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GULD!

S:t Eriks damer bäst i Europa!

I väntan på kvällens clou?

Juniorkräftskiveguld 2004!
Den 4 september gick juniorernas
årliga guldtävling och kräftskiva av
stapeln. Hårt arbete ledde till att
kvoten för att få spela om guldpoäng
precis fylldes.
Tyvärr var det få rena juniorpar som
ställde upp, men kombinationen junior senior var ganska vanlig. Och som vanligt
var alla unga i sinnet!
Efter en faslig massa brickor var det
äntligen dags att få avnjuta kräftor, som
Hasse Johannesson sponsrat med. Tack
Hasse, och grattis till andraplatsen! Vem
sa du att du spelade med?
Efter maten satt folk som vanligt och
pratade brickor på längden och på
tvären. Och som vanligt dröjde det inte
länge förrän de gröna borden återigen
kom till användning, medan vissa
föredrog dansgolvet.
Ju senare det blev, desto vildare blev
både buden och dansen- också det som
vanligt. Alltsammans var otroligt trevligt
- och ja, det var också som vanligt!

Alla junisar var skarpa utom Måns Berg - han kunde knappt
följa färg.

Resultat JuniorkräftguldIMP
1.

Jenny Rudenstål och Peo
Sundelin kom med goda råd till
Svante Ryman.

Klöver ut?!? Efter DEN budgivningen?

Sid 2

Juniorerna visade vägen, men
snart satt halva festen och
lirade. Fast Kerstin, LG och
Mårten nöjde sig med att se på.

+ 1119 Mårten GustawssonNichlas Eliazohn
2. + 901 Hans Johannesson Peter Niklas
3. + 856 Tommy Jansson Svante Ryman
4. + 673 Mattias Jonsson Peter Svensson
5. + 641 Johnny Johansson Bengt-Erik Efraimsson
6. + 549 Gavin Wolpert Per-Erik Malmström
7. + 544 Soﬁa Ryman Anders Morath
8. + 307 Helena Svedlund Mathias Eklund
9. + 288 Kristin Nedlich Magnus Magnusson
10. + 149 Simon Bech Mikael Lindblom
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LG - våran kille!

Grattis tjejer!
Ja, ni vet såklart redan vilka
jag menar - Katt, Kathrine och
Linda. Snyggt jobbat där i
utlandet...jag menar i Malmö!
Som alla säkert redan
noterat har vi från och med
höstterminen sänkt bordsavgiften. Detta för att ligan
blir allt större (trevligt), och vi
därmed får in mer pengar än
vad vi gör av med. Eftersom
S:t Erik ʼägsʼ av medlemmarna
är det inte meningen att vi
ska gå med någon vinst, utan
detta kommer omedelbart alla
medlemmar tillgodo!
PASS är denna gång försenad
på grund av redaktörsbyte.
Men det har vi överseende
med, och önskar den nya
redaktören lycka till i hennes
arbete. Vi lovar att göra allt för
att stötta henne - såsom att
alltid lämna texter, till exempel
denna ledare - i tid!

Sid 3

Budtävlingen fortsätter - omgång 3

Iskallla bud från Iskungen
Återigen mycket välkomna till Pass
budtävling! Här möter vi en panel,
bestående av läsare, som under
överseende av Iskungen, det vill
säga Magnus Magnusson, bjuder
efter bästa förmåga. Den poäng
som ges grundar sig alltså på vad
majoriteten tycker.
Vi kastar väl oss över första brickan
direkt:

STEFAN BENGTSSON: 2 spader. Handen
sjönk radikalt i värde efter 2 ruter-inklivet,
med tanke på mina känsliga kombinationer.
Lite fegt bud, men det kan så klart
vara helt rätt. I en partävling kan
jag leva med två spader, men i
zonen i IMP kan jag det verkligen
inte.
ALF SANDBERG, BJÖRN RAHMQVIST,
ERLAND SOMMEASKOG: 2 spader.

1. Partävling. Syd/Alla

♠ED83 ♥ED6543 ♦- ♣ET6
Syd
1♥
?

Väst
1NT

Nord
P

Öst
P

Vi spelar partävling och har en trevlig
hand - vad göra?
Så här tyckte panelen:
SIMON WEBB: Pass Jag tror vi har en
bättre chans att beta 1 sang (med hjärter
ut) än att gå hem i 2 hjärter.
Kan så vara, men å andra sidan kan
1 sang trilla hem medan ni gör 4
spader.
ERLAND SOMMARSKOG: Pass. Gör vi 2
hjärter tar vi nog också bet i 1 sang, och
med kanonanpassning kan vi göra 4 i
högfärg också.
Ge partnern Knxxxx x Dxxxx Knx,
och partnern kan dessutom spela ut
ruter mot 1 sang - det kommer inte
att ge oss några poäng på brickan,
så jag tror på att bjuda något. Det
gör även:
GEORG BRYNTZE och BJÖRN RAHMQVIST: Dubbelt. Korrigerar till 2/3 hjärter
om partnern bjuder lågfärg.
En bra fråga är ju att om du dubblar
1 sang och sedan bjuder 2 hjärter
över partnerns förmodade 2 ruter,
lovar du då också spader? Egentligen inte. Det enda du talar om är
att du har en bra hand, baserad på

Sid 4

Magnus Magnusson, allas vår
favoritislänning är åter med
pros och cons för olika bud.
Läs och lär!
en 6-kortshjärter.
Många av panelens medlemmar är
inte alls misstänksamma mot
det där sangbudet. Kan inte Väst ha
bjudit 1 sang med en bra ruterfärg,
och ha en hand xx Kxx EKDxx Kxx?
Eller kanske ännu färre hp med
längre ruter?
Jag tror att vi måste chansa en
smula, och överbjuda handen
en liten aning genom att säga 2
spader. Vi kan ha spaderanpassning, och vi kan göra utgång - det
gör att jag tycker det är värt att ta
risken.

2. Syd/Nord-Syd

♠EDKnT73 ♥KKn6 ♦ED5 ♣D
Syd
1♠
?

Väst
2♦

Nord
P

Öst
P

Ytterligare en trevlig hand. När du sitter
med ess-dam i inklivshandens färg, så ser
det ju ut som om partnerns pass är äkta,
så hon är ganska svag utan spaderstöd.
Dock har den här handen massor av
potential även mot en svag hand, och
att bara bjuda 2 spader tycker jag är för
klent. Få se vad panelen tyckte om den
här:

Hörni grabbar, ta och käka lite
vitaminer - det lär behövas så här
framot hösten!
GEORG BRYNTZE: 2NT. Inget bra bud,
men 9 stick är lättare än 10 och spelföringen hamnar på rätt hand.
Jag håller inte med Georg om att
2 sang är ett dåligt bud. Ger partnern så lite som sex poäng och lite
värden i klöver, något i stil med xx
Exx xxx KnTxxx. Med ruter ut så ser
3 sang ut att vara ett ﬁnt kontrakt.
OLGA OUVAROVA: 3 spader. Behöver
minimalt från partnern.
Så sant, så sant.
SIMON WEBB: 3 spader. Hoppas partnern
kan lägga på. Jag ser ingen anledning att
chansa på ett sangbud med singel klöver.
Jag håller med om att 3 spader
beskriver handens värden bra.
Frågan är om det är bättre än 2
sang - jag tycker nog det är dött
lopp de buden emellan.
Men dubbelt då? Vad kan det hända
för dåligt om du börjar med att
dubbla? Kanske partnern kan hoppa
till 3 hjärter, det är väl inte så
dåligt? Om partnern bjuder 3 klöver
kan du bjuda 3 sang, och om partnern bjuder 2 spader kan du höja till
3. Jag är lite förvånad över att ingen
valde dubbelt som jag kom fram till
måste vara det bästa budet.
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3. Syd/Alla

♠T9852 ♥6 ♦EK864 ♣83
Syd
P
?

Väst
P

Nord
1♦

Öst
2♣

Ska man stödja rutern eller undersöka
om det ﬁnns spaderstöd eller kan man
hitta ett bud som betyder båda sakerna?
För mig hade 3 spader i det här läget
visat just detta - fem trevliga spader och
anpassning i ruter. Vi får se om panelen
också tycker så.
ALF SANDBERG: 3 spader. Hoppande
“anpassnings”-bud. Om man spelar med
minisplinter i detta läge får man väl
bjuda 3hj istället.
Bra analyserat av Alf på den här
brickan. Här är ju frågan vilka
överenskommelser man har med
partnern, och kan man visa singelhjärter kan det ju vara jackpot om
partnern har en drömhand. Då kan
han fråga efter ess och stanna i 5
ruter om han får ett ess till svar,
får han två ess måste ju slam vara
självspelande.
Risken är så klart att ni sitter med
5-3 i spader, och det är vanligtvis
bättre att spela 4 i högfärg än 5 i
lågfärg.
BJÖRN RAHMQVIST, STEFAN BENGTSSON, GEORGE BRYNTZE, ERLAND SOMMARSKOG och OLGA OUVAROVA bjuder
alla två spader, och planerar att följa upp
med ruter-support nästa varv.
Det låter som en helt okej plan,
inget riktigt dåligt kan väl hända.
SIMON WEBB: 4 ruter. Partner har
normalt minst 5 ruter i Modern Standard. Mitt bud gör det svårt för ﬁenden
att hitta rätt samtidigt som partner kan
lägga på med en bra hand. Han vet att
jag har denna typ av hand eftersom jag
inte börjar med 3kl.
För mig är 4 ruter spärr, och handen är

Skriv till PASS
du också!
Ditt bidrag kan du lämna
i PASS egen låda i TLrummet, eller mejla till
pass@sterik.se
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alldeles för bra för det. Med sju poäng,
ruterstöd och 5-kortsspader tycker jag
inte man ska spärra bort sig själv från att
hitta eventuell spaderanpassning. Så här
håller jag med majoriteten: bjud spader
först, och saknas anpassningen där driver
man på mot utgång i ruter. Har partnern
kort spader är tian femte bara bra.

här är en fråga om stil, och jag kan leva
med allt från pass till 4 hjärter. Själv skulle
jag öppna med 4 hjärter, men jag är
absolut inte i majoritet bland bridgespelarna, det vet jag.

5. Öst/alla

♠E862 ♥E53 ♦Kn4 ♣DKn85
4. Partävling. Syd/Alla

♠6 ♥KDT964 ♦2 ♣KKnT64
Syd
?

Väst

Nord

Öst

Syd
1♣
1♠
3NT

Väst
P
P
P

Nord Öst
1♦
P
3♦
P
P
P

Vad spelar du ut??

Ett lite underligt problem, det här. Ska
vi spärra, öppna med 1 hjärter eller säga
pass? Det här beror så klart på vilken
stil man har, men allt från 1 till 4 hjärter
borde vara spelbart.
Zia Mahmood skulle säkerligen öppna
med två svaga hjärter, men för alla oss
andra är den här handen alldeles för bra.
SIMON WEBB: 1 hjärter. Poäng är inte
allt!! Jag har en spelstark hand och vill
titta på budgivningen innan jag väljer
färg och nivå.
Bra plan! Jag gillar den.
BJÖRN RAHMQVIST: 1 hjärter. För att
sedan bjuda klöver ett par gånger.

Partnern hade chans att kliva in med en
hjärter, men valde att inte göra det. Fast
hon kan ju fortfarande ha en ﬁn 5-kortsfärg, men inte tillräckligt många hp. Vår
egen hand är för bra för det.
Öst har lovat minst 4 klöver, men om
partnern har en honnör kan klöver ut
vara rätt. Det här är långt ifrån självklart
- få se vad panelen tycker.
ALF SANDBERG: Hjärter ess. Ger oss
chansen att hitta rätt efter en titt på
träkarlen samt partners markering.

Precis! Dra igång och bjud sedan ut
handen.

Peter Fredin älskar också att spela
ut ess, men själv har jag aldrig
riktigt begripit mig på de där essutspelen. Men visst kan det vara
rätt.

OLGA OUVAROVA: 1 hjärter. En spelstark
hand!
STEFAN BENGTSSON: 1 hjärter. En
mycket spelstark hand med 5 förlorare.
Att ens funderar över 2 hjärter har jag
ingen förståelse för.

ERLAND SOMMARSKOG: Klöver dam. Ok,
i praktiken hade jag spelat ut hjärter tre,
men nu är det tävling...partnern kan ha
honnör femte i hjärter, men då har spelföraren sex ruterspel, ess-kung i klöver
och hjärter ut ger honom ett nionde spel.

Jag ska hälsa Zia det! :-)

Det här låter vettigt. Om partnern
har något i spader, och något trevligt i klöver, som tian tredje eller
97x, är ett passivt klöverutspel det
klart bästa.
Om du spelar ut hjärter vet du helt
säkert att spelföraren har minst ett
stopp i färgen. Nackdelen med att

GEORG BRYNTZE och ERLAND SOMMARSKOG: Pass. Man kan lägga sig i senare.

Också en väldigt bra plan. Som sagt, det

spela ut klöver kan ju vara att miss-

Manusstopp den 10 november
till nästa nummer!

Ligan@sterik.a.se
Sid 5

anpassningen är total, och spelföraren har EKT9x i klöver.
Som jag sa tidigare, det här är svårt
och långt ifrån självklart. Men jag
lägger nog ändå min egen röst på
klöver dam.
GEORGE BRYNTZE spelar ut en liten
klöver samtidigt som han ber en bön om
att partnern ska ha esset eller kungen
eller tian - inte så tokigt det heller.
Stefan Bengtsson spelar ut spader 2.
Jag tycker verkligen inte om att
spela ut en mager fyrkortsfärg med
esset i topp, särskilt när jag vet att
spelföraren har fyra kort i färgen.
Det verkar inte rätt.
Björn Rahmqvist spelar också ut en liten
spader, medan OLGA OUVAROVA precis
som Alf Sandberg spelar ut hjärter ess,
och hoppas på knxx hos träkarlen och Kx
hos spelföraren.
Naturligtvis är detta ett mycket
praktiskt sätt att försöka beta kontraktet.
SIMON WEBB spelar ut klöver dam och
motiverar det så här: Om ﬁenden har
sex ruterstick måste vi snabbt etablera
tre stick. Och då hoppas jag på något
som KTx hos partnern. Om partnern har
ruterhåll (Txxx) vill jag undvika att ge bort
ett stick. Alternativet - att spela ut hjärter
- riskerar dels att ge bort det nionde
sticket, dels kan det bli problem med
ingångar till partnerns hjärter.
Det låter vettigt i mina öron. Även
om partnern har en hyfsad hjärterfärg kommer hon antagligen inte att
ha någon ingång senare om spelföraren har säg KTx i hjärter till knx.
Att spela ut klöver, vår bra färg, är
oftast rätt när man sitter med majoriteten av poängen som är över.
Jag ger återigen guldstjärnan till
Simon. Jag gillar verkligen det sätt
han analyserar sina utspel på.

Poäng och resultat omgång 3
1.
Dbl
2♥
Pass

2.
10
7
4

3♠
2 NT
Dbl
3 NT
2♠

Panelen:
Alf Sandberg
Björn Rahmqvist
Bo Eifverson
Christian Adåker
Erland Sommarskog
Georg Bryntze
Kell Lornby
Linus Jorenbro
Maria Novalen
Norra Real
Ola Murelius
Olga Ouvarova
Simon Webb
Stefan Bengtsson

3.
10
9
7
6
4

2♠
3♠
4♦
3♣
2♦
1.
Dbl
Dbl
2♥
2♥
Pass
Dbl
P
2♥
Dbl
Pass
2♥
Pass
Pass
Dbl

4.

5.

10
7
7
7
4

1♥
Pass

10
7

♣D
♣x
♥E
♥x
♠x

10
9
7
6
4

2.
2♠
2♠
2 NT

3.
3♠
2♠
2♠
2♦
2♠
2♠
2♠
2♠
2♦
2♦
3♣
2♠
4♦
2♠

4.
Pass

5.
♥E
♠x
♥E
♣D
♣D
♣x
♥x
♣D
♥x
♥x
♣D
♥E
♣D
♠x

Tot.
35
38
40
38
35
45
40
41
37
30
40
41
41
38

3♠
2♠
2 NT
3♠
Dbl
Dbl
3 NT
2 NT
3♠
3♠
2♠

1♥
Pass
Pass
Pass
Pass
1♥
Pass
1♥
1♥
Pass
1♥
1♥
1♥

Försök få Iskungen att smälta du med!
Var med och bjud i PASS egen serietävling! Fina priser väntar!
Du deltar genom att antingen maila dina svar till pass@sterik.se eller genom
att skriva ned dem och lägga dem i PASS-lådan som ﬁnns i TL-rummet på
klubben.
Om systemet ﬁnns inte 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, och spelar alltid lagtävling om inget annat anges.

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:
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Problem omgång 4
1. Öst/Ingen
♠kn8532 ♥6
Syd

♦ED8754 ♣3

Väst

Nord

?
2.Väst/Ingen
♠- ♥T63 ♦Ekn
Syd
?

Väst
1♥

Öst
Pass

♣KDknT9876
Nord
Pass

Öst
Pass

Abdul vann sommarserien!
I en jämn och spännande sommarserie, den som är det sammanlagda resultatet av alla
partävlingar på måndagar och
torsdagar, var det till slut Abdul
Khaliq som drog det längsta
strået och kammade hem segern.
På andra plats kom Harry Nisell.
Grattis, säger Pass!
Det tio främsta var:

3. Syd/Alla
♠knT ♥D6542

4. Syd/Nord-Syd
♠KD5 ♥KD8742
Syd
1♥
?

Väst
1♠

5.Öst/Ingen
♠E763 ♥864
Öst
2♥
Pass

Syd
Pass
Pass

♣♦♥♠♣♦♥♠

♦ED ♣E542

Syd
Väst
Nord
1♥
1♠
2♦*
?
*=Kräver bara till 2♥

Öst
Pass

♦5 ♣EK7

Nord
Dbl

Öst
2♠

Det låg en liten lapp i PASS-lådan apropå att Lennart Wiklander efterlyste ﬂer vackra kvinnor i
förra numret av Pass. Så här stod det:
Kanske bristen på vackra kvinnor beror på alla fula
gubbar?

♦K43 ♣985
Väst
4♥

1. Abdul Khaliq
2. Harry Nisell
3. Amie Lindeberg
4. Hans Andersson
5. Lars Ekenlöv
6. Bogdan Kumaniecki
7. Lars-Ove Karlsson
8. Lars Andersson
9. Arne Persson
10. Mikael Lindblom

♣♦♥♠♣♦♥♠

Nord
Pass

Vad spelar du ut? Motståndarna spelar
med svaga 2-öppningar.

Svar senast den
1 november!

PASS Budtävling - Omgång 4
Bud:

Kommentar (frivillig):

1. ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

2. ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

3. ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

4. ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
Utspel:

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

5. ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

Svara senast den 1 november. 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 pass@sterik.se. Lycka till!
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EM-guld, EM-guld, EM-guuuld!

Möt EM-lagets succé-trio!
S:t Eriks bridgeklubb har en lång
tradition att bidra med spelare till
landslagen, så även i år. Det lag som
kammade hem EM-guldet i damklassen
bestod till hälften av spelare från
klubben. Kathrine Bertheau i par med
Catarina Midskog, Linda Långström
med Pia Andersson från BK Everfresh
kompletterades med Catharina
Forsberg och Maria Grönkvist, till
vardags spelande för Örebridgen.
Linda är mer eller mindre född och
uppvuxen på S:t Erik, men det krävs
ingen djupsinnigare detektivkonst för
att räkna ut att Kathrine och Catarina
inte härstammar från Stockholm. Var
för sig är det inget problem att fatta
vad de säger, men när de pratar med
varandra förstår man att det beror på
att de pratar långsamt och tydligt för
att stockholmaren ska kunna hänga
med. Sinsemellan använder de ett slags
märkligt mellanting mellan norska och
värmländska.
Kathrine, som tidigare representerat
Norge, ﬁck äntligen dra på sig den
svenska landslagströjan. Hon trivdes på
det hela taget i Malmö.
- Det var väldigt ﬁnt arrangerat och
spellokalerna var perfekta, säger
Karthrine. Svenska arrangemang har
däremot en litet tråkig tendens att
bli utspridda jämfört med de stora
amerikanska mästerskapen där allting är
samlat på ett ställe.

Barnpassning i present

- Det enda som jag var missnöjd med
var att tanterna ville gå från hotellet till
spellokalen varje dag. Precis som om de
aldrig hade hört talas om begreppet taxi.
På frågan om det är någon speciell bricka
hon kommer ihåg svarar Kathrine, att nej
det är det nog inte.
- Eller åtminstone ingen rolig, säger
Kathrine. Men Katt ‒ det namn som
Catarina lystrar bäst till - och jag bjöd en
storslam med tre ess borta.
- Fast jag tror att vi vann den matchen,
lägger hon till efter en stunds betänketid.
Framgångsrika bridgespelare är
förvånansvärt ofta funtade på så
sätt att de aldrig kommer ihåg några
brickor. Det är kanske på det viset att
förmågan att fokusera fullt ut på den här
brickan förhindrar att det hinns med att
memorera vad som hände på den förra.
Ligan måste väl vara en praktisk
möjlighet för en småbarnsmor med
elitambitioner att få spela bridge mot bra
motstånd?
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- Jovisst, svarar Kathrine. Vi spelar varje
måndag, men förutom det blir det
bara allsvenskan samt OBS-1 den här
säsongen.
- Fast jag måste säga att jag tycker OBS-1
känns litet avslagen numera. Det är på
något sätt som om ingen bryr sig och
ﬂera av landslagsparen ställer inte ens
upp. De första gångerna jag spelade i
OBS-1 var det riktiga bridgehändelser.
Ett av mina största bridgeminnen är
fortfarande när Jenny Rudenstål och jag
blev uttagna att representera Sverige
i öppen klass i en match mot Polen.
Det skulle vara bra med någon, eller
några, tävlingar med bra startfält där alla
elitparen på damsidan är med men inte
bara möter varandra.
Peter och Kathrine har redan ett barn,
och när de nu får ett andra blir det
väl knappast enklare att kombinera
familjelogistiken med det faktum att
båda är etablerade landslagsspelare.
- Det är riktigt, säger Kathrine. Vem av oss
som skulle få spela Plattliret i år var inget
problem eftersom Peter ville se på OS.
Fast är det inte någon sport på TV måste
vi ordna med barnvakt om inte någon av
oss skall tvingas avstå från spel.
- Mitt nästa bridgemål är att ta en plats
i VM-laget, till dess har jag både hunnit
föda och amma färdigt. Därför har jag
önskat mig två veckors barnpassning i
trettioårspresent av mina föräldrar.

sina studier framför bridgen. Eftersom
det såg ut som om vi kunde få ett
slagkraftigt lag till EM kändes det roligt
att ställa upp till uttagningarna.
Trodde rentav Linda att de hade
chans på guldet trots att de ﬂesta
förståsigpåarna hade Frankrike och
Holland som favoriter?
- Vinna trodde jag inte vi skulle göra,
men en plats bland de fem bästa kändes
realistiskt, säger Linda. Laget hade
deﬁnitivt gott om talang men det var
svårt att veta vad det kunde räcka till.
- Pia och jag hade inte spelat ihop
speciellt mycket innan EM, Kathrine och
Katt hade inte spelat speciellt många

Stark comeback

För Linda handlade EM om comeback efter ett par års bortavaro
från landslaget.
- När Mari Ryman och jag
spelade blev vi aldrig uttagna,
säger Linda. Därefter blev jag
sjuk och det gick inte att satsa
ordentligt.
- Mari och jag hade en del
synpunkter på hur landslagsledningen bedrev sitt
arbete, men det var som
att tala för döva öron.
Fast de döva öronen
tyckte väl inte att det
vi sade var väsentligt.
- När jag blev frisk hade
Mari börjat spela med
sin äldsta dotter Jenny,
vilket gjorde att jag inte
Turning Torso - Malmös nya landmärke.
hade någon dampartner
Den som vågade sig på en promenad
att satsa seriöst tillsammans
i regnet mellan brickorna kunde följa
med. Pia blev även hon
arbetet på nära håll.
över eftersom hennes
dåvarande partner Jessica
Larsson valde att prioritera
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internationella turneringar tillsammans.
Catharina och Maria var de enda som
hade ordentlig erfarenhet av att spela
mästerskap tillsammans. Men det visade
sig vara en bra blandning av rutinerade
krafter och frisk vilja. Samarbetet mellan
Pia och mig fungerade bra, Kathrine
och Katt höll för trycket samtidigt som
Catharina och Maria gjorde, åtminstone
enligt min uppfattning, sitt bästa
mästerskap hitintills.

Drama utan rama

Linda knep alltså karriärens andra EMguld. Går segrarna att jämföra med
varandra?
- Förra segern var också överraskande
men då var laget mer samspelt och
sammansvetsat redan innan turningen,
säger Linda. Men det var en otrolig
känsla att vinna i Malmö. Jag gick runt i
något slags konstigt rus och undrade när
jag skulle vakna.
- Näst sista dagen förlorade vi mot
Tyskland och då kändes det som om
chansen försvunnit. Pia och jag gick
ut och tog en matbit medan de andra
tog sig an Holland. När vi kom tillbaks
hade laget tagit ledningen mot Holland
och spelade bra, men matchen slutade
oavgjort och Holland var sju VP före oss
inför den sista dagen. Då tänkte jag att
det blev som jag trodde innan EM, vi blir
bland de fem men det kommer inte att
räcka ända fram till guldet.
- Sista dagen började vi med en match
mot Tjeckien och det kändes väldigt
avslappnat. Vi vann den matchen med
25 men eftersom Holland tog 22 var de
fortfarande 4 VP före oss. Flytet fortsatte
i den sista matchen mot Italien. Våra
kontrakt gick hem och de gick bet i
en lågfärgslam. När vi kom ut mötte vi
Catharina och Maria som såg nervösa ut,
då förstod jag att vi hade chansen.
- Ramasystemet hade brakat ihop ett
par brickor från slutet, trycket från alla
som ville följa upplösningen via Internet
blev väl för stort, när vi var i ledningen
med 4 VP. Pia och jag hade bra resultat
på de sista brickorna så det kunde räcka,
men det hade också hänt att resultaten
som rapporterades i raman var felaktiga.
När vi jämförde blev det många IMP i
pluskolumnen, Kathrine och Katt hade
mycket riktigt gått hem i 6 NT istället för
bet i sex i lågfärg.

Tack, kära grannar

- Precis när vi skulle jämföra sista brickan
hörde vi ett stort sorl, applåder och
folk kom fram och ropade grattis. Jag
visste att vi hade vunnit, men det tog
ﬂera timmar innan jag ﬁck klart för mig
hur sista matchen hade slutat och vad
slutställningen blev. Litet tacksamma
skall vi nog också vara över att våra
nordiska grannar Danmark och Finland
vann över konkurrenterna Holland och
Frankrike.
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En Katt och en Kathrine - talar de månne kattska?
I höst går OS i Turkiet, men inget av de
par som tog EM-guldet kan ställa upp.
Katt spelar med Pia Andersson, och de får
sällskap av ytterligare hela fyra spelare
från S:t Erik, nämligen Mari och Jenny
Ryman samt Marita Tengå och Jenny
Rudenstål. Linda förklarar att för folk med
normal ekonomi och ett vanligt jobb går
det inte att vara iväg och spela två stora
turneringar på ett och samma år.
- Det är naturligtvis inte bra att det
inte blir någon kontinuitet i laget,
säger Linda, men med de här märkliga
ändringarna av spelschemat är det inte
mycket att göra åt saken.
- Förut, när OS var samma år som NM,
kunde kaptenen välja att ge lovande par
internationell rutin genom att matcha
dem i NM och ta ut det starkaste laget
till de stora turneringarna. Men det är väl
bara att hoppas att de unga spelarna

kliver fram. Själv skulle jag gärna spela
VM, men det är för tidigt att säga om jag
har möjlighet att satsa samt spelar i ett
par som har kaptenens förtroende.
Spana in Lindas ring nästa gång du
möter henne vid bridgebordet! Det är en
silverring med klöver, ruter, hjärter och
spader (som väcker starkt ha-begär, reds.
anmärkning).
- Det är min kompis Gunilla Andersson,
som har designat den. Katt skänkte en
ring till varje spelare i EM-laget, och
den ﬁnns att köpa i bridgeshopen på
klubben.
(Ännu mer Linda - plus en tjusig bild!
ﬁnns på sista sidan i tidningen!)
Artikeln fortsätter på nästa sida!

♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣

Hallå där, Anna Järup...

Kapten för damlandslaget som
nu tagit ut fem (av sex möjliga)
dampelare från S:t Erik till nästa
mästerskap, nämligen OS i Turkiet.

Kommer inte resten av landet att
göra uppror nu?
- Nejdå! Det var någon på
anslagstavlan som hade åsikter, men
det är ju för det första så att inte alla
kan, dels är de nya paren sådana som
stått på tur.
Hur kommer det sig att spelare från
S:t Erik är så bra?
- Jag tror att er liga är en del av
förklaringen - tjejerna får spela
mycket 4-manna och möta de allra
bästa hela tiden. Sen har ju mitt tjat

om att man verkligen måste satsa
gått hem. Man behöver spela mycket,
man behöver utveckla sitt system,man
behöver ha folk som kan hjälpa en.
Två nya par - mor och dotter Ryman
och Marita Tengå och Jenny Rudenstål
- vad hoppas du på av dem?
- Jenny Ryman blir ju bara bättre och
bättre, jag har gott hopp om den
tösen! Och det har jag för Marita och
Jenny också. De var i Kina och spelade
i somras, och det var en jättenyttig
erfarenhet för dem.
Vad har du för målsättning i OS?
- Vi ska minst gå till kvartsﬁnal...och sen
ska vi banne mig vinna den också!
Lycka till, Anna, och grattis till EMguldet, förresten.
- Tack! Ja, det var verkligen läckert!
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Catarina ”Katt” Midskog har nu spelat på
internationell nivå med både Linda och
Kathrine som partners. Vad har de för
speciella styrkor vid bridgebordet?
- Det har jag inte funderat speciellt
mycket över, säger Katt. I spelstilen är de
ganska lika, Kathrine och jag vinner de
ﬂesta av våra brickor i budgivningen och
det gjorde Linda och jag på vår tid också.
Vi presterar ofta en tuffare och mer precis
budgivning än vad våra motståndare
lyckas med.
- En styrka hos Kathrine är hennes goda
humör. Jag kan bli ganska irriterad när
saker inte går som jag tänkt mig, men
hon bara rycker på axlarna och tar fram
nästa bricka. Vilket är nog så viktigt
eftersom mina partners emellanåt råkar
ut för ett och annat som de inte hade
tänkt sig...
- I senaste NM gick budgivningen 1
ruter ‒ 1 hjärter; 2 hjärter ‒ 4 hjärter och
Kathrine lade ner en ﬁn träkarl, hon satt
nog och hoppades på övertrick. Ett par
bet senare undrade hon förvånat vad
som hade hänt. ʼIngenting allsʼ sa jag,
som inte ville pika motståndarna

som hade minst 4 spader i korten.

Seger i det tysta

Katt har även hon vunnit EM förr. Var det
lika kul att vinna på hemmaplan i Malmö
som i Menton?
- Bridge är en så mycket större grej i
Frankrike än i Sverige att det märktes
mycket mer att vi vann i Menton,
säger Katt. Under de fyra sista dagarna
i Menton var det TV-team på plats
och direkt efter sista natchen blev vi
uppskickade att dricka champagne på ett
segerpodium i VIP-avdelningen.
- Efter det gudet dök TV upp här på
S:t Erik, men den här gången har det
knappt varit någon uppmärksamhet alls.
Det känns litet trist att förbundet inte
lyckas utnyttja en så här ﬁn möjlighet att
marknadsföra bridgen.
- Men möjligheten att följa matcherna
direkt över Internet är en klar förbättring,
tycker Katt. Det är många bridgespelare
som kommit fram och tackat för
spänningen vi bjöd på. Förra gången
vi vann kunde ingen hemma i Sverige

hänga med i hur det gick för oss, nu kan
ﬂera tusen sitta och kolla.
Katt ska snart åka och spela OS, och med
så mycket rutin måste hon väl veta exakt
hur hon ska förbereda sig inför OS?
- Märkligt nog har jag gjort mina två
bästa resultat när jag varit som sjukast!
säger Katt. I Menton gick jag på kryckor
och ﬁck någon slags utslag. Vid VM i
Chile låg jag utslagen i den värsta feber
som jag varit med om.
Ska landslagsledningen ﬁxa med en rejäl
inﬂuensa då?
- Nej, helst inte, säger Katt och skrattar.
Jag får väl kämpa så gott det går!

Martin Nygren

Gullbergs avdelning:
Tänk nu på att det är ett spelproblem!
1) Syd/
Alla

♠ EKT93
♥ 43
♦D
♣ EK763

2) Nord/
Ingen

♠D
♥ ED4
♦ ED
♣ ED87654

♠ kn
♥ EKD52
♦ EK543
♣ knT
Nord
1♠
3♣
Utspel:

Nord
1♦
2♠

Syd
2♥
6 NT

♥kn

Hur garderar du hemgången mot alla
sitsar?

♠ EKknT
♥ K2
♦ knT987
♣ 54

Utspel:

Syd
2♣
6 NT

♠9

Även på denna giv gäller det att
bärga 12 stick hur det än sitter.

3) Syd/
Öst-Väst

♠ 543
♥ E543
♦ DknT
♣ Ekn5

♠ ET8
♥ K62
♦ E654
♣ KDT
Syd
1 NT
2 ♦∗

Nord
2 ♣∗
3 NT

∗ = Högfärgsfråga - ingen högfärg.
Utspel: ♠2, udda enligt 10-12.
Nord undersöker Syds högfärgsinnehav.
Hur tänker ni er hemgång när Öst sätter i
spaderkung på utspelet?

Ge inte upp - du kan klara det! Känns det alldeles hopplöst behöver du bara vända på bladet - den rätta
lösningen finns på nästa sida!
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Bjud och spela med Bridgeskolan

Två klass-problem
I varje nummer av Pass bjuder
bridgeskolan på två problem. Det första
vänder sig till första-gluttare, det andra
är lite svårare.
På www.bridgeskolan.se kan du
läsa mer om Bridgeskolan. Här fnns
information om de olika kurserna och
spelaktiviteterna, så du kan se vad som
passar just dig. Här ﬁnns även en kort
presentation av de olika lärarna.
På webben redovisas också resultat
från en del kurstävlingar. Du har
även möjlighet att prenumerera på
information från bridgeskolan via e-mail.
Varje månad, som Bridgeskolan är
öppen, kommer dessutom Månadens
problem. Månadens problem består
av Grundskoleproblemet som riktar
sig till grund- och mellannivån, samt
Högskoleproblemet som riktar sig till
den avancerade nivån. Här visar en av
bridgeskolans lärare, Johan Ebenius, hur
det kan se ut.
Ni som har följt alla månadsproblem
behöver dock inte vara oroliga, det här är
färska problem!
Du sitter som vanligt Syd i båda fallen.
Grundskoleproblemet

Syd/
NS

♠ K75
♥ D72
♦ kn98
♣ E972

Högskoleproblemet

Syd/
Alla

♠ 752
♥ KT95
♦ E8
♣ kn843

♠ ET
♥ EDkn
♦ K743
♣ EK76
Syd
1♣
2 NT
4♣
6♣
Utspel:

Nord
2♣
3 NT
4♦

Du har sju toppstick och måste därför
godspela ruterfärgen för hemgången.
Faran är att försvaret hinner godspela en
femkorts spaderfärg och därmed ta tre
spaderstick och två ruterstick. Det blir
vad som händer om du vinner första spadersticket. Öst vinner direkt när vi spelar
ruter och slår bort vårt sista spaderhåll. Vi
måste fortsätta att godspela ruterfägen
då Väst kommer in och tar straffen med
tre spaderstick.
Bättre teknik är att skära av försvarets förbindelser från början. Du lägger lågt från
bägge händer i första stick och vinner
spaderfortsättningen. När Öst kommer
in på ruter ess har hon ingen spader att
spela. Nu hinner vi godspela ruterfägen i
lugn och ro

Facit Högskoleproblemet
Syd/
Alla

♠K

En mycket optimistisk budgivning, men
kontraktet är anständigt. Du tar för
spader ess och prövar därefter klöver
ess och klöver kung för att se om damen
faller. Den dåliga nyheten är att klöver
dam inte trillar. Den goda nyheten är att
det är den enda kvarvarande klövern. Hur
planerar du resten av spelet?

♠ 752
♥ KT95
♦ E8
♣ kn843

♠ Dkn94
♥ 7643
♦ kn96
♣ 95

Facit Grundskoleproblemet

♠ E63
♥ EK
♦ DT642
♣ K84
Syd
1 NT
Utspel:

Nord
3NT

♠D

Nord, som vet på sina poäng att ni ska
vara i utgång, lägger på till 3 NT.

Utspel:
Syd/
NS

♠ K75
♥ D72
♦ kn98
♣ E972

♠ DknT82
♥ T53
♦ K53
♣ kn3

Hur planerar du spelet?

♠ E63
♥ EK
♦ DT642
♣ K84

Syd
1 NT
Utspel:
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♠D

♠ 94
♥ kn9864
♦ E7
♣ DT65

Nord
3 NT

♠ ET
♥ EDkn
♦ K743
♣ EK76

♠ K863
♥ 82
♦ DT52
♣ DT2

♠K

Sitter klöver dam tillsammans med
minst tre hjärter kan du helt enkelt saka
en spader på den fjärde hjärtern. Finns
det någon annan chans? Ja, om du kan
lura en motståndare med klöver dam
och tvåkortshjärter att inte stjäla. Spela
hjärter ess, ta över hjärter knekt med
hjärter kung och spela hjärter tio. Blir
inte det här sticket stulet så går du in till
bordet påruter ess och sakar spader tio
på hjärter 9. Du hoppas på att Öst ska tro
att du hade ess-knekt ensamma i hjärter
från början och nu planerar att saka en
förlorare om Öst inte lägger hjärter dam.
Om Väst längdmarkerar i hjärter och om
Öst observerar och litar på denna markering kommer din list inte lyckas. Men
det är många om och det kostar inget att
försöka.
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Ett par gråa hårstrån senare?

Så här ska man göra!
1) Syd/
Alla

♠ EKT93
♥ 43
♦D
♣ EK763

2) Nord/
Ingen

♠ kn
♥ EKD52
♦ EK543
♣ knT
Nord
1♠
3♣
Utspel:

3) Syd/
Öst-Väst

Nord
1♦
2♠
Utspel:

Syd
2♣
6 NT

♠9

Hur garderar du hemgången mot alla
sitsar?

Även på denna giv gällde det att bärga
12 stick hur det än sitter.

Tag utspelet och spela ruter till dam
ruterdam. Därefter fortsätter du med
spader till knekt. Tar försvaret för spaderdam är tolv stick klara. Får du för spaderknekt spelar du klöver till bordet och
godspelar spadern.

Tag spaderutspelet på bordet och
fortsätt med två ronder spader och saka
ruteress och ruterdam. Sedan är det
fritt fram för att driva ut ruterkung. Fyra
spader-, fyra ruterstick, tre hjärterstick
och klöveress ger hemgång.

Maskar man i spader i andra stick saknas
ett stick om Öst vinner och returnerar
hjärter.

♠ 543
♥ E543
♦ DknT
♣ Ekn5

♠ ET8
♥ K62
♦ E654
♣ KDT

♠D
♥ ED4
♦ ED
♣ ED87654

Syd
2♥
6 NT

♥kn

♠ EKknT
♥ K2
♦ knT987
♣ 54

Syd
1 NT
2 ♦∗

Nord
2 ♣∗
3 NT

Utspel: ♠2, udda enligt 10-12.
Nord undersöker Syds högfärgsinnehav.
Hur tänker ni er hemgång när Öst sätter i
spaderkung på utspelet?
Tag spaderess och spela in bordet för att
maska i ruter. Hela given:

♠ D9762
♥ DT9
♦ K2
♣ 976

♠ 543
♥ E543
♦ DknT
♣ Ekn5

♠ ET8
♥ K62
♦ E654
♣ KDT

♠ Kkn
♥ kn87
♦ 9873
♣ 8432

När spadern är blockerad går kontraktet
hem trots att ruterkung sitter fel.
Släpper man utspelet fortsätter Öst med
spaderknekt som Väst sticker och slår bort
spaderess.

Tommy Gullberg, PASS egen problemkonstruktör älskar när du
ser sådär bekymrad u!
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Silvermixed&Plattlir

En hel halv bridgevecka!
Efter EM i Malmö var det bara att ladda
om för S:t Eriks egen bridgevecka, som
nuförtiden endast är en halv vecka - en
Silvermixed, och så det traditionella
Plattliret.
Fredagen den 20 augusti började weekenden med Silvermixeden.
Mari Ryman spelade tillsammans med
Fredrik Nyström. Någonstans mitt i
tävlingen tog Fredrik upp en hand och
började le. Mari tittade förvånat på
honom - då började han fnissa. Fi tittade
också, och nu satt Fredrik verkligen och
småhoppade på stolen.
Öst, som var giv, passade, och Fredrik
skrattade fortfarande.
- Jag har aldrig haft en sån här hand
förut, sa han och öppnade - med 7 NT!
- Fast han sa efteråt att om han spelat
med Peter hade han nog inte öppnat så,
berättade Mari. Han hade väl inte vågat!

Hela given:

♠ kn5
♥ D8763
♦ T6
♣ Kkn95

♠ 76432
♥ T9
♦ 952
♣ T32

♠ EKDT98
♥ EK
♦ EKD8
♣E

♠♥ kn542
♦ Kn743
♣ D8764

7 NT slinker så klart hem så snart Öst
sakar en ruter.

Löparn - bjöd utom tur!

Reslutat Silvermixed
Fredrik Nyström - hade roligt!
Vid ett annat bord satt Gunilla Sundberg
och hennes partner Thomas ʼLöparnʼ
Magnusson. Det var Löparn som ﬁck
korten, och han väntade inte på Östs
pass, utan bjöd 7 NT direkt.
Motståndarna blev ju lite överraskade,
men Löparn sa att de ﬁck ropa på
tävlingsledaren om de ville, han tänkte
bjuda sådär i alla fall.
- Ja, pep Nilla. Och jag är avstängd!
Både Fredrik och Thomas ﬁck helt oförtjänt hem sina kontrakt.
Kerstin Strandberg öppnade med något
kravbud, och då klampade Väst in. Efter
två pass bjöd Kerstin mycket förståndigt
7 spader.
Vid ett bord betade man 7 NT då Yvonne
Flodkvist spelade ut ruter tio. Det tyckte
hennes partner, Tommy Enequist, såg ut
att vara högsta av två, så han stoppade
ruterknekt i bröstﬁckan och satte sig att
vänta på straffen.

Pass nr 3•2004

1. 61,1% Jenny Ryman Gavin Wolpert
2. 58,9 % Gunilla Sundberg Thomas Magnusson
3. 57,2 % Eva Berglund Mattias Lindgren
4. 56,4 % Jessica Larsson Niklas Olsson
5. 55,8 % Marina Furukvist Bennet Rosengren
6. 54,9 % Suzanne Larsson Anders Ljung
7. 54,7 % Mona Bergström Magnus Hammar
8. 54,7 % Kathrine Bertheau Björn Wenneberg
9. 54,7 % Vivianne Ås Lars-Inge Svensson
10. 54,6 % Eva Wetterhall Karl Persson

Mattias och Eva ﬁrade tredjeplatsen.
Efter mixeden var det mingel med mat,
dryck och dans. Vissa höll igång till långt
in på småtimmarna, vissa tog det väl lite
lugnare för att nästa dag spela Plattliret.
Efter ett kval delades startfältet in i en A
och en B-ﬁnal. Vann i A-ﬁnalen gjorde
Anders Morath och Bengt-Erik Efraimsson. De hade tidigare under sommaren
värmt upp genom att spela en del i
sommarserien, den där som även vanliga
dödliga lirar på måndagar och tordagar,
med minst sagt medikora resultat. När
paret grattades till segern och ﬁck en ﬁn
pik om detta sa Bengt-Erik blixtsnabbt:
- Vadå, vi var ju sexa en gång!
På andra plats hittade vi de regerande
Europamästarinnorna i lag, Catarina
Midskog och Kathrine Bertheau. Bästa
utsocknes par var tredjepristagarna
Johan Sylvan och Arne Larsson som
representerar BK Herkules respektive BK
Everfresh.
B-ﬁnalen vanns av Gunilla Sundberg i
par med Eva Czajkowski, BK Svanslös och
ABB BK, före Jonas Petersson och Krister
Ahlesved från BK Svanslös. Det är väl inte
helt otroligt att Krister blev påmind om
att Gunilla vunnit och han kommit tvåa
till frukosten nästa dag, men det får nog
sägas att Klas Sundström och Mattias
Weiler uppnådde en mer ärofull placering.

Vinnande partävlingsteknik
Vinnarna Anders Morath Bengt-Erik
Efraimsson, eller Moroten och Berik som
de brukar kallas, är ett nybildat par som
siktar på ﬂer framgångar. Första gången
de spelade ihop var för ett par år sedan
då de vann Chairmanʼs Cup.
Vinner man Plattliret måste det väl ha
varit några läckra lir som Pass-läsarna kan
få förundras över?
- Nej, svarar Berik, bara en massa hårt slit.
Det är så med partävling att man måste
gneta och slita för att få in den där extra
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tricken eller tio poängen.
- I kvalet ﬁck vi en topp på just det viset,
minns Anders. Jag blev spelförare i två
spader.

Syd/Alla i zonen

♠ Kn863
♥ 9873
♦ EK
♣ KD4
♠D7
♥ ED
♦107532
♣ EKn53

Syd
Pass
1♠
Pass
Pass

♠ KT42
♥ Kn2
♦ Kn86
♣ 10972

Väst
1♦
2♣
Pass
Pass

♠ E95
♥ K10654
♦D94
♣ 86

Nord
Dbl
Pass
2♠

Martin Nygren

Öst
1♥
2♦
Pass

- Utspelshanden började med att ta för
hjärter ess och dam följt av klöver ess
och en klöver till bordets kung. Nu tyckte
jag det kändes litet dragigt eftersom
försvaret öppnat för stölder i både klöver
och hjärter. Så jag spelade en liten trumf
från bordet och tog min hemgångschans genom att sätta i kungen när Öst
duckade. Försvaret ﬁck två spaderstick
för jämn hemgång vilket visade sig vara
en ensamtopp för oss.
Partävling är, som Berik var inne på, en
spelform där det kan vara vinnande att
ta risker som är idiotiska i fyrmanna eller
robbertspel. Erfarenheten säger att den
egna sidan oftast får en bra bit under
medel om man låter en skicklig spelförare behålla ett odubblat delkontrakt.
Det talar för att Öst antingen borde ha
kämpat med 3 ruter eller dubblat.
Efter de fyra första sticken vet Öst att
kontraktet går hem om inte Väst har
honnör andra i spader. Under den, av
budgivningen mycket sannolika, förutsättningen går kontraktet bet om Öst går
upp med spaderess och spelar en hjärter.
Men det är också klart att den egna sidan
kan klara ett delkontrakt i ruter, vilket
gör att en bet inte är mycket att hänga i
julgranen. För att få in två bet måste Öst
ducka och hoppas på att spelföraren gör
ett grovt dubbelfel i trumf.
Fast med en spelförare av Morotens
kaliber händer aldrig den typen av saker.
För det första är han fullt på det klara
med att Väst ursprungliga fördelning
måste ha varit 2-2-5-4 samt att Öst har
minst en spaderhonnör för att budgivningen skall gå ihop. För det andra har
han räknat ut att handens spaderhackor
är så patetiskt små att han bara får ihop
sju stick om Väst har trumfesset, oavsett
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om han sätter i tian eller kungen. Det
som vid en första besiktning ser ut som
en gissning förvandlas därmed till att det
är enda hemgångschansen att gå upp
med kungen.
Det som gör partävling så spännande
och fascinerande är att beräkningsformen förvandlar den här typen av spel
från tråkiga likabrickor till riktigt intressanta och svåra problem. Fyrmanna har
ofta högre status än partävling, vilket
kanske är ett dåligt erkännande till den
skicklighet som krävs för att behärska
den svåraste formen av tävlingsbridge.
- Med mig som träkarl ﬁck vi alltid bra,
även om det inte var en ensamtopp varje
gång, säger Bengt-Erik och skrattar.

Berik...eller ska det stavas Beerik?

En mas och en morot...
Vad är det som gör en mas och en morot
till en vinnande kombination?
- Det är litet tidigt att säga något om den
saken, säger Moroten. Nykomponerade
par har ofta en del framgångar blandade
med en del mindre bra resultat. Statistiken är inte speciellt utförlig eftersom vi
knappast kan sägas vara etablerade som
par ännu.
- En anledning till att samarbetet fungerar bra är att vi har samma bridgeﬁlosoﬁ, säger Bengt-Erik. Båda två tänker
motspel och budgivning på samma sätt.

Får Anders hand om spelföringen
blir det ingen bra bricka för dig.
Samma bridgeﬁlosoﬁ, säger du. Mårten
Gustawsson, Anders tidigare partner,
har sagt att han tyckte att en av de
saker som ﬁck samarbetet dem emellan
att gnissla var att han alltid var tvungen
att spela ordentlig bridge. Hitintills har
Bengt-Erik varit känd som en spelare
som tar ut svängarna en hel del. Blir det
ändring på den saken nu?

- Nej, det blir inget stilbyte, svarar Berik.
Jag bjuder som jag alltid har gjort. Det
är klart att även jag har hört Mårtens
synpunkter, men jag har inte uppfattat
något om att Anders ogillar min stil eller
att jag behöver hålla igen. Vinnande
bridge kräver att man vågar göra det
man tror är rätt. Jag måste fortsätta spela
efter min övertygelse för att kunna vinna.
- I lagtävling spelar man på ett sätt, men
skulle det vara VM-par och behövas litet
poäng kan det nog hända att jag hittar
på något, säger Berik. Fast det är klart att
jämför man Anders spelstil med Pottis
eller Törnis är det bara att konstatera att
nyanserna i vad de kan tänkas ha för sina
bud är något större.
(Pottis är Bengt-Eriks namn på sin gamle
malungskompanjon Johnny ”Bankrånarn” Johansson och Törnis fullständiga
namn är Peter Törnblom. Det är två
herrar som bygger sin bridgeﬁlosoﬁ på
att medelbrickor är för medelmåttor.)
- Det är litet lustigt hur upprörda
motståndarna blir om Moroten avviker
det minsta lilla, reﬂekterar Berik. Häromveckan valde han att förtiga sina
fyra hackor i spader och bjuda en sang.
Utspelshanden var riktigt grinig.
Det har alltså hänt att motståndarna
surnar till på det du gör, men har BengtErik gjort det någon gång? Han brukar
åtminstone vara glad…
- Vad jag kan minnas har jag aldrig sett
Bengt-Erik bli sur över någon bricka,
svarar Anders efter att ha tänkt ett tag.
Bengt-Erik, du har inte vunnit speciellt
många ﬁna internationella titlar, men
din partner har en hel del. Ska det bli
bättring på den punkten?
- Absolut, det hoppas jag verkligen! Fast
så länge jag lirar med Moroten lär han väl
alltid ha många ﬂer titlar än jag.

Pass nr 3•2004

Plattliret, A-ﬁnal
1. 56,7 % Anders Morath Bengt-Erik Efraimsson
2. 55,7 % Catarina Midskog Kathrine Bertheau
3. 55,7 % Johan Sylvan Arne Larsson
4. 54,9 % Johnny Petersson Leif Putzén
5. 54,5% Svante Ryman P G Eliasson
6. 53,5 % Andreas Westman Börje Dahlberg
7. 52,5 % Krister Persson Inga Wästeby
8. 52,3 % Johnny Östberg Mats Axdorph
9. 52,2% Anders Ljung Per-Arne Karlsson
10. 51,8 % Åke Sjöberg Ylva Strandberg

♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠♣ ♦ ♥ ♠

Gavin och Jenny vann mixeden! Grattis båda två, och lycka till i OS, Jenny!

Plattliret, B-ﬁnal
1. 57,6 % Gunilla Sundberg Eva Czajkowski
2. 56,8 % Jonas Petersson Krister Ahlesved
3. 56,5 % Ingvar Rune Bertil Ottoson
4. 53,4 % Anna Roos Suzanne Larsson
5. 53,4 % Hans Thormar Bengt Berg
6. 52,1 % Mikael Lindblom Mart Altmäe
7. 52,0 % Claes Melin Magnea Bergvinsdottir
8. 51,7 % Peter Backlund Kjell Swanström
9. 51,6 % Jan Johanson Christer Årenborg
10. 51,5 % Kjell O Persson Lars O A Hedlund

♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠♣ ♦ ♥ ♠

Nilla och Eva såg till att ta hem förstaplatsen i B-ﬁnalen.
Pass nr 3•2004

Ja, vilka de här fyra är borde ni väl veta vid det här laget - i alla fall om ni
läst er PASS ordentligt!

Kerstin Strandberg pustar ut efter
mixed-tävlingen.

En mumsig buffé ingick i startavgiften - ﬂott så det förslår!
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I profilen:

Grattis till guldet, Linda!
Linda Långström har varit med i
landslagssammanhang sedan 1987.
Hon har representerat Sverige, med
olika partners i EM i Brighton 1987, NM
på Island 1988, EM i Irland 1991, guld i
NM i Umeå 1992, 5:a OS i Salsomaggiore
samma år, guld i EM i Menton 1993,
brons VM i Chile 1993, EM i Villamoura
1995, OS på Rhodos 1996, EM i
Montecatini 1997 och guld i NM i Norge
1998.
Grattis till EM-guldet, Linda! Hur länge
har du spelat bridge?
- Tack!
- Jag är 45 år gammal nu och lärde mig
bridge av föräldrarna när jag var i 18-19årsåldern.
Beskriv känslorna när ni vann guldet i
Malmö i somras.
- Jag var lycklig och i chocktillstånd. Vi
låg ju tvåa inför sista ronden. Jag förstod
inte att vi hade vunnit och är fortfarande
överraskad.
Hur kändes det att spela på hemmaplan?
- Det var mysigt. Att se så många svenska
supportrar omkring kändes ganska
ovanligt men skönt.
Berätta om mottagningen i Stockholm
efter succén. Blev ni hyllade på Sergels
torg?
- Det blev ingen mottagning alls. Du är
den första journalisten som visar intresse
i efterskott.
Hur är det att spela med Pia Andersson?
- Hon är väldigt duktig men inte så lätt
att spela med. Hon förväntar sig att
partnern ska göra rätt hela tiden och blir
det inte så, är hon inte nöjd alls. Pia gör
ju nästan aldrig misstag själv.

Linda Långström har grävt guld i Malmö stad!
- Hon måste kunna fungera i grupp, ha
bra koncentrationsförmåga och gå in för
uppgiften hundraprocentigt.

Vilken var din bästa prestation i EM i
Malmö?
- Matchen mot Tjeckien i näst sista
omgången, tror jag. I övrigt var allt
motstånd i damklassen mycket jämnt
och starkt.

Hur förbereder du dig mentalt inför en
match?
- Jag tar med mig en bandspelare till
mästerskapen och dansar ett pass
afrikansk dans mellan matcherna. Katt
och jag tränar ofta tillsammans. Det är
avslappnande och roligt. Jag åker en
gång om året till Afrika för att hämta
inspiration.

Vilka egenskaper ska en
landslagspelare har enligt dig?

Vad har du för yrke?
- Jag är konstnär. Just nu leder jag
målerikurser för afasidrabbade personer.

Till slut, kan du ge en prognos för
damlandslagets prestation i kommande
OS i Istanbul och VM i Estoril?
- Det nyligen avslutade EM och OS ligger
nära inpå, medan VM går ett och halvt
år senare. Det är dåligt planerat. Varken
jag eller paret från Örebro ska vara med
i november i OS. Vi kan inte ta semester
hur mycket som helst per år. Jag hoppas
att jag kan spela VM i Portugal nästa år.
Vi har resurser och tippar att vi når minst
en semiﬁnal-plats.

Elena Ström

