
Ni har [ xxx ♥ xxxxx ♦ Kx } Txx

och motståndarna öppnar i sista hand
med stark NT. Partnern går in med 2
NT som visar lågfärgerna och MTH
dubblar. Slentrianmässigt bjuder nog
många nu 3 kl eftersom man har trekortsstöd.
Det tycker jag är förlorarbridge.
Partnern kämpar med dåliga kort.
Hjälp honom och 3 ruter som måste
vara rätt eftersom det är utspelsvägledande mot ett slutkontrakt vi aldrig
kommer köpa. Partnern kan väl ha
[ xx ♥ x ♦ AJxxx } KJxxx. Ruter ut
betar troligen 3 NT medan klöverutspel är dödfött.

Roligare att bjuda

Det finns ett oändligt antal sådana här
situationer där tur finns att hämta.
Väg alltid risken för vad som kan förloras mot vad som kan vinnas. I valet
mellan att bjuda eller inte bjuda: Bjud
alltid istället för att låta ängslan styra.
Det lönar sig i längden och dessutom
blir det mycket roligare.
Det gäller att ibland kunna koppla
bort inlärda beteenden som täck
honnör med honnör, alltid högt i
tredje hand men lågt i andra bla bla
bla.
Jag säger inte att man ska slänga
alla gamla läroböcker men använd
dem med sunt förnuft och lita på er
själv. Skyll inte på mig om det går åt
helvete men ni kommer i alla fall uppleva att ni har mer tur. Lycka till! }
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Tävlingsledare – behövs dom?
På alla tävlingar du spelar på klubben finns en TL,
alltså en tävlingsledare. Vad gör de egentligen?
Behövs de över huvud taget?
Text och foto: Noomi Hebert

Antal rop varierar

Hur många gånger någon ropar på
TL i snitt under en tävling vet han
inte, och det brukar variera kraftigt.
– Men det underliga är att det sprider sig om någon börjar ropa – då
börjar borden runt omkring också.
T ä v lingsledare kan
ha olika
licenser
beroende
på vilken
utbildning
de
har
gått.
– Vi vill
ju ha bra
tävlingsledare,
Mattias Weiler.
a l l t s å
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sådana som gått Steg 2 och har silverlicens, säger Mattias.
– Men vi är inte riktigt där ännu –
det är några slöa typer som inte har
skrivit sitt prov! Vi vill också att
de som arbetar som TL ska jobba
ganska kontinuerligt för att hålla sig
”fräscha”. Just nu har vi ingen brist
på TL, men skulle våra ”mesta” tävlingsledare lägga av blir det kris.
När Mattias började var det GG2
som gällde, nu är det Ruter. Han
tycker att spelare i allmänhet har bra
koll på Bridgemate nu för tiden, och
datorer har självklart gjort TL:s jobb
lättare.

Foto: Fotomedia/Kamara

Pass gav sig ut i TL-världen. Första
anhalten på vår upptäcktsfärd var att
ta en pratstund med Mattias Weiler.
Han är den i S:t Eriks styrelse som
basar över alla tävlingsledarna, och
dessutom jobbar han själv som TL.
Pass börjar med att reda ut grundbegreppen med Mattias. Måste man
till exempel över huvud taget ha en
TL?
– Njaäoo, säger Mattias, det är ju
många saker som måste göras. Du
behöver någon som lägger fram
brickor, dukar borden, tar upp pengar
och matar in resultat i datorn så att
det kommer upp både på vår hemsida
och i Spader.
– Det kan ju egentligen vem som
helst göra, så en TL-utbildad behövs
inte – så länge ingen spelare begår
något fel! Men det händer ju då och
då…

Inte ute efter att straffa

Den vanligaste missuppfattningen
som spelarna har om TL är att han
eller hon är ute efter att bestraffa spelarna:
– I den nya lagboken, som kom
2007, ligger tyngdpunkten på att korrigera felaktigheter, inte bestraffa
de felande, berättar Mattias. Och om
fi gjort en revoke, kan folk bli arga
över att de inte automatiskt får en bra
bricka.
– Visst ska den felande sidan
bestraffas, men det innebär inte att
andra sidan automatiskt får topp. Nu
är grunden att man blir av med ett
stick, förr var grunden två stick.
Mattias trivs bra med att jobba
som TL, och tycker att det roligaste
är kniviga situationer i bedömningsfall. Men det är inte det som är svårast:
– Det svåraste är att få folk att
lyssna. Både när man är vid bordet,
och om man till exempel berättar att
spelet ska börja efter lunchen klockan
tjugo över ett. Jag vet att det kan vara
svårt att ta till sig information när
man är koncentrerad på något helt

annat, men… lite bättre borde det
kunna bli!

Nybörjarna bättre än eliten

– Annars är det ju bra om alla hjälper till där de kan. Att bära fram
brickorna när spelet är slut, till exempel, plocka undan skräp… som man
skulle göra hemma hos sig själv. Din
mamma jobbar inte här!
– Och så tycker jag att alla elitspelare ska gå på kurs hos nybörjarna.
Nybörjarna är mycket bättre spelare
– de lyssnar på vad man säger, de gör
som man säger, och är mer uppskattande. Elitspelarna har nog blivit lite
bortskämda.
– Jag tror att vi har Bridgeskolan
att tacka för mycket här – de får sina
elever att förstå att tävlingsledarna är
där för deras skull, och att TL dessutom blir glad om man visar sin uppskattning! }
Forts.
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TL – Bridgespelarens bästa v
TL, alltså tävlingsledaren, har det inte alltid så lätt.
Många är rädda för honom eller henne, drar sig
för att ropa när det hänt något vid bordet, fruktar
hårda straff när något fel begåtts, samt tror att TL
gärna plockar både äppelskruttar och brickor som
ligger kvar och slafsar vid bordet.
Text och foto: Noomi Hebert
Men sanningen är en annan. TL är
där för att hjälpa oss alla, både vid de
gröna borden och bakom kulisserna,
och se till så att våra bridgetävlingar
bli såväl sportsliga som trevliga. Och
ingen TL Pass pratat med älskar
underligt nog att städa! Pass har träffat några av S:t Eriks tävlingsledare
som berättar om slit, missuppfattningar, gnäll, upprörda känslor vid
borden – och om ett jätteroligt jobb!
Klubbens kanske mesta TL är Kalle
Persson, alias Kalle P. Han syns ofta
ånga fram i lokalen, och har varit TL
sedan 1980 då han spelade i Uppsala.
– Jag tror inte det finns någon sport
eller idrott där utövarna kan reglerna
så dåligt som i bridge, säger Kalle och
tittar strängt på Pass-reportern som
sväljer lite nervöst.
– Det gällde även mig, så det är
anledningen till att jag blev TL.
Kristin
”Kicki”
Nedlich är en av
klubbens yngsta TL.
– Jag behövde/
behöver dryga ut
studiemedlen, och
även om inte TL
är världens mest
lönande extraknäck är det är trevligt
att jobba med sin hobby, och dessutom kunna tjäna lite extrapengar på
det.
Så fort det inträffat något underligt
vid bordet ska man som spelare tillkalla TL. En del spelare drar sig för
det.
– Men man måste ropa! säger Mattias. Även om det är fyra tävlingsledare som spelar vid ett bord måste de
ropa.
– Många tror att TL alltid dömer
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till de bättre spelarnas fördel, säger
Micke Almgren. Men det gör vi inte.
– Nej, jag blir ju alltid nerdömd!
säger Mattias med ett skratt.
Birgitta Ternblad jobbar med lite
färskare spelare på dagtid.
– Många tror sig veta att man inte
få bjuda när partnern tänkt - vilket ju
är fel, säger Birgitta. Sanningen är att
du ska bjuda precis som du gjort om
partnern inte tänkt. Du bjuder om du
har till ditt bud, men motståndarna
kan reservera sig så TL kan döma.

Trevliga spelare

De allra flesta tycker att det roligaste
med att jobba som TL är just närheten till hobbyn, och alla trevliga spelare man möter. Kalle P myser då
tävlingen flyter perfekt, och Micke
poängterar att man lär sig en del
som spelare själv genom att jobba
som TL.
– Jag har helt klart utvecklas själv
till bättre bridgespelare, säger Micke.
Man lär sig mycket av alla bedömningssituationer.
Birgitta tycker att det svåraste med
att vara TL är det fåtal bridgespelare
som är otrevliga mot sin partner eller
motståndarna.
– Och så alla bedömningsdomslut,
säger Birgitta. Tekniska domslut,
som utspel från fel hand och så, finns
det klara mallar för.
Kicki säger att i början var det svåraste att ha ”pondus”.
– Många äldre (framför allt män)
tar inte alltid till sig vad en ung liten
jänta säger till dem. Men det har blivit
bättre. Jag har kanske lärt mig att
visa att jag vet vad jag håller på med,
och vet jag inte så kommer jag att ta
reda på rätt svar!
När man frågar vad man kan göra

Kalle, Mattias och Micke med Ulla-Britt
som spelare för att underlätta för TL
är alla rörande ense – och det gäller
varken bananskal, temporär dövhet
vid hålltider eller ens att bära tillbaka
brickorna efter avslutat spel. Det är i
stället: Ta det lugnt när du eller motståndarna har ropat på TL.
– Vårt jobb blir mycket lättare om
spelarna tar det lugnt och inte skäller
på varandra eller andra, säger Kicki.
Det bästa är att den som har ropat
först får redogöra vad det är som har
hänt, och sen får alla inblandade tillfälle att yttra sig. Det funkar inte när
alla pratar i mun på varandra och är
hetsiga.

Avigsidan

Ibland kan sådana här situationer
bli mycket spända, och Kalle P och
Micke tycker att det tillhör avigsidan
med att vara TL.
– När allt skiter sig och deltagarna
är irriterade på allt och alla är det inte
så roligt, säger Kalle P. Men de flesta
kan behålla glimten i ögat oavsett vad
som inträffat.
– Ibland är folk inte överens om vad
som hänt, säger Micke. Ett par kan
hävda att det var en tankepaus, men
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vän!

Klarar du
Tommys luriga?
Läs även Tommys bridgeproblem i Aftonbladet och
SvD. Försök först innan du kikar i facit på sidan 15.
Text: Tommy Gullberg
1. Syd
ingen
		
		

Olsson och Marianne Primér
de som ”anklagas” för det håller inte
alls med. Sådant kan vara besvärligt
att reda ut.
Birgitta poängterar att mindre
rutinerade spelare kan göra fel som
bättre spelare tycker är oerhört
märkliga:
– De borde inse att vi har olika
talang för spelet, säger Birgitta. En
del tror att det är fusk, men det är det
inte, det är bara mindre bra spelare
som råkar göra fel.
Överlag får S:t Erikspelarna gott
betyg av TL. De flesta försöker vara
både etiska och vänliga.
– Sedan är ju TL bara en människa
med möjlighet till att ha en dålig dag
och döma fel, säger Birgitta.
– Man vet att man gjort ett bra jobb
när ingen säger något, berättar Mattias. Blir något fel får man garanterat
höra det.
– Jo men ibland får man höra att
man gör ett bra jobb, säger Kicki. Det
är så klart roligt!
– Spelarna sköter sig stort sätt väldigt bra, säger Kalle P. Och visst är
det som Kicki säger – om spelarna nu
tycker att vi också är hyfsade, så får
de gärna berätta det! }
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Utspel: Klöveråtta. Syd berättar om
20-21 hp med sitt öppningsbud, varefter Nord frågar efter fyrkorts eller
längre högfärg. Spelplan?
2. Syd/
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Utspel: Spadertio. Stark klöver
med naturligt utgångskrävande svar
inleder. Syd berättar om stöd. När
Nord slaminviterar, kontrollbjuder
Syd och driver sedan till lillslam.

Tommy Gullberg har alltid
några klurigheter till dig i varje
nummer av Pass
Hur tänker du dig hemgång, när Öst
täcker spaderdam med kungen?
3. Öst/
Nord-Syd
		
		

[
♥
♦
}

ED
9542
KDkn87
E6

			

¤

		
		
		
		

K108
KD3
10653
543

[
♥
♦
}

Väst
Nord
			
1[
2♦
pass
3♥
pass
pass

Öst
1♥
pass
pass
pass

Syd
pass
3♦
3 NT

Utspel: Hjärtersex enligt 10-12. Nord
frågar efter hjärterhåll på andra budvarvet. Hur tänker du dig hemgång,
när Öst ingriper med hjärteress i
första stick? }
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”Spela ofta och våga möta
Måns Berg, 29, kommer från en bridgefamilj och
har spelat i juniorlandslaget, men en period var det
mest poker som gällde för Måns, bland annat deltog
han i TV4:s pokermiljonen. Men i dag har han hittat
tillbaka till bridgen och tröttnat helt på poker.
– Alla spel mår bra av ett visst turmoment. Men i
poker är det alldeles för mycket tur, tycker han.
Text och Foto: Stefan Andersson
Måns Berg spelade första gången på
S:t Erik när han var nio år, men han
var inte främmande för bridge eftersom både pappa Leif och storebror
Martin spelade.
– Men jag fastnade inte direkt. Det
var först några år senare när jag var
tolv. Då var vi fyra som började samtidigt tack vare Catharina Midskogs
juniorverksamhet.
Måns och hans kompisar spelade
juniorbridge på fredagseftermiddagarna och efteråt brukade de spela
den vanliga partävlingen.
I början kom jag alltid sist, säger
han med ett leende.
Men efter ett tag kom han inte
bland de sista och sedan blev det mer
och mer bridge.
– Vi var ett roligt gäng med många
juniorer som spelade i mitten på
1990-talet. Då var det många unga
som spelade, till exempel var man
tvungen att kvala för att komma med
i lag-DM för juniorer och jag tror det
var nästan 100 lag. Nu är det tyvärr så
få lag att det blir slutspel direkt.
Måns tror att det är väldigt viktigt
att få ihop en grupp juniorer och att
det finns flera aktiviteter samt att det
finns spelare från lite olika generatioFakta: Måns Berg
Ålder: 29
Bor: i Danderyd.
Familj: sambon Ellen och
katt.
Yrke: journalist. Skriver
just nu mest om arkitektur.

Sid 8

ner så att man kan lära sig av varandra.
– Jag lärde känna bland andra Fredrik Nyström, Peter Bertheau och Johan
Upmark med flera som var lite äldre
och jag lärde mig mycket av dem.
– Dessutom arrangerades ganska
mycket, till exempel olika läger eller
tävlingar.
Från att ha kommit sist i klubbtävlingarna gjorde Måns uppenbarligen
snabba framsteg och 1997 kom han
med i juniorlandslaget.
Hur gick det egentligen till?
– Jag tror man lär sig ganska fort
i den åldern. Jag spelade väldigt
mycket, nästan varje dag och spelade
i ligan tre gånger i veckan. Jag läste
lite böcker, men framför allt diskuterade jag ofta brickor med de andra
juniorerna.
Måns blev uttagen till junior-NM
på Färöarna med Daniel Sivelind och
Sverige vann guld. Måns och Daniel
placerade sig även främst på den
separata butlerberäkningen.
– Det var kul att det gick så bra första
gången, efter det fastnade jag helt för
att spela bridge. Det blev många mästerskap och jag har spelat både EM
och par-VM flera gånger runt om i
Europa och i världen. Vi hade turen
att få åka till USA tack vare Jill Mell-

Bridge: handikapp 17 och
riksmästare med 321 mästarpoäng. Har spelat flera
junior-EM och junior-VM,
en vinst i junior-EM.
Intressen: bridge, fotboll,
och film med mera.

ström. Hon fixade sponsor åt oss och
jag var i Las Vegas, New Orleans och
Philadelphia och spelade.
Måns pluggade på en medialinje
och när han skulle göra lumpen blev
han uttagen att vara på Värnpliktsnytt som journalist. Då började han
sin journalistbana. Han har bland
annat jobbat på Aftonbladet och
Travronden.
– När jag blev för gammal för att
vara junior blev det mindre bridge
och då satsade jag på journalistkarriären.

Spelade mycket poker

Vid den här tiden hade han även
börjat spela mycket poker och även
det gick ganska bra.
– Jag spelade poker på heltid under
ungefär ett år, berättar Måns.
2006 blev han inbjuden att delta i
proffskvalet till TV4:s Pokermiljonen.
– Vi var 50 ” proffs” som spelade en
tävling där de sex främsta skulle gå
vidare och få var sitt eget bord och ett
avsnitt där de mötte kändisar.
– Jag kom på 14:e plats, så det blev
ingen final, säger Måns.
Men bara efter några år tröttnade
han på pokerspelandet som han
beskriver som ganska ”maskinellt”.
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bättre spelare”
– Jag spelar i ligan två gånger i
veckan, måndagar och torsdagar och
så spelar jag någon silver- eller guldtävling då och då. Dessutom spelar
jag en del på BBO, säger han.
På måndagar spelar han i Ebenius
crew som nästan alltid är med i toppen
av ligan och har vunnit flera gånger.
På torsdagar spelar han i Kulåtur tillsammans med bland andra sin pappa
Leif och storebror Martin.
Ett ”projekt” han har är att försöka
få sambon Ellen att spela bridge.
– Hon tycker det är kul och är
väldigt intuitiv och vi spelar en del
hemmabridge, men vi har ännu inte
börjat spela några tävlingar.
Måns säger att han gärna skulle
jobba med att försöka bygga upp en
större ungdomsverksamhet i bridge.
– Bridge är så otroligt mycket
bättre och roligare som spel. Visst är
det tur inblandat även i bridge och
alla spel mår bra av att det finns ett
visst turmoment. Men i poker kan det
bli sådana svängningar även om den
som är bra går plus i längden.

Blev chefredaktör

Efter ett år som pokerspelare på
heltid började Måns jobba på Slitz.
Där startade han och blev chefredaktör för Slitz Poker som lanserades
2006.
– Det gick bra, men jag fick ett mer
lockande erbjudande precis i samma
veva.
Måns blev chefredaktör för Piraja
och Studentmagasinet där han jobbade i två år innan han 2009 blev
ny chefredaktör för Moore, men det
blev en ganska kort sejour och han
slutade redan efter ett halvår.
– Jag kände att jag var ganska trött
på den genren och ville börja skriva
om någonting annat.
Sedan dess arbetar Måns som frilansjournalist och gör intervjuer, personporträtt med mera, bland annat åt
arkitekttidningen Rum.
Måns har återvänt mer och mer till
bridgen de senaste åren.
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Vad rekommenderar du om man
vill bli bättre som bridgespelare?
– Det gäller att spela ofta. Att ställa
upp i tävlingar är det absolut bästa
och att våga ställa upp i tävlingar
”över sin nivå” så att man möter
bättre spelare även om man slutar
bland de sista i tävlingen. Att spela
på nätet kan vara bra om man har en
fast partner att spela med.
Han säger också att det är bra att
gå igenom brickor efteråt. Och för att
man inte ska deppa ihop över sina
misstag ska man tänka på att även de
som är väldigt duktiga gör många fel.
Vad är dina starka och svaga sidor
som bridgespelare?
– En av mina starkare sidor är nog
min bordsnärvaro. Att försöka tänka
sig in i hur motståndarna tänker.
Min svaga sida är nog att jag spelar
mycket sämre när jag är trött.
Han spelar helst ganska naturliga
system med femkorts högfärg.
– I måndagslaget spelar jag med
Hans Eklund, men vi har ett lagsystem för att alla ska kunna spela med
alla. Det kan jag rekommendera till
andra lag där man ofta får hoppa
runt en del när folk är sjuka eller av
andra anledningar inte kan spela. }

Detta händer på Bridgeskolan
»» 12-19 mars. Minikurs
Modern standard.
»» 2 april. Endagskurs i
svaga 2-öppningar.
»» 7 april. Endagskurs
”Alla bjuder”.
»» 10-13 april.
Kursavslutning Dag.
»» Vecka 16-18 Pluskurser.
»» 5 maj. Ålandsresa.
»» 4-8 juli. Sommarbridgevecka
på Sundbyholms slott.
»» 8-12 augusti. Bridgevecka på
Söderköpings brunn.

Övrigt

Värvningspremier
värvar nybörjare.

till

er

som

Vill du ha Nya Bridgeskolans
nyhetsbrev skicka e-post till
info@nyabridgeskolan.se.

Kontaktinfo

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

Annonsera
i PASS du
med!
För annonsering i
PASS mejla till
pass@sterik.se
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b r i d g e sk o l a n l ä r u t !

sva r sha n d e n s a n d r a b u d

Tjyvpass eller fjärde färg?
Ett av de svåraste kapitlen i Bridgeskoleboken
är det som berör svarshandens andra bud efter
att öppnaren har visat en
tvåfärgshand..
Text: Jan Lagerman
Ett typfall är till exempel att öppningshanden bjuder 1 hjärter, du
bjuder 1 spader och öppningshanden
fortsätter med 2 klöver.
Öppningshanden har nu visat minst
nio kort i sina två färger det vill säga
minst 5 hjärter och minst 4 klöver.
(Med 4-4 är handen jämn det vill säga
en sanghand, NT-hand)
Styrkan är dock fortfarande densamma som efter öppningsbudet,
13-21 hfp (honnörs och fördelningspoäng), och det är bland annat detta
stora styrkeintervall som gör fortsättningen lite knepig.
I och med att öppnaren fortfarande
kan vara väldigt stark måste svarshanden bjuda (ny färg är krav).
Svaga bud är preferens till öppnarens femkortsfärg (2 ♥) eller ombud
av den egna färgen (2 [).
Utgångsinviterande bud det vill
säga cirka 11 poäng är 2 NT (cirka 11
hp) samt redan bjudna färger, som nu
bjuds på treläget (3Kl, 3 ♥, 3Sp, cirka
11 hfp).
Som vanligt får svararen räkna
fördelningspoäng om det finns en 8
korts trumfanpassning.
Med mer poäng kan svarshanden
bjuda utgång, tex 3NT, 4 ♥ (med trekortsstöd) och 4Sp med en egen jättefin färg.

Er hand: [ 93 ♥ AKJT2 ♦ AQT2 } 65
a) Partnern bjuder nu 2 ♥
b) Partnern bjuder nu 2 [
c) Partnern bjuder nu 2NT
d) Partnern bjuder nu 3 ♥
Vad fortsätter ni med nu?
Fundera och tänk ut era svar innan
ni kikar i facit längre ner.

Tjyvpass.

Då och då, men i praktiken väldigt
sällan efter tvåfärgshanden, kommer
svararen väldigt dåligt till när denne
saknar bra bud och har usla kort.
[ J8532 ♥ 4 ♦ Q752 } A73
Med dessa kort svarade ni 1 spader
på partnerns hjärteröppning.
Parnern återbjöd 2 klöver, minst
5–4 i hjärter-klöver och 13-21. Budet
är som sagt krav och ni måste finna
ett återbud.
Ni har en svag hand och skall
därmed återbjuda 2 spader (på J8532)
eller 2 hjärter (på fyran singel), två
bud som är synnerligen oaptitliga.
En lösning som många då tar till är
ett simpelt tjyvpass. Ett bud som inte
står i någon bok eller som ni kommer
att få höra från någon bridgelärare.
Passet är och förblir ett tjyvpass
som egentligen är otillåtet, men som

Enkla frågorna

Ni har öppnat med 1Hj och bjudit 2
Ru på svaret 1Sp från partnern.
1♥–1[
2♦
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Jan Lagerman.

en praktisk bridgespelare kanske
ändå tar till. (Var dock beredda på
att be om ursäkt när ni lägger upp er
träkarl)
Någon kanske vill bjuda 2 Ruter
istället, men se det går inte.

Fjärde färg.

Orsaken till att man inte kan bjuda 2
ruter med ovanstående sättning är att
budet i den fjärde färgen reserverats
till svårbjudna och starka svarshänder.
Budet lovar inte alls den fjärde
färgen utan är ett rent artificiellt bud
som kan bjudas på några hackor eller
vad helst ni vill.
Man brukar säga att budet i den
fjärde färgen ökar trycket i budgivningen och att svarshanden är minst
intresserad av utgång. Ofta mer än så
(slam). Men som sagt, man lovar alls
inte fyra kort över huvudtaget.
Vilka är då de händer man bjuder
den fjärde färgen med?
Ofta intresse av sang, men håll i
den fjärde färgen saknas.
Dock kan det även vara andra
händer där svarshanden letar efter en
åttakorts trumfanpassning eller vill
fastställa en högfärg med slaminvit.
1♥–1[–2}
Ni har:
[ AK742 ♥ K3 ♦ 963 } AJ5
Nu har ni ett problem om ni måste
gissa slutbud.
Ni saknar säker åttakortsanpassning och ni saknar håll i den objudna
ruterfärgen för att kunna bjuda sang.
Patentlösningen blir 2 ruter, fjärde
färg, trots endast 963. Ni lovar ju inte
alls ruter med budet.
”Käre partner! Jag har en spännande hand, men jag saknar bra bud.
Jag har minst invitstyrka (till utgång)
men jag kan inte bjuda något lämpligt
bud. Kan du hjälpa mig?”
Öppnaren bjuder nu så naturligt
som denne kan efter de förutsätt-
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[
ningar som finns från den inledande
budgivningen.

Svåra frågorna

Ni har öppnat med 1 hjärter. Vad gör
ni med nedanstående fyra öppningshänder efter att partnern svarat 2
ruter, fjärde färg? (1 ♥ – 1 [ – 2 } – 2 ♦)
a) [ 6 ♥ AK863 ♦ KJ3
b) [ 6 ♥ AKJ762 ♦ K5
c) [ 6 ♥ AKJ62 ♦ 96
d) [ 6 ♥ AKJ62 ♦ KJ3

}

Vårkul!
Simultansilver!

} Q642
} Q642
} KQ654
} A973

Svar på de enkla frågorna:
a) Pass, svarshanden prefererar er
öppningsfärg. Visar cirka 6-9 hp och
kan vara på en dubbelton.
b) Pass, svararen bjuder om en
egen sexkortsfärg och visar samtidigt cirka 6-9hp.
c) 3 NT, nu har svarshanden inviterat till 3 NT och visar cirka 11 hp. Med
14 hp och två fina röda tior accepterar ni inviten och bjuder 3 NT.
d) 4 hjärter, nu inviterar svarshanden till 4 hjärter och av samma skäl
som i c) så accepterar ni inviten och
bjuder 4 hjärter. Observera att svarshanden måste ha trekortsstöd när
denne hoppar till skillnad från a) där
preferensen enbart lovar två kort.
Svar på de svåra frågorna.
a) 2 NT, ni har inga extra färglängder att visa, men har håll i den fjärde
färgen (ruter). Med minimum i styrka
bjuder ni sang på lägsta nivå.
b) 2 hjärter, ni redovisar er sjätte
hjärter. Detta bud är billigare och har
högre prioritet än sang.
c) 3 klöver, ni redovisar er femte
klöver.
d) 3 NT, samma hand som a) men
nu har ni fler hp (16) och redovisar
extravärdena med ett hopp till 3 NT.
Observera att ni i både a) och d) har
det ruterhåll som partnern förmodligen letade efter. }
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♦

♥

Onsdag 20 april 1830
24 brickor, barometer.
Högst 200 par. Anmälan
via Spader senast 17/4.

Startavgifter:
Seniorer: 100 kronor,
Juniorer: 50 kronor.

Trivselbridge på Österlen!
• 31 mars – 3 april Herrestad Gästis
• 28 maj – 3 juni Mälarhusen
Mer info www.bridgehuset.se
0709-630 305, 0709-634 055
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På tisdagar spelas numera inte bara D-serien utan det
finns även en dagliga. Pass har intervjuat Björn
Gustafsson som är ansvarig för ligan.

Dagligan fyller lokalen på tisdagar
Text och foto: Stefan Andersson
Varför har klubben startat en dagliga?
– Det är del i klubbens ambition att
erbjuda medlemmarna ett varierat
utbud. En tallrik på klubbens smörgåsbord.
Hur många lag spelar och ungefär
hur många bord är det varje gång?
– Vi har tolv lag i B- och 14 lag i
C-serien. Dessutom spelar cirka 28
lag D-serien och 5 lag E-serien, så det
blir många bord.

Hur har stämningen varit jämfört
med kvällsligan? Är det någon skillnad?
– Det är väl inget fel på stämningen
kvällstid, men dagtid känns trivseln
ännu tydligare. Förhoppningen är att
till hösten få till en A-serie också. Det
är olyckligt med så stora serier som

Vad bjuder ni nu? En halvtimme
innan spelet börjar finns möjlighet att gå på korta lektioner.
Den här gången med Birgitta
Ternblad.
Sid 12

Åke Alsén, Margareta Carlsson Lindahl, Karl von Schulzenheim och
Berit Quennerstedt gör sig redo för match i D-serien.
14 lag eftersom spännvidden mellan
de bästa och de sämsta blir för stor.
Därför hoppas jag kunna dela upp
lagen i tre serier till hösten och döpa
dem till A, B- och C-serierna.
– Det är också så att i vår deltar
ett lag med Åke Sjöberg som kapten
och de är helt överlägsna övriga lag.
Dessa verkar tycka att det är lite kul
att en gång få möta ett riktigt bra
lag, men jag tvivlar på att de tycker
att det är roligt att möta dem varje
termin.
– Därför hoppas jag kunna ragga
upp några nya lag, som tror sig kunna
slå lag Sjöberg, och skapa en Lillelitserie. Det finns ju massor av duktiga
spelare, som har tid och möjlighet att
spela dagtid.
Hur har det varit med intresset för
lektionerna?
– Vi har cirka 30 elever, vilket inte
ens är hälften av vad Lisa Åström
hade för något år sedan. Jag har
uppenbarligen inte hennes utstrålning...

Det är dock tillräckligt många för
att jag ska tycka att jobbet med lektionerna känns meningsfullt.
Jag vill gärna rikta ett tack till Lisa
Åström, som på knappt tio år byggt
upp denna verksamhet från ingenting till närmare 60 bord. Klubben är
henne stort tack skyldig. }

Foto: Pass arkiv

Är förhoppningen att det här ska
bli lika stort som kvällsligan?
– Just nu finns inga planer att spela
annat än tisdagar, så det blir nog
aldrig så stort.

Björn Gustafsson.
PASS nr 1 • 2011

Fler ”fåglar” vid bordet

Text: Lars Appelin
Ett annat sätt att kategorisera bridgespelare är efter det sätt på vilket man
spelar ut korten.
Här några typer:
Ångraren
Tar ett kort ur handen för att spela
det men stoppar tillbaka det för att
spela ett annat.
Tvekaren
Tar ett kort från handen och håller
det i luften en stund innan det spelas.

Tipparen
Ställer kortet på högkant på bordet
och låter det falla framåt.
Visaren
Visar och håller envist fast i kortet
utan att lägga ner det på bordet.

Foto: Fotomedia/Joannawnuk

I förra numret beskrev
Herman Törnblom olika
typer av bridgespelare ur
”ornitologperspektiv”.
Lars Appelin kompletterar med fler typer.

Knäpparen
Lägger ner varje kort på bordet med
ett tydligt knäppande ljud.
Dubbelknäpparen
Lika föregående men får chansen
som träkarl att ”knäppa” en gång till
efter spelförarens anvisningar.
Dunkaren
Daskar i sitt ess med eftertryck på
bordet.
Därutöver kan vi även lägga märke
till (hos mindre rutinerade spelare
förstås)

Stickräknaren
Spelföraren som pekar på och räknar
antalet tagna stick framför sig.
Budångraren
Som rycker i budlådan en eller flera
gånger innan han bestämt sig.
Känner någon igen sig månne? }

Till det här numret har jag bett ”problem-gurun”
Tommy Gullberg att dela med sig om något av sina
misstag. /SA

När jag gjorde bort mig
Text: Tommy Gullberg
Jag tillhör dem som snabbt glömmer
mina egna misstag. När redaktören
kontaktade mig hade jag därför svårt
att påminna mig något men ett minne
dök snabbt upp i min hjärna. Jag
hade:
[ EKkn109 ♥ 765 ♦ 765 } 52
Platsen var Plankan, Kristinehovsgatan 10, där vår klubb huserade på
70-talet. Det var landslagsuttagning
och till vänster om mig öppnade
Anders Nylander med 1 hjärter och
Bosse Lindahl till höger svarade 1
spader. Öppnaren redovisade klöversidofärg och svarshanden bjöd sedan
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3 sang. Utspel?
För att hålla kommunikationerna
öppna med min partner Lasse Höglund, bestämde jag mig för att börja
med spadertio, som lovade en undersekvens modell amerikanska utspel,
som var populära på den tiden.
Kommer partnern bara in, så har vi
fyra spaderstick för bet. En god idé
men Lasse kom aldrig in i spelet. Jag
kommer inte ihåg mer än ett kort på
bordet. Det var singelspadern och det
var inte vilken spader som helst. Det
var damen!
Bosse Lindahl tog snabbt 13 stick.
Jo, 6 klöver var ett bättre kontrakt. }

Sommarbridgevecka
Sundbyholms Slott
4–8 juli
Vi erbjuder en trivselvecka med tävlingar,
seminarier och trevlig gemensam samvaro.
Halvpension + lunchsmörgås. Teorilektioner och spelträning med våra bästa
bridgelärare. Trivseltävlingar. Huvudtävling på två nivåer. Samvaro med underhållning. Möjligheter till golf m.m.
Pris: 4.000 kr (enkelrumstillägg 400 kr).
Arr.: Catharina Forsberg o Krister
Ahlesved, Nya Bridgeskolan, Lisa o Björn
Åström, Lisabridge.
Mer info: www.nyabridgeskolan.se
och www.lisabridge.se. Tel 08- 34 55 01,
016-12 76 33
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NR 4 UTE NU!!!

FACITSPELKORT

– med kommentarer
Med Facit-Spelkort kan ni spela
hemmabridge och jämföra er med
andra resultat, precis som på klubben eller andra större tävlingar.
Givarna är tidigare spelade i
riktiga tävlingar och det är resultatet 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, rekommenderade utspel samt idéer
kring spelföringen m m.
Givarna kan spelas om hur
många gånger som helst – och
kortleken kan givetvis även användas till andra kortspel.
F n finns fyra utgåvor, nr 1, 2,
3 och 4.
1

N 2

7

S 8

13

31

37

43

S 32

N 38

S 44

V 33

Ö 39

V 45
1

N 34

S 40

N 46

Ö 35

V 41

Ö 47

Ö

S 24

V

N 30

S 48

79:—

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

Ö

S 36

N 42

• Kortlek
med 48 givar
Pris:

V

N 18

Ö 23

V 29

Ö

S 12

V 17

N 22

S 28

N 6

Ö 11

S 16

V 21

Ö 27

V 5

N 10

Ö 15

S 20

N 26

S 4

V 9

N 14

19

25

Ö 3

V

Ö

1

V

Givsamling
– med kommentarer

www.bridgeforlaget.se
–1–

Aldrig tidigare hade St Erik arrangerat en brons
tävling med handikapp.

Premiär för
handikapptävling
Text och foto: Elena Ström
Antalet par som ställde upp den 3
januari var förvånansvärt högt – 63
stycken vilket var fler än de som
deltog i Nyårssilvret (49). Vad var då
meningen med denna tävling? Tävlingsledaren Kristin Nedlich gav en
ackurat och koncis förklaring: Syftet
är att jämna ut startfältet så att även
de som inte är så rutinerade kan få
chansen att vinna. Det innebär att
slutresultatet korrigeras efter det
handikapp paret har. Ju lägre handikapp ett par har desto högre poängavdrag får de.

För nöjes skull

Både elitspelare och nybörjare berättade att de ville spela handikapptävlingen för nöjets skull, att prova
något nytt. Stormästaren Åke Falkunge tyckte att det var ett utmärkt
tillfälle att träna med sin mindre
rutinerade partner Eva Benckert. De
skulle spela tillsammans i ligan i år.
Peter Flodqvist kunde inte låta bli att
prova lyckan med sin favoritpartner
Bjarne Stub-Hansen.
Clary Sundblad och Thomas Holmgren hade gått samma kurs och hade
ingen aning hur stort handikapp de

hade. De hamnade på en hederlig
sjätte plats till slut.
Hur reagerade folk spontant på
handikappsystemet i bridge sammanhang?
– Handikapp finns i golf och fanns
tidigare i tennis, så varför inte i
bridge? Det är väl rättvist – tyckte
Tomas Clason.

”Helt sjukt”

Kevin Palm och Christine Bodén tog
emot beskedet att de hade vunnit tävlingen med stort jubel.
– Det är helt sjukt! Helt otroligt! –
sa Kevin – Christine är inte ens min
ordinarie partner, vi är inte samspelta.
– Vi hade svåra brickor och gjorde
några misstag men det gick ju bra
ändå. Vi spelar ju i division 5 och
hade aldrig trott att vi skulle kamma
hem segern – var Christines kommentar.
Där kom beviset att man inte behöver vara innehavare av guldpoäng
för att vinna en stor tävling. Man
behöver bara känna glädjen att spela
bridge, även med ickeordinarie partner och mot vem som helst. Får vi
hoppas att se bortåt 100 deltagande
par i nästa handikapptävling? }

T I VÅR
HANDLA DIREK
K!
INTERNET-BUTI
RUNT!
ÖPPEN DYGNET
ORLAGET.SE
WWW.BRIDGEF

– Gratis tel/fax 020-52 13 13 –
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Christine
Bodén och
Kevin Palm.
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Facit till Tommys luriga
1. Syd
ingen
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2. Syd/
[ D5
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♥ D10
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} EDkn102
				
				
		
			
		
		
[ E2
		
♥ Ekn9
		
♦ EKDkn
		
} 8765

E532
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kn3
K109

Syd
2 NT
3♦
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3}
6 NT

Utspel: Klöveråtta. Syd berättar om
20-21 hp varefter Nord frågar efter fyrkorts eller längre högfärg. Spelplan?
Ta utspelet på bordet och maska i
spader! Lyckas spadermasken, tar du
ut spaderkung och ger bort ett ruterstick till kungen för jämn hemgång.
1. Syd
[ E532
♥ E532
Ingen
♦ kn3
		
		
} K109
[ 1064			
[
♥ D108			
♥
♦ K64		
♦
} 8764			
}
		
[ Kkn
♥ K64
		
		
♦ ED1098
		
} EDkn

¤

D987
kn97
752
532

Misslyckas spadermasken, tar du
Västs vända på handen och avblockerar spaderkung. Du spelar sedan in
bordet på hjärteress, inkasserar spaderess med klöversak och fortsätter
med ruterknekt. Inombords ber du en
bön att Öst måtte ha ruterkung högst
tredje, då får du slambonus.
Gillar man att spela riktigt brant,
ska man ta ut klöversticken och hjärterkung, innan man spelar in bordet
på hjärteress. Öst får då saksvårigheter, om han till kung fjärde i ruter har
fyrkorts spader eller hjärter.
Maskar Syd i ruter i andra stick,
blir det praktiskt taget alltid straff,
när rutermasken misslyckas. Han
kan inte utnyttja spadersitsen, eftersom bordet har ont om ingångar.
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Syd
1 }*
3}
4♦
6}

nord
2}
4}
5}
pass

Utspel: Spadertio. Stark klöver med
naturligt
utgångskrävande
svar
inleder. Syd berättar om stöd. När
Nord slaminviterar, kontrollbjuder
Syd och driver sedan till lillslam.
Hur tänker du dig hemgång, när Öst
täcker spaderdam med kungen?
För hemgång fordras att hjärtermasken lyckas. Ta därför spaderess
och spela klöver till ess! Fortsätt med
hjärterdam.

2. Syd/
[ D5
♥ D10
Alla
♦ 8732
		
		
} EDkn102
[ 109864			
[ Kkn73
♥ 8432			
♥ K765
♦ 106		
♦ 954
} 43			
} K9
		
[ E2
♥ Ekn9
		
		
♦ EKDkn
		
} 8765

¤

Med hjärterkung för mask och hjärtern inte sämre än 5-3, blir det hemgång i kontraktet, eftersom man har
råd att ge bort stick till klöverkung.
Maskar man i klöver är man även
beroende av att den masken lyckas,
för att kontraktet ska gå hem.
Sitter hjärtern 6-2 eller sämre, kan
rätt melodi vara att även maska i
trumf.

3. Öst/
Nord-Syd
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1[
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pass
3♥
pass
pass

Öst
1♥
pass
pass
pass

Syd
pass
3♦
3 NT

Utspel: Hjärtersex enligt 10-12. Nord
frågar efter hjärterhåll på andra budvarvet.
Hur tänker du dig hemgång, när
Öst ingriper med hjärteress i första
stick? Bekänner du med hjärtertre är
kontraktets saga all.

3. Öst/
[ ED
Nord-Syd ♥ 9542
♦ KDkn87
		
		
} E6
[ kn6432			
[
♥ 6			
♥
♦ 942		
♦
} K1072			
}
		
[ K108
♥ KD3
		
		
♦ 10653
		
} 543

¤

975
Ekn1082
E
Dkn98

Öst, som ser att spelföraren får nio
stick om han returnerar hjärter, skiftar i andra stick till klöver. Därmed
har försvaret godspelat beten med
ruteress som entré.
Bekänner du med hjärterdam på
utspelet får Öst lätt intrycket att du
har kung, dam punkt i hjärter. Då
straffar enkelt låg hjärter i vända.
Denna gång plockar du då fram
hjärtertre och vinner hjärtervändan
billigt på bordet och har sedan inga
problem med att driva ut ruteress för
övertrick. §
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Posttidning B

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

Extra kul jul för Hans och Sven-Ove
Som vanligt var det fullt
hus på Julkul.
Text & Foto: Stefan Andersson
Det var inte mindre än 194 par som
deltog i ”årets roligaste tävling” där
kanske inte alla, men åtminstone
ganska många får pris.
Vann gjorde Hans Vestergren och
Sven-Ove Andersson (72 procent)
före Göran Hammarström och Mikael
Arnberg (68,4). Trea kom Sten Löfgren och Bengt Eklind (68,1). Fyra
blev Bengt Pettersson och Anette
Ekman (67,7) och på femte plats kom
Peter Flodqvist och Thomas Magnusson (67,3). }

Sten Löfgren och Bengt Eklind
studerar resultatlistan.

Det fanns gott om nallar att dela
ut som priser.
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Sven-Ove Andersson och Hans Vestergren vann Julkul och förutom
något drickbart kunde de bära med sig var sin liten nalle.
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