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GULDPARTÄVLING
Imp-Över-Fältet gröna hissen

Lördagen den 15 maj 2004

GULDPARTÄVLINGGULDPARTÄVLINGGULDPARTÄVLINGGULDPARTÄVLING
Imp-Över-Fältet gröna hissenImp-Över-Fältet gröna hissenImp-Över-Fältet gröna hissenImp-Över-Fältet gröna hissen

Lördagen den 15 maj 2004Lördagen den 15 maj 2004Lördagen den 15 maj 2004Lördagen den 15 maj 2004
BK S:t Eriks klubblokal på Kronobergsgatan 12

57 brickor (3 brickor/rond). De 2 första ronderna är lottade, därefter
  möter man det par som ligger närmast men man kan ej mötas 2 gånger.

Speltider: 11:00 ‒ 15:10 Brickorna 1-30). 15:10 ‒ 16:10 Matpaus.
16:10 ‒ 20:00 Brickorna (31-57). Prisutdelning: ca 20:15

Spelavgift: 300:-/spelare.  Juniorer: 150:-/spelare.

Priser 50 par: 1=12.000, 2=5.000, 3=4.000, 4=3.000
Priser 100 par: 1=20.000, 2=10.000, 3=7.000, 4=5.000, 6=3.000, 7=2.000

Systemregler: B-nivå (Max 10 prickar).

Medlemskap i nationellt förbund samt klubb är ett krav.
Boende: Hotel Aldoria  S:t Eriksg.38   08-654 18 85

Anmälan till:
BK S:t Erik  Box  49116  100 28 Sthlm  

Tel. 08-650 97 79    Mail: mail@sterik.a.se 
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Hebert på klubben direkt efter 
prisutdelningen!

Pass utges med fyra nummer/år. För 
annonsering: 070-654 65 68.

Det nummer du nu har i 
händerna är ett, tvåtusenfyra!

Ny tävling på 
klubben - öppen klass

Ledig på fredagar?

GULDPARTÄVLING
Imp-Över-Fältet gröna hissen

Lördagen den 15 maj 2004

☀ Varje fredag börjar vi spela 
klockan 11.15.

☀ Vi spelar ca 27 brickor och 
beräknas vara klara vid 

15-tiden.

☀ All uträkning på data, vilket 
innebär att scoretavlor och 
slutresultat fi nns 5 minuter 
efter tävlingens slut. Dessa 
distribueras på papper och 
läggs ut på vår hemsida

☀ För er som spelar varje 
vecka förs också en poängserie 

där de sju bästa 
resultaten räknas.

☀ Tävlingsledare är Anders 
Hjelm och startavgiften 

är 50 kr.

Varmt välkomna!
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Något att tänka på
Tre nya problem

Våren 1978 började Lillan som 
tävlingsledare i Dagbridgen på S:t Erik. 
Bakgrunden var följande:

I början av sjuttiotalet flyttade S:t Erik 
från Regeringsgatan till “Plankan” 
på Söder. Den tämligen stora 
dagverksamheten förlorades dessvärre 
till BK City, som smidigt flyttade från 
en källarlokal på Vasagatan till S:t Eriks 
gamla lokaler. Dagspelarna stannade 
kvar.

Följden blev att Plankan, Kristinehovs-
gatan 10, stod tom på dagarna. Botten 
nåddes förmodligen då man hyrde 
ut lokalen på dagtid till ‒ bingo!! 
Bridgeskolan startade kurser på 
dagen ca 1974 och blev i den vevan 
ombedda att sköta dagtävlingen ‒ ett 
gäng damer, mest hemmafruar, som 
spelade partävling på onsdagarna. 
Aktiviteten härstammade från ”Molas”, 
ingenjör Bertil Molanders omfattande 
bridgeverksamhet på Centralbadet.

25 år som funktionär
En trotjänare...

Det här visade sig vara lyckosamt. 
Bridgeskolan vände sig till en annan 
kategori, vanliga spelare där många kom 
från kurserna. Atmosfären var avspänd 
och man spelade absolut inte om 
pengar!

Tävlingar fanns således, men vi hade 
ingen tävlingsledare. Då föreslog 
Margareta Carlberg, en ikon inom S:t 
Erik, att vi skulle kontakta Hasse Olssons 
fru ‒ Lillan. Lillan var mycket tveksam, 
men med Hasse som stöd ställde hon 
upp. En ny slags tävlingsledare till en ny 
typ av tävling. Med Lillan som ledare har 
partävlingarna blivit en stor framgång. 
Hon har förmågan att ta hand om ”sina” 
spelare. Hon bryr sig verkligen om var 
och en och blir glad när man kommer. 
Det viktiga är att man har trevligt när 
man spelar och streberfasoner tolereras 
inte.

Lillan, stort tack för dessa 25 år och 
hoppas att det blir mer!

Ulf Cederborg

Tommy Gullberg serverar här tre nya 
problem av varierande svårighetsgrad.

1) Syd/- ♠D8765
 ♥E4
 ♦E2
 ♣D654

 ♠4
 ♥87
 ♦Kkn765
 ♣EKkn103

Syd Väst Nord Öst
1♦ 1♥ 1♠ 2♥
pass pass Dbl* pass
3♣ pass 5♣ pass
pass pass

Utspel: Hjärterkung
Nord upplysningsdubblar på andra 
varvet.Hur tänker ni er hemgång när 
trumfen sitter 3-1 och rutern 4-2?

2) Syd/N-S  ♠543
 ♥E54
 ♦K654
 ♣654

 ♠E87
 ♥K62
 ♦Ekn
 ♣EDkn32

Syd Väst Nord  Öst
2 sang Pass 3 sang Pass
pass Pass

Utspel: Hjärterdam

Syd uppvärderar klöverfärgen en poäng.
Spelplan?

3) Syd/N-S ♠D8
 ♥63
 ♦765
 ♣K108764

 ♠EK
 ♥Ekn109
 ♦Ekn1098
 ♣E9

Syd Väst Nord  Öst
2♣* Pass 2 ♦*  Pass
2 sang Pass 3 sang Pass
Pass Pass

Syd berättar med reläsekvensen om 
22-24 jämna på första varvet. Han 
uppvärderar då de feta röda färgerna.

Utspel: Spaderknekt

Spelplan?

Lösning?
se sidan 12
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Ligan@sterik.a.se

Skriv till PASS  
du också!

Ditt bidrag kan du 
lämna i PASS egen 
låda i TL-rummet.

Manusstopp den 1 april
till nästa nummer, och det är inget skämt!

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 - Dataprogram - TOPS - 
Presentartiklar - Porslin - Choklad - Godis

Vårt sortiment finner du också på: 

Det är mycket tävlingar av lite större 
kaliber på gång här i vår. Ta chansen 
att delta och boka redan nu in det hela 
i almanackan med din favoritpartner!

Öppna KM -par
Datum: 6 mars
Spelstart: 10.30
Kostnad: 170:-/spelare
Anmälan: Ingen föranmälan
Kategori: Silvertävling
Antal brickor: 42
Priser: Första pris är 5000, därefter 
fallande 3000, 2000, 1500, 1000, 800, 700, 
600, 500 och 400 om det är 80 par.  

KM för mindre rutinerade
Datum: 2 juni
Spelstart: 18.30
Kostnad: 70:-/spelare
Anmälan: Ingen föranmälan
Kategori: Bronstävling, högsta tillåtna 
serie är B-ner
Antal brickor: 21 brickor
Priser: Det blir många

Sugen på bridge?
Större tävlingar i vår

Öppna Individuella 
mästerskap
Datum: 12 april
Spelstart: 11.00
Kostnad: 170:-/spelare
Anmälan: Ingen föranmälan
Kategori: Silvertävling
Antal brickor: 42 brickor
Priser: Första pris är 1000, därefter 
fallande 600, 500, 400, 300, 300, 200, 200 
och 200. Vinnaren får också vinsträtt till 
en premieobligation under ett år.

Kval till DM-par
Datum: 28 mars
Spelstart: 10.00
Kostnad: 120:-/spelare
Anmälan: Senast 21 mars 
Kategori: Silvertävling
Antal brickor: 42
Priser: Nej

Påskbridge
Datum: 11 april
Spelstart: 15.00
Kostnad: 170:-/spelare
Anmälan: Ingen föranmälan
Kategori: Silvertävling
Antal brickor: 42
Priser: Minst 50% tillbaka i prispengar

Missa inte heller Guldparbarometern den 
15 maj, separat annons på sidan två.

Medlemskap i FSB krävs för att kunna 
deltaga och även i klubben vid KM. 
Samtliga tävlingar spelas på BK S:t Erik, 
Kronobergsgatan 12. Telefonnumret till 
klubben är 08-650 97 79.

Tack alla sponsorer!
Följande har sponsrat S:t Eriks tävlingar 
under 2003, klubbens alla medlemmar 
bugar och bockar!
Cerialia Unibake, Korvbrödsbagaren, 
Yellow, Katt-Bridge och Löfbergs Lila.

Förtjänsttecken i silver
För sina mångåriga insatser för klubben 
har följade trio tilldelats Svensk Bridge 
förtjänsttecken i silver:
Lillan Olsson, Harry Gindin och Johan 
Nilsson

Låna en  
bridgebok!

Du vet väl att du som 
medlem i BK S:t Erik lånar 
bridgelitteratur gratis i TL-

rummet?

Vem vet, kanske en Victor 
Mollo bok kan vara något?
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Bjud och spela med Bridgeskolan
Tävlingsdebuten
Du har gått ned på klubben för att 
begå din tävlingsdebut. Du ska spela 
söndagsbarometern för mindre 
rutinerade med din partner Lasse. 
Första ronden går lite knackigt, du är 
lite nervös och slarvar i en spelföring, 
men sedan börjar du bli varm i 
kläderna. 

Både motståndare och partner är 
trevliga. Andra och tredje ronden går 
riktigt bra. Du känner dig i form, men i 
fjärde ronden ska ni möta Torgny och 
Anna från kursen. Du förstar inte vad 
Anna ska med den där tölpen till som i 
två veckor oavbrutet skröt om hur han 
lurade dig i en tresangare. Du hälsar 
givetvis vanligt, även på översittaren 
Torgny som flinar och undrar ”vilka 
tokigheter som ska inträffa den har 
gången”. Du tar ett par djupa andetag 
för att lugna ner dig. Att sitta och irritera 
sig på partnerns misstag eller ohyfsade 
motståndare är att spilla värdefull 
koncentration på fel ställe. När du lugnat 
ner dig tar du upp
 

♠kn1097 ♥D53 ♦K42 ♣732 

Torgny öppnar med 1 sang till höger 
om dig, du passar och Anna höjer till 3 
sang. Utspelet bereder inte några större 
problem utan du spelar ut spaderknekt, 
högsta från sekvens och ser följande 
medan du hör hur Torgny tjatar på Anna 
om att hon borde ha högfärgsfrågat. 

 ♠8532
 ♥E6
 ♦Ekn853
 ♣86
♠kn1097  
♥K103
♦K42
♣732

Även om Torgny kanske har rätt i sak 
är det sådant som man kan diskutera 
senare. Dessutom är 3 sang ibland ett 
bättre kontrakt även om sangöppnaren 
har fyra spader när spaderfärgen är så 
svag och det finns en bra stickkälla vid 
sidan om i ruterfärgen.  
Lasse lägger spadersex och Torgny 
vinner sticket med damen for att därefter 
spela rutertio. 

Vilken ruter lägger du?

Har Lasse ruterdam singel är det givetvis 
ingen succé att lägga kungen. Har Lasse 
Q97 eller Q96 är ni garanterade två 

ruterstick om du täcker med kungen, 
medan ni bara får ett ruterstick om du 
lägger lågt då spelföraren ger partnern 
för damen och maskar ut din kung 
nästa gång. Har partnern ruterdam 
singel kan spelföraren i varje fall ta fyra 
ruterstick och kan säkert gå hem i sitt 
kontrakt. Tian definieras som en honnör 
i bridgens officiella uppslagsverk. Det 
bästa i längden är att lägga ruterkung 
och därmed följa den gamla goda regeln 
“täck honnör med honnör”.

Du täcker med ruterkung och då lägger 
Torgny rutertre från bordet och Lasse 
ruternio.

Varför tog Torgny inte för ruteress?

Antingen ville han inte släppa in Lasse i 
spelet eller så ville han behålla en extra 
ingång till bordet.

Vad gör du nu?

Om Torgny kan använda hjärteress som 
ingång kan han ta tre ruterstick, men om 
han bara hade T7 eller T6 i ruter och vi 
slår bort hjärteress innan han godspelar 
ruterfärgen så kan han inte ta mer än 
ett ruterstick. Det enda säkra sättet att 
åstadkomma detta är att vända med 
hjärterkung!

Lasse tar för hjärteress, spaderess, 
spaderkung och spelar rutersju till 
ruterknekt och partnerns dam. Partnern 
vänder i hjärter och det hela slutar med 
att Torgny går två bet när sitsen är 
denna.
    
 ♠8532
 ♥E6
 ♦Ekn853
 ♣86
♠kn1097  ♠64 
♥K103  ♥kn974 
♦K42  ♦D96
♣732  ♣Dkn104
 ♠EKD
 ♥D852
 ♦107
 ♣EK95

Det stora problemet nu är hur du ska 
kunna berätta om ditt eleganta försvar 
och samtidigt löjliggöra Torgny som inte 
ens fick for ruteress, utan att det hela 
låter som illvilligt skryt. Du är ju trots allt 
inte mer an människa...
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Att vara Lagkapten ‒ en 
viktig uppgift!
Förra säsongen slutade med lite 
turbulens på en av ligadagarna.
Två lag (A och B) stod utan motstånd i 
klubblokalen, inget av motståndarlagen 
hade hört av sig, varken till berörda 
lag eller till klubben. Tråkigt för de två 
lag som kommit ned till klubben och 
sett framemot kvällens bridgematch. 
Inte nog med detta, dagen efter när 
resultaten fanns synliga på nätet var det 
ett tredje lag (C) som var irriterade.
De hade läst att de förlorat med 18-0 
istället för att ha vunnit med 18-0 och 
önskade en snabb korrigering i tabellen. 
Vad hade hänt?

Svar: Ett lag (D) hade inte någon 
möjlighet att spela, de fick inte ihop lag 
och ringde lag C. Problemet var bara 
det att lag D skulle möta lag A, inte lag 
C! Och lag C tänkte inte på vilket lag 
det var som ringt och lämnat W.O. utan 
stannade hemma i lugn och ro.

BK S:t Erik önskar alla lagkaptener bättre 
lycka till 2004!

Kalendern

Mars
22-25 IAF i ligan
April
7-8 Ej ligaspel
12 Ej ligaspel
27 Ej liga, bridgeskolan avslut. 
Maj
19-20 Ej ligaspel
24-27 Ligaavslutning
31 Sommarserien börjar
Juni
1 Sthlmsserie avslutning
2 KM mindre rutinerade
8 Gröna Hissen börjar
9 Sommarserie MR

Hängda matcher ‒ ett 
tråkigt problem!
Nästan alla matcher spelas på ordinarie 
speltid, men ibland måste någon match 

Aktuellt från TK
Blandad information om Ligan

flyttas. Det bästa är då att matchen 
spelas i förväg, men det är inte alltid 
detta går.
Ett lag som måste hänga en match 
skall så fort som möjligt meddela 
motståndarlaget, sedan är det båda 
lagens uppgift att finna en ny speltid. 
Detta ”problem” bör man försöka 
lösa omgående och båda lagen måste 
bjuda till, det lag som hängde matchen 
kommer dock aldrig bli helt ”skuldfria” 
om matchen ej spelas. 

Tillfällig lösning i Lillelit 
på måndagar
Alla lag som ville gå upp till Lillelit från A-
upp valde måndagar! Dessutom spelade 
de flesta av dessa lag redan på onsdagar 
varför ”ekvationen” tillslut visade sig 
omöjlig att lösa och vi valde att spela 
med 14 lag i Lillelit på måndagar under 
våren. Detta innebära att det blir tufft 
i Lillelit-ned eftersom vi måste minska 
antalet med två lag, viss hjälp kommer 
dock att ske då bara två lag kommer upp 
från A-upp tisdag istället för normala 
tre (detta beror på att det blev fem 
tisdagslag som klev upp när det fattades 
lag på onsdagar och två lag kom ned 
från LE, medan motsvarande siffror för 
torsdagar var två upp och tre ned).
Vi kommer under våren prova Carry Over 
i Lillelit-ned eftersom det är samma lag i 
både grundserien och slutspelet, frånsett 
de fyra lag som går upp till Lillellen. 
Detta för att göra hela grundserien 
betydelsefull för alla lag och ge större 

rättvisa i slutspelet så att ”rätt” lag åker 
ur!

Första omgången spelad! 
Samtidigt som deadline för artiklar till 
PASS måste vara inne så är ligan och 
vårsäsongen åter igång och första 
omgången är spelad. 
En kanske något rörig inledning där de 
lag som spelar i en tolvlagserie har inlett 
med något som vi har kallat för IMP-par 
för lag eller bara IMP-lag. 
De dagar som båda varianterna har 
spelats har ljudnivån varit aningens hög 
för de som spelat vanlig fyrmannna, men 
i övrigt så har det varit väldigt mycket 
positiv kritik, många verkar gilla denna 
spelform som omväxling. 
Alla lag dök pliktskyldigt upp när ligan 
drog igång mitt i veckan den 7:e januari, 
allra bäst bridgeform visade Lillelit-paret 
Eva Sambor-Anders Schenling upp, 
när de körde över inte bara de övriga 
Lillelitspelarna, utan även alla Mellan- 
och Elitspelarna, och vann med över 200 
poäng! 
Denna extra omgång finns det inte plats 
för under hösten och inte heller nästa 
vår, men den som väntar på något gott...

HALL vann Mästarserien! 
Efter en stark spurt ståtar Lag Hall 
återigen med Mästarserietrofén. Lag 
Arnberg som lett större delen av serien 
passerades i sista omgången och slutade 
på andra plats. På tredje plats kom 
BK Herkules, vinnare av Allsvenskan 
(Sveriges högsta serie) de två senaste 
åren. I lag Hall spelar: Gösta Ohlsén, 
Tommy Bergdahl, Anders Berglund, Björn 
Hall, Hans Lind, Lars Norbäck och Inge 
Pettersson. 

Mästarserien HT 2003
1 Hall 132
2 Arnberg 130
3 BK Herkules 126
4 Gierlöff 105
5 Yellow II 96
6 Kattens 92
7 Bremark 85
8 Lars Goldberg 69

Vi ses vid de gröna borden
NIklas

Niklas Olsson - TK som gillar 
ordning och reda
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Serietävlingen - omgång 2 av 4
Webb briljerar i elegant lösning
Välkommen tillbaka till Pass 
budtävling. Det här är andra 
omgången av fyra och jag tycker 
faktiskt att responsen har varit så pass 
god att det finns en idé att fortsätta 
med den här serien i framtiden. Nä, nog 
med snack, låt oss istället gå över till 
omgångens brickor för att se hur vår 
panel löst problemen denna gång.

1. Syd/Ingen 
♠K5 ♥EK10 ♦D986432 ♣K

 Syd Väst Nord Öst 
 1♦ Pass 2♣ 2♥
 ?

STEFAN ZYLBERSTEIN: 2 NT
Aningens underbud, men om partnern 
passar så har han vare sig råstyrka eller 
ruterstöd, och då har vi ingen ruterslam 
och antagligen inte 3 sang heller och i 
fyrmanna stöttar han dessutom hellre i 
ruter än låter mig spela 2 sang.

Ok, jag håller till viss del med dig 
Stefan, 2 sang ger en hygglig bild 
av handen, du har bra hjärterhåll 
och något att hålla emot med i 
spader, men visar det verkligen din 
hand?
 
ANDERS HÄGGLUND: 3 ruter
Bjuder 3 sang på partnerns 3 hjärter eller 
3 spader. Väljer att visa ruterlängden 
ifall slam skulle finnas. Partnern passar 
knappast.

Här närmar vi oss pudelns kärna. 
Vad är krav och vad är okrav. 2 
klöver är krav för en rond och 
partnern måste bjuda en gång till, 
en annan snabb variant är ju direkta 
3 ruter, detta bud hamnar för mig i 
gråzonen om budtempon och över 
vad som bör diskuteras. Jag gissar 
att för de flesta spelare är 3 ruter 
100% krav för en rond.  

Alf Sandberg bjuder också 3 ruter, 
och nämner i förbifarten att med ett 
hopp till 3 sang så kan man missa 
en eventuell ruterslam, vilket är 
korrekt. 

ERLAND SOMMARSKOG: 3 NT
Praktisk bridge.  

Erland, rita upp en hand som 
partnern kan ha där 3 sang är rätt 
slutmål på vår resa. Jämför sedan 
dessa händer där 6 ruter är rätt 

destination. Jag ska ge dig två 
exempel att fundera på: 

♠Exxx ♥x ♦Exx ♣Exxxx
♠Eknx ♥xx ♦xxx ♣Eknxxx

NIKLAS WILLEN: 3 ruter
Jag är lite orolig för spaderfärgen samt 
för kommunikationerna i ett sangspel.
På 3 hjärter hållfråga bjuder jag 3 sang.

Bara en person har bjudit dubbelt, 
Jan Abrahamsson. Vi har sett 3 
sang och 2 sang och det populära 3 
ruter. För mig är 3 sang det sämsta 
alternativet, mest för att det är så 
brutalt och slutgiltigt. Jag kan leva 
med 2 sang även om jag inte heller 
gillar det så speciellt. 3 ruter är 
praktisk bridge, men fortfarande 
inte det bästa budet som jag ser 
det. 

De flesta verkar ha glömt bort ett 
av de enklaste buden, 2 klöver. Det 
är krav för en rond och när partnern 
bjudit igen. Det kan vara svårt att 
förklara för partnern att man spelar 
3 sang när man gjorde 7 ruter, 
men det är ändå inte vad jag har i 
åtanke. 

Nej, som jag ser det är Pass 
vinnaren. Vänta och se vad 
partnern kommer att bjuda. Om 
han bjudet 2 spader hoppar du 
till 3 sang, som borde vara rätt. 
Om han bjudet 3 klöver naturligt 
okrav, borde ett gamblande 3 sang 
ha förutsättningar. Om partnern 
dubblar, som borde vara en 
optionell dubbling, kan du lugnt 
stå med och vänta vid kassa 1. Om 
partnern bjuder 3 ruter har du en 
bra hand för slam.

2. Nord/Alla
♠7543 ♥E6 ♦K542 ♣D73

 
 Syd Väst Nord Öst
   1♣ Dbl
 ?

Här kommer ett problem som inte 
är så komplicerat. Det handlar 
en hel del om budstil och trots 
enkelheten skapade det intressanta 
funderingar hos vår panel.

SIMON WEBB: 1 NT
Med inga mellankort är jag för svag för 
redubbelt. Alternativet är pass, men 

då blir det lätt för fienden att hitta sina 
hjärter.

ERLAND SOMMARSKOG: 1 NT
Som jag bjuder tycker jag att 1spader ska 
vara femkortsfärg, men det finns säkert 
dom som tycker att det räcker med 
fyrkortsfärg. Man kan också passa eller 
bjuda 2 klöver. Alla bud är väl ok. 

ANDERS HÄGGLUND: 1 NT
Den spadern har jag ingen lust att visa ;-)

Så sant, så sant. Att bjuda 1 spader 
är ett rent kriminellt bridgebud! 
Vad dom tre herrarna ovan glömt 
är att nämna vad de gör när näste 
motståndare bjuder 2 hjärter och 
det går pass runt till dem igen.
Det är nära, men jag gissar att 
jag skulle nu dra fram min lusiga 
spader och ge partnern chansen 
till att passa eller korrigera bland 
svartfärgerna. Att bara passa ned 
handen kan inte vara rätt i längden 
vi måste kämpa om alla kontrakt.

Låt oss ta en koll också på dem 
som tycker att spaderfärgen liknar 
en bjudbar färg som är värd att 
introduceras. (Jag lovar, jag ska 
inte racka ned så mycket mer på er, 
kanske).

STEFAN ZYLBERSTEIN: 1 spader
Alternativen är väl 1 sang och 2 klöver. 
(Yess, han hade i alla fall alternativ.) är 
dock aningens för stark för 2 klöver,(ok, 
så du tycker att du har en bra hand, 
hu) och vill inte riskera missa 4-4 i 
spader. Partnern kan mycket väl ha en 
4-korts spader och dubblaren kanske 
bara en trea som kompenseras av en 
hjärterfemma. Om partnern bjuder sang 
eller mera klöver så passar jag.

Om du inte spelar med 
stöddubblingar när du bjuder 1 
spader så skulle det gå 2 hjärter av 
nästa hand och partnern med något 
i stil med 

♠Kknx ♥xxx ♦Dxx ♣EKxx 
skulle höja dig till 2 spader, då sitter 
du där med skägget i brevlådan, 
lycka till.

STEFAN BENGTSSON: 1 spader 
Med lite bättre hade jag nog bjudit 1 
ruter, men nu föredrar jag att visa min 
högfärg om spaderskräpet är värt att 
kallas så! 

Ojojoj, jag säger inget mer, låt oss 
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Panelen: 1. 2. 3. 4. 5. Tot.
Alf Sandberg 3♦ Rdbl 2♠ 3 NT ♦10 30

Björn Rahmqvist 3 NT Rdbl 3♠ 3NT ♦kn 28

Stefan Zylberstein 2 NT 1♠ 4♦ Pass 10 40

Niklas Willén 3♦ 1♦ 3♥ 4♣ ♦kn 38

Simon Webb 2 NT 1 NT 3♠ Pass ♦5 42

Anders Hägglund 3♦ 1 NT 4♦ 5♣ ♦kn 42

Erland Sommarskog 3 NT 1 NT 4♠ 4♣ ♦ 30

Ola Murelius 4♦ 2♣ 3♥ 4♣ ♦kn 26

Jan Abramsson Dbl 1♦ 3♠ Pass ♠E 27

Stefan Bengtsson 3♦ 1♠ 4♦ Pass ♦kn 44

1. 2. 3. 4. 5.

3♦ 10 1 NT 10 4♦ 10 Pass 10 ♦x 10

2 NT 6 1♦ 6 3♥ 8 3 NT 6 ♠E 3

3 NT 4 1♠ 4 3♠ 6 4♣ 4

4♦ 2 Rdbl 2 2♠ 2 5♣ 2

Dbl 2 2♣ 2 4♠ 2

Poäng och resultat omgång 1

istället kolla in några alternativa 
bud.

ALF SANDBERG: Redubbelt
Om öppningshanden har lovat 12 hp så 
är detta en minimumhand för redubbelt. 
Annars är pass ett alternativ som jag 
anser lovar (semi) stöd i klöver.

Vaaa, Nej, pass säger ingenting 
om dina klöver. Pass är normalt 
sett svagt med vad som helst, eller 
den typ av hand du nu ser på där 
du i bakvarv kan dubbla en hjärter 
för att visa de objudna färgerna, 
alltså spader eller ruter. Det är klart 
att i pass kan man också ha för 
avsikt att till sist vilja straffpassa 
när partnern UD:ar ett eventuellt 
hjärterbud.

Alltså, Pass är budet. När det sedan 
går 1 hjärter pass pass har du ett 
perfekt bud att ta fram, dubbelt. 
Ingen i panelen passade eller ens 
nämnde det i rätt bemärkelse vilket 
jag tycker är tråkigt, jag tycker det 
är ett helt överlägset bud. Jag är 
dock helt säker på att alla inte håller 
med mig på den här punkten, men 
det är väl det som är tjusningen 
med det här spelet att inte alla 
tycker likadant och spelar på 
samma sätt. Då blir det som när det 
var skönhetstävling hemma på byn, 
ingen vann!

ELISABETH SKÖLD: Redubbelt
Håller öppet för spadern, vilket 
alternativet 1 sang inte gör.

NIKLAS WILLEN: 1 ruter
Efter inkliv med dubbelt är ju 1ruter 
rondkrav med 4+färg.  Spadern är för 
dålig tycker jag. 

Ok, så efter förslagen 1 ruter, 
1 spader, 1 sang anser jag att 
det sistnämnda är det bästa 
alternativet. Även om jag som du 
förstår inte skulle ha bjudit det 
själv. När partnern öppnar med 1 i 
lågfärg och det går dubbelt, som var 
ett fritt bud, så borde ett bud visa 
5-korts färg och inget annat. Att 
spela på det sättet gör livet enklare 
vid bridgebordet. Om vänsteryttern 
bjuder något får partnern möjlighet 
att supportdubbla om man spelar 
så. Det kan också vara så att om 
man bjuder sin fyrkortsfärg så 
“snor” man den färg fienden hade 
tänkt spela.

Kontentan av detta är som följer: 
med 0-9 poäng och ingen 5-korts 
färg, bjud pass. Om du inte tycker 
att 1 sang är passande. Du kommer 
att få möjlighet att balansera igen 
när det blir din tur nästa gång. 

3. Partävling • Syd/N-S
♠7652 ♥EKkn8764 ♦--- ♣E3

 Syd Väst Nord Öst
 1♥ Pass 1♠ Pass
 ?

ANDERS HÄGGLUND: 4 ruter
Visar renonsen snarare än klöverkontroll. 
Fastställer spadern

STEFAN BENGTSSON: 4 ruter
Usch, det här tycker jag var den svåraste 
handen. Jag önskar nästan att jag öppnat 
med ett starkare hjärterbjud (2 klöver 
eller eventuella 2 hjärter om man spelar 
så)

STEFAN ZYLBERSTEIN: 4 ruter
Splinter och visst slamintresse. Inte så 
många honnörspoäng, men handen är 
spelstark. 

Jag håller med Bengtsson om att 
det här är ett riktigt tufft beslut att 
fatta. 4 rutern kan vara nyckeln till 
att finna rätt kontrakt. Men spadern 
kan ju vara helt fel trumffärg för 
slam.

ERLAND SOMMARSKOG: 4 spader
Det kan finnas slam, men partnern 
måste ha rätt bra spader, eller en massa 
ruturhonnörer att slänga spaderhackor 
på i en hjärterslam. Partnern kan gå 
vidare om han har tillägg.

Nej, 4 spader visar en jämn hand 
utan kortfärg och runt 18-19 poäng 
med 4-5-2-2, 4-4-2-3 eller 4-4-3-2. 
Slut.

SIMON WEBB: 3 spader
Mycket bra problem! Att inget inkliv 
har kommit trots att fi har många kort i 
lågfärgerna 
Pekar på att partner har en bra, jämn 
hand och att färgerna sitter snällt.

Intressant poäng av Herr Webb som 
jag inte hade tänkt på. Faktum är 
att jag mycket väl tror att du är rätt 
ute här Simon i dina funderingar.

NIKLAS WILLEN: 3 hjärter
Jag tänker visa mitt spaderstöd i nästa 
rond. Slam i spader är inte avlägsen.

Åtminstone någon som ens tänker 
på att spela någon annan färg än 
spader, jag mår genast mycket 
bättre, puhh!

ALF SANDBERG: 2 spader
Lugn och fin, handen inbjuder till 
överdrifter!

Alf, din partner har 

♠Ekknxx ♥xx ♦xxx ♣xxx 
och han passer ner det hela. När 
spadern satt 2-2 fick du rista in 
vackra 260 i protokollet, kan det 
vara rätt någonsin?

Detta är ett svårt problem. Ingen 
tänkte på att bjuda „falska“ 3 
klöver. Om man bjudet det kan 
man få lite extra information på 
vägen, men det är ju också såklart 
en fara med budet. Partnern 
kommer att vara helt bortkollrad 
och skulle aldrig drömma om vad 
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du i själva verkar har och därmed 
inte ha en aning om vad som 
händer och sker. Av föreslagna 
bud gillar jag 3 hjärter bäst, och 
se vad som händer. Man måste 
helt enkelt prova att spela detta 
kontrakt i hjärter, du har en 
mycket fin sjukortsfärg som inte 
alls nödvändigtvis behöver spela 
speciellt bra i ett spaderkontrakt.

 4. Nord /Ingen 
 ♠D ♥kn1072 ♦E3 ♣987653

Syd Väst Nord Öst
1♠ 3♥ Pass Pass
Dbl Pass ?

ANDERS HÄGGLUND: 5 klöver
Borde gå hem

Jaha, men varför?

ALF SANDBERG: 3 NT
Visst, 3 hjärter dubbelt inbringar säkert 
en eller annan bet, men jag tror att 
utgångsbonus ger större inkomst i 
längden. 

Jag skulle inte vara så glad att spela 
3 sang om partnern balanserar med 
dubbelt med något som 

♠E109xx ♥X ♦KDknx ♣Jxx 
men I de flesta fall är nog 3 sang 
ett okey kontrakt, det har du rätt i.

ELISABETH SKÖLD: 3 NT
Utan ruter ess bjuder jag 4 klöver. är 
partnern mycket stark kan han bjuda 
vidare.

ERLAND SOMMARSKOG: 4 klöver
Någon annan utgång än 5kl är inte 
rimlig, och det borde alltid finnas om inte 
Nord hävt sig till sin dubbling och bara 
bjudit på tvåkorts klöver. Vi får lita på om 
han passar på 4 klöver så fanns inte mer.

På något sätt gillar jag 4 klöver 
bättre än 3 sang, men båda kan 
vara rätt i det här gissningsspelet.

STEFAN BENGTSSON: Pass
Partnerns dubbling är inte entydigt för 
straff utan negativ. Dock bör det på den 
här nivån finnas klara defensiv stick.

Rätt, partnern borde ha minst lite 
bättre än minimum. Men i min skola 
så dubblar jag på allt som liknar 
en UD, nedifrån en 12 poäng, men 
det är klart att det inte är standard. 
Jag håller fullständigt med om att 
passa, vi har en kort spader och 5 
klöver. Oddsen är goda om partnern 
har fyra av dem. Jag skulle gambla 
vid bordet på pass, jag tror det finns 
% att hämta här.

5. Syd giv / Alla
♠E3 ♥82 ♦kn1065432 ♣84

Syd Väst Nord Öst 
Pass Pass Pass 1♣
Pass 1♠ Pass 2♥
Pass 2♠ Pass 3NT
Pass 4♣ Pass 4♦
Pass 5NT Pass 6♣
Pass Pass Dbl Pass
Pass Pass

NIKLAS WILLEN: Ruterknekt
Jag tolkar Nords dubbling som 
ruterrenons. Knekten är lavinthal för 
spaderess

ERLAND SOMMARSKOG: Ruter
Partnern har dubblat en frivilligt bjuden 
slam. Han fikar efter ruterstöld. 

ELISABETH SKÖLD: Ruterknekt
Partnern vill ha en stöld. Knekten 
signalerar för spadervända. 

De flesta spelar ut ruter, och visst 
har partnern ruterrenons kan du 
komma in på spaderess för att ge 
kanske en andra stöld för två bet i 
kontraktet.

Ingen har reflekterat över att det 
kan vara fel att passa och jag 
håller med, men 7-2-2-2 är rätt 
i fördelning, men så dåligt som 
knekten hög i sjukortsfärgen duger 
inte, bra omdömen från juryn.

Faktum är att enligt min åsikt är 
detta ett av de mest intressanta 
utspelsproblem jag någonsin sett. 
När jag fick problemet gjorde 
jag som alla andra och spelade 
ut ruterknekt och tänkte inte så 
mycket mer på det. Men nu ska 
Simon Webb få förklara varför man 
inte ska spela ut en hög ruter.

SIMON WEBB: Ruterfem
Partnern har renons i ruter, men vilken 
ruter ska vi spela ut? Öst-Väst verkar ha 
något som:

♠KDkn10765  ♠--- 
♥---  ♥ED64
♦642  ♦EKD
♣K103  ♣EDkn742

Då vill jag inte avslöja att jag har 
spaderess!!!

Att spela ut en lurig rutertvå för 
hjärtervända kan göra öst misstänksam, 
eller så lurar du partnern. En neutral 
ruterfemma gör det naturligt för Öst 
att spela partnern för spaderess efter 
partners trumfvända!! 

Bravo Simon, du får denna omgångs 
stjärna i kanten. Idén med en låg 
ruter är korrekt, det här problemet 
kommer från USA. 5 sang var ”välj 
en slam”. När Öst som nänstan är 
märkt med 1-4-3-5 fördelning väljer 
6 klöver före 6 sang så måste hans 
fördelning snarare vara 0-4-3-6. 
Hela fördelningen kan vara som 
Simon beskrev det eller så här: 

 ♠xxxxxx
 ♥Kxxx
 ♦---
 ♣xxx
♠KDkn10x  ♠void
♥j9x  ♥aqtx
♦xxx  ♦akq
♣kj  ♣aqt9xx
 ♠ax
 ♥xx
 ♦jtxxxxx
 ♣xx

Eftersom Väst visade sitt stöd i 
klöver väldigt sent och inte öppnade 
med två svaga spader, betyder det 
sannolikt att han har en bra 5-korts 
färg och kanske en stark dubbelton 
i klöver, så det blev ett max pass. 
När Öst hoppar till tre sang efter 2 
spader har också med sig en bra 
ruter, och även han max för sina 
aktioner. 

Har vi rätt i våra iakttagelser 
betyder det att om du spelar ut 
ruterknekt får du skriva in 1540 
i protokollet. Spelföraren stjäl en 
spader, drar ut trumfen och maskar 
ut hjärterkung.

Om du spelar ut en låg ruter, stjäl 
partnern och returnerar en hjärter. 
Spelföraren kommer att gå upp 
med hjärteress och trumfmaska 
i spader istället! Du kommer in 
på spaderess, varpå spelföraren 
som inte tror sina ögon snabbt ser 
försvaret ta en andra ruterstöld, 
hjärterkung och hjärterstöld, för 
fyra bet och 1100 in på brickan 
istället. Det är sånt här man kallar 
för swingar. Är inte bridge ett 
underbart spel.

Tack för denna omgång, på nästa  
sida i tidningen finner du problemen 
till omgång 3. 
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Du missar väl inte fredags- 
och söndagsbarron?

Alla läsare av PASS har nu chansen att 
vara  med och tävla i en budtävling 
där vår tävlingsledare heter Magnus 
Magnusson. 

Du deltar genom att antingen maila dina 
svar till mme@bridgefederation.se eller 
genom att skriva ned dem och lägga 
dem i PASS-lådan som finns i TL-rummet 
på klubben.
OM systemet finns inte så mycket mer att 
säga än att det är naturligt med 4-korts 
högfärgsöppningar, svaga två och 15-17 
sang med överföring. Du sitter alltid Syd.
Lagtävling om inget annat anges.

Problem omgång 3
1. Partävling. Syd/Alla

♠ED83 ♥ED6543 ♦--- ♣E106

Syd Väst Nord Öst
1♥  1NT  Pass  Pass
?

Budtävlingen fortsätter
Var med och tävla du med

2.Syd/N-S
♠EDkn1073 ♥Kkn6 ♦ED5 ♣D

Syd Väst Nord Öst
1♠  2♦  Pass  Pass
?

3. Syd/Alla
♠109852 ♥6 ♦EK864 ♣83

Syd Väst Nord Öst
Pass  Pass  1♦ 2♣
?

4. Partävling. Syd/Alla
♠6 ♥KD10964 ♦2 ♣Kkn1064

Syd Väst Nord Öst
?

5.Öst/Alla
♠E862 ♥E53 ♦kn4 ♣Dkn85

Syd Väst Nord Öst
    1♣
Pass  1♦ Pass  1♠*
Pass  3♦* Pass  3NT
Pass  Pass  Pass

Vad spelar du ut? Motståndarna spelade 
med 5-korts högfärgsöppningar. 
Öppningshanden har lovat minst 4-4 i de 
svarta färgerna. 3 ruter var inviterande.

Svar senast den
20 mars!

   

PASS Budtävling - Omgång 3
    Bud:  Kommentar (frivillig):

1. __________ __________________________________________________________________________________

   __________________________________________________________________________________ 

2. __________ __________________________________________________________________________________

   __________________________________________________________________________________

3. __________ __________________________________________________________________________________

   __________________________________________________________________________________

4. __________ __________________________________________________________________________________
    Utspel:

5. __________  __________________________________________________________________________________

   __________________________________________________________________________________

Inlämnas senast den 20 mars för att deltaga i tävlingen. Fina priser att vinna. Vill du inte klippa sönder tidningen går det så klart 
också bra att skriva av talongen. Lämna ditt svar i PASS lådan på klubben eller maila mme@bridgefederation.se
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Du hade något att fundera på...
Svaren på problemen
1) Syd/- ♠D8765
 ♥E4
 ♦E2
 ♣D654

 ♠4
 ♥87
 ♦Kkn765
 ♣EKkn103

Syd Väst Nord Öst
1♦ 1♥ 1♠ 2♥
pass pass Dbl* pass
3♣ pass 5♣ pass
pass pass

Utspel: Hjärterkung

Nord upplysningsdubblar på andra 
varvet.
Hur tänker ni er hemgång när trumfen 
sitter 3-1 och rutern 4-2?

Tag utspelet med hjärteress och fortsätt 
med ruteress. Spela därefter ruter till 
kung och saka bordets hjärterhacka på 
en tredje ruter. Hela given:

 ♠D8765
 ♥E4
 ♦E2
 ♣D654
♠Ekn10  ♠K932
♥KD932  ♥kn1065
♦D984  ♦103
♣2  ♣987
 ♠4
 ♥87
 ♦Kkn765
 ♣EKkn103

Senare kan spelföraren utan problem 
stjäla såväl en hjärter (lågt) som en ruter 
(högt) på bordet.

Med aktuell sits kan man också stjäla 
tredje rutern högt, spela trumf och saka 
hjärtern på fjärde rutern.

2) Syd/N-S  ♠543
 ♥E54
 ♦K654
 ♣654

 ♠E87
 ♥K62
 ♦Ekn
 ♣EDkn32

Syd Väst Nord  Öst
2 sang Pass 3 sang Pass
pass Pass

Utspel: Hjärterdam

Syd uppvärderar klöverfärgen en poäng.

Tag utspelet på handen och satsa 
på klövern. Inled med klöveress som 
garderar kung singel. Bekänner all spelar 
ni ruterknekt till kung och klöver upp 
mot handen. Hela given:

 ♠543
 ♥E54
 ♦K654
 ♣654
♠Dkn2  ♠K1096
♥Dkn1073  ♥98
♦D1098  ♦732
♣7  ♣K1098
 ♠E87
 ♥K62
 ♦Ekn
 ♣EDkn32

Öst lägger lågt och ni får för knekten. 
Sitsen upptäcks. Rimligen går det nu 
bra att fortsätta med hjärter till ess och 
spela klöver upp mot handen en andra 
gång för hemgång eftersom Öst inte har 
några hjärter kvar när den färgen sitter 
5-2.

Sitter klövern 3-2 driver man snabbt ut 
klöverkung.

3) Syd/N-S ♠D8
 ♥63
 ♦765
 ♣K108764

 ♠EK
 ♥Ekn109
 ♦Ekn1098
 ♣E9

Syd Väst Nord  Öst
2♣* Pass 2 ♦*  Pass
2 sang Pass 3 sang Pass
Pass Pass

Syd berättar med reläsekvensen om 22-24 
jämna på första varvet. Han uppvärderar 
då de feta röda färgerna.

Utspel: Spaderknekt

Spelplan?

Man kan tänkas sig att i andra stick spela 
klöver till kung och fortsätta med ruter 
mot handen och hoppas på att man då 
löser rutern med ett tapp.

Bäst är emellertid att ta ess och kung 
i klöver och spela en tredje klöver när 
färgen sitter 3-2 eller när en honnör fallit. 
Hela given:

 ♠D8
 ♥63
 ♦765
 ♣K108764
♠kn109432  ♠765
♥D7  ♥K8542
♦KD2  ♦43
♣kn5  ♣D32
 ♠EK
 ♥Ekn109
 ♦Ekn1098
 ♣E9

På tredje klövern sakar man sin 
kvarvarande spaderhonnör. Öst kan inte 
spela spader. När han istället vänder 
med hjärter maskar man till Västs dam. 
Hjärtervända vinner Syd och fortsätter 
med ruteress och ruter. Så länge som 
försvaret tvingas hjälpa Syd med 
hjärtervända eller spela spader till bordet 
går nu kontraktet hem.
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2003-12-16  Jul Kul 
79 bord, 157 par 
1. 65,2 Ola Stavås - Mats Berggren         
2. 64,9 Ulf Lundgren - Hugo Nilsson
3. 64,6 L. Sidebo - G. Steiner-Lindgren  
4. 64,0   Lars Ekenlöv - H. Johannesson  
5. 64,0   Stella Hathorn - H. Andersson    
                   
6. 63,4   Eva-Liss Göthe - Hans Göthe      
7. 62,1   Johan Wahlberg - J. Upmark            
8. 61,6   A. Vemmerstad - M. Gustawsson 
9. 61,1   Josef Jawitz - Nanna Jawitz        
10. 60,8   Kjell Bergqvist - B. Marcusson    

2003-12-17  Skinkbarro MR 
38 bord, 75 par
1. 66,5 Lennart Färggren - U. Lindgren 
2. 66,3 Ulf Engström - C. Wiechel           
3. 65,2 Roland Lundström - E. Nyström
4. 62,5 Britt Gottfridsson - Eva Lindahl  
5. 61,1 Claire Mannerstråle - I. Bittar      

6. 59,9 Kerstin Olare - Jan Johansson           
7. 59,0 E. Löfstad - K. Gustavsson            
8. 56,3 Inger Karlsson - Boo Lindblom  
9. 56,1 Lars Berggren - Berit Hellström 
10. 56,0 Inga-Lill Franzén - B. Bengtsson

2003-12-18  Skinkbarro Ö 
33 bord, 65 par 
1. 66,5 Börje Primér - M. Gustawsson    
2. 65,3 Karl Sundberg - Peter Holmer    
3. 63,0 Daniel Salomonsson - M. Berg      
4. 62,5 Hans Hultqvist - Sten Lindbäck          
5. 61,6 T. Eneqvist - S-O Andersson       
                 
6. 61,5 Robert Sjögren - Villy Glas           
7. 60,6 B. Stub-Hansen - C. Stub-Hansen 
8. 59,2 Arne Persson - Harry Nisell         
9. 58,5 Mart Altmäe - M. Thunberg        
10. 57,1 Mikael Lindblom - J. Ryman       
 

2003-12-26  Annandagsbarro 
24 bord, 48 par 
1. 63,2 P G Eliasson - Björn Wenneberg
2. 60,6 A. Palmgren - C. Ragnarsson              
3. 58,9 Hans Andersson - L-O Karlsson 
4. 57,5 B-E Efraimsson - Åke Sandbäck   
5. 57,1 M. Blomster - S. Andersson         

6. 56,6 Johan Wahlberg - J. Upmark      
7. 56,5 Jan Selberg - T. Strindfors
8. 56,4 M. Magnusson - P. Flodqvist         
9. 56,3 Åke Hägglund - L. Wiklander     
10. 55,6 Rob Walker - Marta Walker         
                  

Julspel på BK S:t Erik
Resultat i långa rader

2004-01-01  Nyårssilver 
40 bord, 80 par 
1. 60,9 Tore Stormo - L. Wiklander         
2. 58,3 Lars Andersson - Ulf Lundgren  
3. 58,3 Hans Thormar - Bengt Berg        
4. 58,0 Krister Persson - Inga Wästeby  
5. 57,7 Jan Selberg - Tommy Strindfors
                          
6. 57,2 Svante Ryman - Måns Berg                    
7. 57,2 Gunnar Andersson - R. Walker        
8. 56,5 Olle Wademark - J. Andersson   
9. 56,0 Fredrik Wahlberg - N. Olsson     
10. 55,8 Birgitta Ternblad - S. Ternblad            

2004-01-06  Trettondagssilver 
43 bord, 85 par 
1. 65,7 Arvid Wikner - Fredrik Nyström           
2. 63,4 Björn Borin - Lars-Ove Karlsson 
3. 62,3 Inga Wästeby - Krister Persson                
4. 61,5 Tommy Eneqvist - B. Elfvik 
5. 60,2 Sten Lindbäck - Peter Holmer    

6. 59,3 G. Hammarström - M. Arnberg  
7. 57,3 H. Andersson - S-O Andersson   
8. 57,2 G. Stockhaus - L. Andersson       
9. 57,0 Hans Thormar - Bengt Berg        
10. 56,9 Mikael Lindblom - Måns Berg    
                             

2003-12-27
Mellandagsrally, omg 1 
10 bord, 19 par 
1. 61,7 Y. Flodqvist - S-O Andersson              
2. 59,8 Jan Johansson - Paul Forselius  
3. 59,5 L O A Hedlund - Rolf Mattsson       
4. 57,0 L G Asmundsson - F. Sandblom
5. 56,4 Kjell Bergqvist - Eva Jan               

2003-12-29
Mellandagsrally, omg 2 
19 bord, 38 par 
1. 68,9 Ylva Strandberg - L. Wiklander  
2. 63,1 Hans Andersson - S. Hathorn     
3. 62,4 Jan Johansson - Paul Forselius  
4. 62,1 L O A Hedlund - Rolf Mattsson      
5. 61,4 Hans Hultqvist - Sten Lindbäck             

2003-12-30
Mellandagsrally, omg 3 
17 bord, 33 par 
1. 62,6 Inga Bud - K-G Westlund               
2. 59,9 G. Strandberg - L. Wiklander      
3. 59,3 Åke Hägglund - Johan Moberg 
4. 58,6 Hans Andersson - K. Kraus          
5. 57,3 Åke Falkunge - M. Jungstedt      
                      

Mellandagsrally - 
slutresultat
1.   Lennart Wiklander 29,0 (2,0 15,0 12,0)
2. Jan Johansson 22,0 (12,0 10,0)
 Paul Forselius 22,0 (12,0 10,0)
4. Rolf Mattsson 20,0 (10,0 8,0 2,0)
     Lars O A Hedlund 20,0 (10,0 8,0 2,0)

 Hans Andersson 20,0 (12,0 8,0)
7.  Yvonne Flodqvist 15,0 (15,0)      
      S-O Andersson 15,0 (15,0)      
     Ylva Strandberg 15,0 (15,0)
     K-G Westlund 15,0 (15,0)

   Inga Bud 15,0 (15,0)
12.  Gudrun Strandberg 14,0 (2,0 12,0)
13. Stella Hathorn 12,0 (12,0)
14.  Åke Hägglund 11,0 (1,0 10,0)
15. Johan Moberg 10,0 (10,0)

Tore Stormo - Lennart Wiklander efter segern i Nyårssilvret. Lennart var den sanne 
mästaren under 2003 års julbridge. Han placerade sig väl i de flesta tävlingar och vann 
dessutom Mellandagsrallyt där han började med Kerstin Strandberg, för att sedan i tur 
och ordning följa upp med döttrarna Strandberg Ylva och Gudrun. Ett lyckat koncept! 
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Kortspelskungen
(Monolog, arg och lätt andfådd röst 
rekommenderas.)

Jävla Erik Jannersten! ’Dä ä bar å skvis... 
‒ i helvete heller! Och det är min...min 
partners fel alltihopa. Hon hade fått 
för sig att vi skulle spela bridge och ha 
ett system och läsa böcker och Gud 
vet vad. Och så spelade vi på. Och så 
tyckte min partner att nu kan vi väl spela 
silvertävling.

Så vi packade oss iväg, långt norrut var 
det också, med fjäll och träd och älgar 
och grejer. Och så satt vi där, och bjöd 
och bjöd, och så plötsligt bjuder hon 
sex sang, va, och där sitter jag med 
spelföringen.

Ja, det var ju elva stick att ta bara sådär, 

Varning för BRIDGE
Fem klöver 
är fler än fyra spader
En svårt chockad mormor anförtrodde 
Pass-redaktören denna mycket 
upprörande historia: Hon besökte sitt 
barnbarn, Leo, tre år, och försökte 
allmänbilda den lilla illbattingen så 
gott det gick genom att rita klöver, 
spader, ruter och hjärter.

Mormor: Titta här, Leo. Vad ritar mormor 
nu? (Ritar en klöver.)
Leo: --- (Petar sig i näsan.)
Mormor: Men titta här då! Vad är det?! 
(Ritar en ruter.)
Leo: --- (Tittar ointresserat i taket.)
Mormor: Men det här kan du väl...titta, 
vad ritar mormor?! (Ritar en spader.)
Leo: Uaaaäää! (Kräks på spadern.)
Mormor: Men oj! (Hon torkar.)
Mormor: Men här du Leo, titta nu...vad är 
det här?? (Ritar en hjärter.)
Leo: (Skiner upp.) Peppa-kaka!

Mera miniorer
Att juniorerna idag är så få beror 
självklart på att minorerna är ännu färre. 
Därför slår Pass nu ett slag för dessa våra 
allra minsta bröder och systrar. Som 
sann bridgevän bör du givetvis hiva 
upp närmsta minor i ditt knä och ha en 
helfestlig stund i bridgens tecken! Här 
nedan finns material till träning:

♣
kå ell ö ve e err...klöver!

♦
er u te e er...ruter!

♥
hå ji ä er te e er...hjärter!

♠
es pe a de e er...spader!

och jag tänker och tänker och hör ’en 
skvis är enda räddnigen!’ eka inne i 
skallen va, och min partner börjar harkla 
sig och motståndarna börjar titta på 
klockan och trumma med fingrarna och 
lägga ifrån sig korten och gäspa. Och jag 
sitter där, och tänker ’för helvete’, men 
sen plötsligt har jag det.

Så jag kastade mig framåt, som en stor 
ilsk röd dubblingslapp, och tog alla kort 
och föste ihop dom på bordet och rörde 
om.

För om det är något som jag kan, så är 
det ’Finns i sjön’!

Vilse i budlådan
Vilse: Ja, då sitter jag här igen. Jag känner 
mig...rätt vilse faktiskt! Är jag Nord? Är jag 
Öst? Ja, var är jag över huvud taget? Är 
det 2004? Jaha...jag är Syd kanske.
Vilse: Läskigt dethär, tycker ni inte det, ni 
barn? Man ska dubbla kanske? 

Vilse: Om jag sjunger lite kanske jag 
känner mig mindre vilse? Vad tror ni, 
alla barn? Hjälper ni mig att sjunga? 
Okej...’Brickan är platt som en 
pannkaka, tiddeli taddeli ho! Brickan är 
platt som en pannkaka, det kan ju vem 
som helst förstå, det ser man ju, det är ju 
så!’.
Vilse: Ja, nu känns det lite bättre...få 
se...öppna gör man väl först va?

Hotfult ljud: Pass pass pass pass...
Vilse: Åh nej! Det är stormästaren! Hjälp!
Stormästaren: Jaha! Vaddå! Vafalls!
Vilse: Ingenting!
Stormästaren. Nää, jag tänkte väl det. 
Pass, alltså?

Vilse: Ja...jo...
Stormästaren: Ha! Där fick du allt, din 
mes! Två ruter multi heter budet! Ha ha!
Vilse: (börjar snyfta) Åh nej! Han lurade 
mig igen!
Stormästaren: (avlägsnar sig) Pass pass 
pass pass...
Vilse: Äntligen är han borta! Så skönt! Då 
fortsätter vi bjuda, eller hur alla barn?
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15-17 sang
(Melodi: Blommig falukorv)

Jag vill ha 15-17 sang i zon, partner!
Nåt annat vill jag inte ha!
Jag hatar stark klöver och asptro och 
Böes och spärrarna i andra hand.
S ‒ är bara babbel!
M ‒ likaså dravel!
Och La-vin-tahl är riktigt läbbigt!
Jag vill ha 15-17 sang i zon, partner ‒
nåt annat vill jag inte..
Nej nåt annat vill jag inte
haaaaa!

Alvar Stenberg 
(Melodi: Gubben Noak)

Alvar Stenberg Alvar Stenberg
var en klurig man.
Han såg ner i lådan
bjöd sen till beskådan:
Två sang Stenberg två sang Stenberg
heter efter han!

Magnus, Katten och Auby

Auby: Kolla, här, Magnus och Katten, 
jag har en jätte-jätterolig lek som vi 
kan leka!
Magnus: Settlers?
Katten: Bridge?

A: Ja! Fast det är bud, liksom.
M: Man får faktiskt inte bygga nytt när 
man köpt en hamn!
A: Strunt i det! Ni får fyra händer, och så 
ska ni säga vilket bud som ska bort bort 
bort!
K: Jaha? 

Syd/Ingen ♠-
 ♥KD10xxxx
 ♦xxx
 ♣Exx
♠E1098x  ♠xxxx
♥Exx  ♥kn9x
♦KDknxx  ♦x
♣-  ♣KDxxx
 ♠KDknx
 ♥-
 ♦E109x
 ♣109876

 Syd Väst Nord Väst
 1♣ 2♣ 2♥ 2♠
 Pass Pass Dbl Rdbl
 Pass Pass Pass

K: Dom där andra hackorna då?
M: Hur är zonerna?
A: Om ni bara lät mig förklara reglerna 
utan att komma med ovidkommande 
frågor skulle det nog inte finnas några 
frågor när jag har pratat klart1
M: Okej.
A: Så här är det ‒ vilket bud ska bort?
K: Du menar vem som har bjudit fel?
A: Du lyssnar inte! Vilket bud ska bort?
M: Så om ett bud var annorlunda skulle 
inte resten ha hänt eller...
A: Ni är ju hopplösa! Titta!
K: Ja Syds öppning är väl lite...jag säger 
att Syd ska bort!
A: Fel fel fel!
M: Man kan ju börja ana att det sitter 
illa...jag säger att Väst ska bort!
A: Fel fel fel!
M: Vem ska bort då?
A: Det är väl a l l d e l e s  s j ä l v k l a r t!
K: Är det?
A: Ja! Nord ska bort!
M: Jaha?
A: Ja, för så här va: Syd, han bjöd först 
klöver och sedan pass, och klövern är ju 
grön, eller hur?
K: Du menar budlapparna eller!
A: Avbryt inte! Jag menar: just det!
M: Och...?
A: Så Syd och Öst bjöd bara gröna bud, 
och Väst bjöd bara blå bud för spader är 
ju blått, och Nord började hyggligt med 
rött för hjärter och rött för dubbelt ‒ men 
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sen kom grönt! Så det är ju solklart! Nord 
ska bort bort bort!

K&M: Tycker han ja!



Måns tippar 
Sverige tar två medaljer
Vi rivstartar  med att presentera en ung 
profil ‒ en 22-åring som i fjol spelade 
bridge på högsta nivå i New Orleans, 
Philadelphia, Ungern, England, och 
Irland. Måns Berg.

Jag ringer honom hem för en 
telefonintervju men mamma Annika 
svarar. Måns har precis gått och gav 
henne som vanligt en kram vid dörren. 
Jag passar på att samla lite information 
om sonen. 

Han är nu klar med lumpen och har 
börjat sitt första riktiga drömjobb ‒ ett 
vikariat som reporter på tidningen Trav 
& Galopp. Måns är den kortaste bland 
männen i familjen ‒ bara 1.99. Hans bror 
Martin är 2.01 och pappan Leif ‒ 2.04. 
Alla spelar bridge förutom stora systern.

När jag äntligen fick tag på Måns, svarade 
han själv på de övriga frågorna.
 
- Vem i familjen är bäst i bridge?
- Jag, det är klart.
  
- Vem lärde dig att spela?
-  Ingen. Jag har inte ens gått på kurs. 
Först körde jag ett program på datorn 
och när jag var tolv år gammal, gick 
jag direkt till St Erik och började tävla. 
Jag och Lina Olofsson spelade där på 
fredagseftermiddagarna med Katt.
 
- Du är så lång, spelar du basket eller 
tränar något annat?
- Jag spelar poker vid sidan av bridgen. 
Det är skojigt.

- Din pappa är känd travskribent på 
DN. Nu går du i hans fotspår. Kan du 
mycket om trav?
- Jag gillar hästar och gillar att tippa. 
Det återstår att lära mig mera om 
travsporten.

- Kan du beskriva dig själv som bridge 
spelare?
- Jag är en ganska lugn person. Min 
partner Per-Ola Cullin och jag har varit 
lite fega i budgivningen. Nu jobbar vi på 
att ändra på det. 

- Satsar ni på juniorlandslaget?
- Det är det vi gör. Men vi måste träna 
mycket och seriöst, konkurrensen är stor.

- Några av våra gårdagens juniorer 
spelar numera i herrlandslaget. Tror du 
att du kan nå ditt?
- En vacker dag kanske...

- Du som så gärna tippar, kan du ge din 
prognos för Sverige på dam- och herr 
sidan vid EM i Malmö?

Måns tänker en stund, sedan säger 
bestämt:
- De tar medaljer.

Elena Ström 

Måns Berg - junior och enligt egen utsago en fegis i 
budgivningen. Tror vi på det - NOT!


