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LG - årets klubbledare!

n

a
jud

Inb

Jul & Nyår
på S:t Erik!

Roliga tävlingar för alla!
Skinkbarometer

Julkul

Mellandagsrally

Vinn hela julbordet!

Årets roligaste tävling!

3 tävlingar á 24 brickor

Söndag den 19
december 18.00

Tisdag den 21
december 18.30

27, 29 & 30 december
klockan 18.30

Tre silvertävlingar efter jul!
Annandagssilver

Nyårssilver

Trettondagssilver

42 brickor

42 brickor

42 brickor

Söndag den 26
december 15.00

Lördag den 1
januari 15.00

Torsdag den 6
januari 15.00

För mindre rutinerade!
Skinkbarometer

Nyårsbarometer

Onsdag den 22
december 18.30

Söndag den 2
januari 15.00

Högsta tillåtna serie är B-ned

Högsta tillåtna serie är ABBA
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Annons - spel i jul&nyår
Qviberg får ordet
Tommys tre julnötter och LG
TK har ordet
Mentorbridgen tillbaka/Kalender
Sista omgången i budtävlingen
Bankmannen som trendsättare
Bland tomtar och troll
Testa dig själv/Inbjudan Guldlagtävling
Bjud med Bridgeskolan
Svaren på Tommys Julnötter
Juniorer sökes!
I proﬁlen - nya redaktören Noomi

Klubbtidning för BK S:t Erik
Box 49 116
100 28 Stockholm
Tel. 08-650 97 79
Ansvarig utgivare: LG
Redaktör: Noomi
Tryck: Mediett information
Omslagsbild:
LG Magnuson, i Kronobergsparken en
vacker höstdag.
Pass utges med fyra nummer/år. För
annonsering: 070-654 65 68.
Det nummer du nu har i
händerna är fyra, tvåtusenfyra!
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Äntligen!

Heja LG!

LG Magnuson, ordförande för S:t Erik, har blivit utsedd till årets
klubbledare av Förbundet Svensk Bridge. Därför får LG vila
från ledar-skriverierna i detta nummer, och PASS låter budet
gå vidare till förbundsordföranden (och S:t Erik-spelaren) Mats
Qviberg. Detta är alltså:

En ledare...
... om en ledare av
en ledare.
Aldrig har förbundsstyrelsen varit
så enig som vid årets val av LG
till årets klubbledare. Han gör ett
otroligt arbete för S:t Erik, inte
bara som ordförande.
Bra ledare är viktiga, överallt. Som
bekant saknar man ju inte kon
förrän båset är tomt, och därför
hoppas jag att alla vi medlemmar
visar vår uppskattning. Att klaga
och kritisera är vi duktiga på, men
ofta glömmer vi att berömma.
LG är värd allt beröm han kan få!
Han är stabil, han är duktig, och
framförallt är han en skön lirare!
Grattis LG, och hoppas att vi
S:t Erik-spelare får glädjas åt ditt
sällskap och ledarskap även i
framtiden!

Mats Qviberg
Ordförande i Förbundet Svensk Bridge
&
Kapten i Chairmans Team, onsdagar

Sid 3

Dags att börja öva de små grå:

Gullbergs julnötter
Låt julskinkan och knäcken vänta - det
här är viktigare!

1) Syd/-

2) Nord/
Alla

♠KD2
♥kn7
♦9832
♣Ekn102

Väst
Pass
Pass
pass

Nord Öst
3 NT Pass

Utspel: Spadertio
Hur tänker ni er försvaret när Syd, som
utlovat 15-17 hp, vinner utspelet på
bordet och sedan spelar hjärterknekt?

3) Syd/N-S

♠ED
♥kn93
♦Kkn10987
♣ED

♠76
♥E542
♦EKD4
♣876
Syd
1 NT
Pass
pass

♠654
♥EK2
♦ED2
♣10932

Syd

Väst

2♦
3♦
4♠*

Pass
Pass
Pass

Nord
1♣
2 NT
4♥*
5♦

♠543
♥EK2
♦Ekn943
♣54

♠ED8762
♥86
♦K102
♣E8
Öst
Pass
Pass
Pass

Utspel: Rutersex
Syd kräver till utgång. Nord berättar om
sin handtyp och kontrollbjuder sedan
hjärtern. En aning försiktigt avstannar
sedan budgivningen i utgång. Gardera
hemgång!

Syd
1♠
3♠
Pass

Väst
Pass
Pass
Pass

Nord
2♦
4♠

Öst
Pass
Pass

Utspel: Klöverdam
Gardera om möjligt hemgång när trumfen sitter sämst 3-1!

Tänkt klart? På sidan 13 får
du se om du även tänkt rätt!

Inte ett år för tidigt!

Grattis LG - årets klubbledare!
- Ja, tack! Själv blev jag mest förvånad...
Varför det?
- Jag tänker väl inte på mig själv som
någon ledare, direkt...det är väl sånʼt man
mer ser hos andra.
Varför ﬁck du priset, tror du?
- Jag tror det har mycket med att göra att
S:t Erik är en bra organisation som helhet.
Vi är många som jobbar mycket - och
förhoppningsvis bra!
Är det något på klubben du är mindre
nöjd med?
- Det skulle väl vara lokalerna i så fall.
Men det är ju svårt. Ibland är vi så många
att vi sitter på varandra, och när det inte
är lika mycket folk kan det ju bli lite väl
stort och ganska så omysigt... sådana
gånger skulle det vara ﬁnt med lite soffor,
kanske!

Sid 4

Ett fyrfaldigt leve för LG - hipp hipp: hurra, hurra, hurra, hurra!
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Julklappar från TK?

Mästarpoäng & hemliga priser!
MÄSTARPOÄNG

Mästarpoängskommittén (MPK) har
nu gjort vissa ändringar i bronspoängtabellerna beträffande lagserier, på
grund av att S:t Eriks liga ”växt ur kostymen” - helt enkelt blivit väldigt stor!
Klubben hade önskemål om lite större
differenser mellan de olika nivåerna,
men det blev det inte så mycket med.
Vi ansökte också om förändringar till
elitserierna, bland annat om guldpoäng
till Mästarserien, men där blev det som
väntat avslag.
Bronspoängen är i alla fall olika för de
olika nivåerna från och med hösten -04.
Det ser ut så här:
Grund:
A 80
AB 64
B 56
C 48

Slut:
A-upp
A-kval
ABBA
B-ned
C-upp
C-kvar

80
64
60
56
52
48

Dessutom utgår det en bonus till
spelare i de bäst placerade lagen i de
högsta serierna, som spelat minst 1/3
av halvlekarna. I grundserien får de fyra
bästa lagen ta del av denna bonus och i
slutspelet de tre bästa, förutsatt att det
är minst tolv lag i grundserien och exakt
åtta i slutspelet.
Högsta serien får full bonus, näst högsta
50% och tredje högsta serien får 25%.
Silverpoängen i elitserierna följer Svensk
Bridges ramar: E - 24, ME - 20, LE -16. Mserien - 28, El - 24, LEl - 20, LE-ned -16.

PRISER I LIGAN

Det är inte för att vinna ﬁna priser som
lagen deltar i ligan och vi har heller aldrig
haft några sådana. Förr var det bara
priser i slutspelet, men på senare år har
även vinnarna i grundserien belönats.
Alla vinnare får pris, till exempel biocheckar. Senast provade vi bridgeböcker,
som vissa tyckte väldigt mycket om, men
många verkade sakna biocheckarna!
Nästa säsong ska vi pröva något nytt,
vad det blir får bli en överraskning. Idéer
på trevliga priser mottages dock gärna.
Från och med nästa säsong så kommer vi
ha ett andra pris både i grundserien och
i slutspelet, bestående av gratisspel till
våra söndagsbarometrar. Vi hoppas att
detta ska leda till ett ökat deltagarantal
och roligare barometertävlingar!
Lag som tackar nej till att avancera uppåt
i seriesystemet är inte berättigade till
något pris kommande säsong. Priserna
delas vanligtvis ut av TL i påföljande serie
(efter vårens slutspel försöker vi dock få
ut dem tidigare).

JULAKTIVITETER

Nu tar de vanliga ligakvällarna och barometrarna lite julledigt, men tro inte att
du behöver bli utan bridge. Det bjuds till
spel så gott som varje dag under jullovet.
Den 9 januari drar det vanliga ”lunket”
igång igen! (Se kalender i nästa spalt).
Vi vill även passa på att göra reklam för
vårt DM-par kval den 23 januari som
spelas som silvertävling över 42 brickor.

God Jul och Gott Nytt År önskar TK!

RESERVER

När ni använder reserv i ligan så skall ju
detta komma motståndarna till kännedom. Om ni är det minsta osäkra på
om reserven skall betala handikapp så
konsultera TL. Klubben vill skydda motståndarna från att behöva leka detektiver
om reserven eventuellt spelar i en högre
serie. Vi vill också se till att eventuell
korrigering av slutresultatet på grund av
handikapp skrivs in från början så att vi
slipper att korrigera serietabellen i efterhand - förra säsongen blev vi ju tvungna
att korrigera efter sista omgången :-( !
Hittills har ett lag varit observanta och
i efterhand hört av sig och undrat om
reserven inte skulle ha betalat. Det ringa
”straffet” för laget som missade att
konsultera TL blev då 12 IMP, istället för
6 IMPs handikapp från början. Låt oss
slippa detta helt i framtiden.
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VIKTIGA BRIDGEDATUM FRAMÖVER!
December
13
14
18

Bridgeskolan har avslutning
D-serien har avslutning
Sista individuella barometern
för året
19
Skinkbarometer, 24 brickor,
18.00
20
Sista ligakvällen för året
21
Julkul, 24 brickor, 18.30
22
Skinkbarometer för mindre
rutinerade, högsta tillåtna
serie är B-ned, 18.30
26
Annandagssilver, 42 brickor,
15.00
27, 29 & 30 Mellandagsrally alla dagar,
24 brickor, 18.30!
Alla dina resultat räknas
samman och priser utgår till
de fyra främsta i rallyt.
Startavgiften är 60:-, varav
10:- går till rallypotten som
fördelas så här:
1:an
40%
2:an
30%
3:an
20%
4:an
10%

Januari
1
2

9
10-13
15
23

Korrekt hand på Nyårsafton.

Nyårssilver, 42 brickor, 15.00
Nyårsbarometer för mindre
rutinerade, 33 brickor, högsta
tillåtna serie ABBA, 15.00
Söndagsbarometrarna startar
14.00 och 18.00
Ligan börjar
Individuella lördagsbarometerm kör igång
Öppet DM-kval för par, 42
brickor, 10.30. Anmäl dig
senast den 16 januari!

Korrekt hand på Nyårsdan.

Sid 5

Anmäl dig idag!

Nu är mentor-bridgen här igen!
Succéer är till för att upprepas!
Därför genomför S:t Erik även nästa
år mentorbridge!
Vill du ha en mentor i form av en
erfaren spelare - läs vidare! Vill du
hjälpa en mindre rutinerad spelare att upptäcka partävlingarnas
underbara värld - läs vidare du med!
Vad är mentorbridge och varför?
Mentorbridge i S:t Eriks tappning är en
rutinerad spelare som i några partävlingar spelar med en mindre rutinerad
spelare.
Vi har alla varit nybörjare och vi vet hur
svårt det är att komma igång att spela
partävlingar och möta alla de där fantastiskt duktiga spelarna som dessutom
är så regelnoga och ibland lite otäcka.
Men det är fantastiskt hur mycket enklare
allting blir när man provat på att spela
någon tävling och lärt känna en del av
sina framtida motståndare. Det är detta
som vi nu vill ge några av er mindre rutinerade spelare chansen att få uppleva.

birgittaternblad@telia.com

Vem kan delta?

Du mentor!

Du som idag spelar i C-serien och som
inte kommit igång med att spela partävlingar.

Vi behöver dig som spelat bridge några
år och tycker det är kul med partävlingar.
Du ska känna för att hjälpa en mindre
rutinerad kamrat komma igång med
tävlandet. Självklart spelar du gratis vid
alla tävlingar under mentor-bridgen.
Du anmäler dig lättast via e-post:
bridge@sterik.se (rubrik: Mentor) eller via
en lapp i Birgitta Ternblads låda.

Hur anmäler du dig?
Sista datum för anmälan är 31 januari
och görs via e-post till bridge@sterik.se
(rubrik: Mentorbridge) eller via en lapp i
Magnus Hammars låda i Tävlingsledarrummet på klubben.
Vem är mentor?
En rutinerad spelar som coachar dig in i
partävlingens värld.
Årets upplägg:
Vi startar den 26 februari 2005 med en
första gemensam partävling enbart för
mentorer och mindre rutinerade. Efteråt
bjuder klubben på en enklare förtäring så
vi kan diskutera tävlingen och lära känna
varandra lite bättre. Därefter väljer du
och din mentor en eftermiddags- och en
kvällsbarometer (båda på söndagar) för
att avsluta med en längre tävling om 42
brickor, anordnad speciellt för oss men
öppen för alla (en silvertävling).
Din enda kostnad är vanliga startavgifter,
medan din mentor spelar gratis.

bridge@sterik.se

Frågor och funderingar?
Har du frågor eller funderingar är det
bara att höra av dig.
Magnus har e-postadress:
crazy.diamond@chello.se
och Birgittas e-postadress är:
birgittaternblad@telia.com.
Du kan också ta chansen att prata med
oss nere på klubben. Birgitta ﬁnns
oftast där måndagar eller onsdagar och
Magnus ﬁnns där de ﬂesta tisdagar, onsdagar och torsdagar.

crazy.diamond@chello.se

Manusstopp till nästa PASS
den 18 februari!

Själva tidningen dyker upp en knapp månad senare, om allt går som det ska!
Sid 6

Pass nr 4•2004

Le grand finale!

Stenhårt i sista omgången!
Så var det dags för sista omgången i
vår budtävling!
Det var som vanligt gott om olika
åsikter...och vem har sagt att bjuda
är lätt?
Nåväl, plats på scenen för våra
huvudrollsinnehavare - brickorna!
1. Öst/Ingen
♠kn8532 ♥6
Syd

♦ED8754 ♣3

Väst

Nord

?

Öst
Pass

GEORG BRYNTZE/SIMON WEBB: Pass.
Hoppas på att få en chans att bjuda
senare.
STEFAN BENGTSSON: 1 spader. Alternativen är väl pass och 2sp. 2sp utan 6-korts
spader och dessutom en dålig 5:a kostar
nog betydligt oftare än det smakar!
Pass med 6 förlorare tycker jag inte om,
och i brist på ett öppningsbud som
beskriver en spelstark tvåfärgshand
med liten honnörsstyrka så får jag ta till
1spader.
Budet ljuger om honnörs- men inte om
spel-styrkan.
BIRGIT NILSSON: 1 ruter. För bra hand för
att öppna svagt.

Den här handen handlar en hel del
om budstil. Den store Zia Mahmood
skulle öppna med 2 svaga ruter
på den här handen, han och hans
partner kan ha monsterhänder när
de öppnar med svaga 2. Jag håller
med Bryntze och Simon på den här
brickan. Jag passar och hoppas på
att få visa båda mina färger senare i
budgivningen. I mitt tycke är faran
med att öppna på enläget med den
här handen alltför stor.
2.Väst/Ingen

♠- ♥1063 ♦Ekn ♣KDkn109876
Syd
?

Väst
1♥

Nord
Pass

Öst
Pass

GEORGE BRYNTZE/SIMON WEBB:
3 klöver. Partnern tror att jag har ungefär
15 poäng och en bra 6 korts klöverfärg.
Om ÖV hittar 4sp får jag bjuda 5klöver.
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What to do, what to do...få se nu...hm...
STEFAN BENGTSSON: 2 klöver. Usch!
2 klöver är ett klart underbud vad det
gäller spelstyrkan, men att dubbla med
renons i spader tycker jag inte om, i alla
fall inte med tre hackor i hjärter (där
partnern efter budgivningen verkar ha
en 3-4 stycken).
BIRGIT NILSSON: 4 klöver. Visar partner
att jag har 8 klöver. Mina tre hjärterförlorare gör att jag inte bjuder utgång i
klöver.

Väldigt intressant problem, var är alla
spader? Det verkar som om Öst har
5 och en väldigt svag hand. Jag och
Birgit är överens. Jag skulle bjuda 4
klöver, jag vill berätta för partnern
vad jag har och att spela 3 NT i stället för 5 KL med de här korten är
antagligen bara rätt om partnern har
ett “långsamt” hjärterhåll vilket jag
aldrig kan få reda på.

Massor av tävlingar på S:t Erik
under jul och nyår! Ring genast
dina favoritpartners!
Sid 7

3. Syd/Alla
♠kn10 ♥D6542
Syd
Väst
1♥
1♠
?
*=Rondkrav

♦ED ♣E542
Nord
2♦*

Öst
Pass

BIRGIT NILSSON/GEORGE BRYNTZE: 3
klöver. Bra honnörer i partners färg gör
att jag har bra kort i ett hjärter- eller
ruter-kontrakt.
STEFAN BENGTSSON: 2 hjärter. Här ser
jag i princip inga vettiga alternativ. I och
för sig ingen bra 5:a - men man tager vad
man haver!

SIMON WEBB: 2 spader. Partnern verkar

ha en bra ruterfärg. Om jag bjuder 3 ruter
kan det vara svårt för partnern att bjuda
3 sang med bara enkelhåll.
Jag vill göra det lätt för honom att bjuda
2 sang, som jag höjer till 3.
Om han bjuder 3 hjärter höjer jag till 4.

4. Syd/Nord-Syd
♠KD5 ♥KD8742
Syd
1♥
?

Väst
1♠

♦5 ♣EK7

Nord
Dbl

Öst
2♠

GEORG BRYNTZE/SIMON WEBB: 4
hjärter. Partnern bör ha 6-10hcp och 2-3
hjärter.
Med 11+ skulle hon ha krävt med till
exempel 2 ruter, så chansen att vi har
slam är minimal.
STEFAN BENGTSSON: 2NT. Pass kan
vara ett alternativ, men då kommer man
kanske svårt till efter 3 spader av Väst,
och det är dessutom ett underbud. 3
hjärter är ett bättre alternativ, men partnern får problem med återbudet, då hon
ofta saknar spaderhåll.

Ja, så här ser det ut...kanske
skulle jag bjudit sang?

5.Öst/Ingen
♠E763 ♥864

Jag håller helt med Simon och frågar
efter håll, förhoppningsvis är 3 NT
spelbart. Med det underbara EDstödet är min hand bra. 2 hjärter
tycker jag är ett kriminellt bud.
3 klöver löser inte problemet, näe,
fråga efter håll med 2 spader eftersom 3 NT är vad vi ska spela om
partnern har något i spader.

Öst
2♥
Pass

Sid 8

Väst
4♥

Nord
Pass

Vad spelar du ut? Motståndarna spelar
med svaga 2-öppningar.
STEFAN BENGTSSON/SIMON WEBB/
BIRGIT NILSSON: Hjärter 4
Bästa chansen att inte ge bort ett stick,
och kanske kan vi förhindra en stöld.
Klöver kan vara rätt, men är i så fall en ren
chansning.

Jamen titta! Här fanns ju något
påhittigt!

Här är goda bud dyra...

Syd
Pass
Pass

♦K43 ♣985

Blä och usch!!! Jag måste säga att
jag inte alls gilllar en del av de
föreslagna buden. Kan Pass vara ett
alternativ med 17hcp och 6-korts
hjärter??? Och 4 hjärter sen?? Partnern kan ha 2-1-5-5 och varför är vi
då i 4 hjärter?
Nej, här tycker jag ni ska dubbla, och
bjuda 3 hjärter om partnern bjuder
en lågfärg. På 3 hjärter bjuder partnern 3 spader utan 2-stöd, och då
bjuder ni 3 NT.
Om partnern bjuder 3 hjärter höjer ni
till 4. Jag kan inte se någon fara med
dubbelt. Det visar extravärden utan
något självklart bud.

GEORGE BRYNTZE: Ruter 3. Offensivt
och riskabelt men Väst har förmodligen
längden i ruter och jag tror att vi behöver
minst ett ruterstick för straff.

Inte så mycket att säga om det här
utspelsproblemet egentligen. Här
håller jag helt och fullt med George.
Det verkar normalt att spela ut offensivt med så svaga trumf.
Den här omgången blir slutet på den
här serietävlingen. Jag hoppas att ni
har uppskattat problemen jag har
presenterat. Men vi ses nog igen!

Magnus Eidur Magnusson
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Haft några spektakulära budhaverier på
sistone? Var det ditt fel, eller var det den där
partnern? Grälar ni än om det?
Bra! Skriv ner brickan och lägg den i PASSlådan på tävlingsledarrummet (eller mejla den
till pass@sterik.se). I nummer 1/2005 blir det
kanske en ʼVem är feletʼ-artikel, nämligen!
Du kan vara helt anonym om du vill...
♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠

Poäng och resultat omgång 4
1.

2.

3.

4.

2♦
1♦

10
6
3

4♣
3♣
2♣

10
6
4

2♠
3♦
2NT

10
6
3

1♠
5♣

3
1

2♥

1

3♣
3♥

3
2

Pass

Panelen:
Niklas Olsson
George Bryntze
Birgit Nilsson
Hans Widlund
Simon Webb
Bo Elfversson
Lennart Kjellman
Ola Murelius
Kjell Lornby
Norra
Real
Jan
Abramsson
Stefan Bengtsson

1.
Pass
Pass
1♦
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Dbl
1♠

2.
5♣
3♣
4♣
3 NT
3♣
2♣
2♣
3♣
2♣
♦
13♣
2♣

D
2 NT
4♥

3.
2♥
3♣
3♣
3♣
2♠
2♥
2♥
2 NT
2♥
23♥
♠
2♥

5.

♦3
♣x
♥x
♠

10
3
4

4.
D

5.
v

4♥
4♥
D

♦x
♥x
♠E
♥x
♠6
♣9
♥x
♥x
♥
♠xE
♥x

Tot.
26
33
24
25
34
27
31
33
19
27
18

10
6
4

4♥
D
D
D
3♣
2Pass
NT
2 NT

2

Världspremiär?
Robba på Swan!

Börje och Bankmannen.
Bankmannen, även känd som
Johan Nilsson, har återigen slagit
världen med häpnad! Hans hemmarobba direktsändes av Swan på
Internet, med lagom elaka kommentatorer* och allt!
Hur ﬁck du den här idén?
- Ja...det är ju mycket som händer när
man sitter och spelar... vi kände att vi ville
dela med oss av både spel och analyser
till världen, säger Johan ödmjukt.
Och Swan ställde upp?
- Så klart! De tyckte det var en jätterolig
idé.
Hur gick själva robban då?
- Den del som sändes gick jag plus på.
Men på kvällen totalt var det bara Börje
som gick plus.
- Vi ﬁck kritik för att vi körde för låg taxa,
inﬂikar Börje. Men vi vill ha kompispriser.
Blir detta en trend, tror du?
- Absolut! Det är det redan! Nu ska
Magnusson sända sin hemmarobba med
BBO...härmisar!
* Uttrycket ʼBankmannen tänker aldrig
två gångerʼ är redan en klassiker!

BT-Butiken på BK S:t Erik har öppet mellan 17.30 och 18.30 måndag till fredag.
Vill du komma på andra tider? Ring 08-650 61 61 - så gör vi en överenskommelse.
Bord - Budlådor - Brickor - Kortlekar - Böcker - Datorprogram - TOPS -

Presentartiklar - Porslin - Choklad - Godis
Vårt sortiment ﬁnner du också på:
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En julsaga...

Bland tomtar och troll...
D

et var en gång en bridgeklubb,
som hette BK S:t Erik. Kring de
mossgröna borden samlades varje
kväll massor av både tomtar och troll.
Tomtarna, de var de snälla och
lite korkade, som gärna gav bort
presenter i form av IMP och toppar
till de elaka trollen. Tomtarna brydde
sig inte så mycket om det, om inte
något av trollen var extra elakt.
Trollen, det var de som ville ha alla
guld- och silverpoäng i hela världen.
De samlade silvret och guldet i
stora högar i sina hålor. Medan
tomtarna knatade hem till sina små
hus och drack varm choklad och åt
kanelbullar eller ostsmörgåsar, satt
de och mallade sig över att de lurat
av tomtarna så mycket ﬁnt, och
räknade sina mästarpoäng.

A

llrasomvärst bråkigast var det när
trollen kivades inbördes, och det
gjorde de ofta. Då hände det till
och med att klubbens konung, LG,
darrade inne i sin koja.
Det värsta, som kunde hända
ett troll, var att han blev lurad
av en tomte. Det hände faktiskt
dagligdags, till trollens stora
förtrytelse. ”Jäkla tomte, spela ut
från kung-hack!” eller ”Hon kunde
ju inte ha spader ess, då skulle hon
aldrig spelat så ‒ förbannade tomte!”
muttrade trollen.
Det största och elakaste av alla troll
hette Groll. Han var stor som ett hus,
och fasligt ful och elak. Ja han var till
och med så elak, att det sas att han
skrämt iväg åtta tomtar för gott från
klubben på en och samma kväll!
Men spela bridge, det kunde Groll.
Och frågade man honom själv, var
nog hans budgivning det bästa
världen skådat.

E

n kväll kom ett par nya tomtar till
klubben. Det var två små nissor, och
Groll slickade sig girigt om munnen
när han såg att de var på väg att
leta sig fram till hans bord i tredje
ronden. Här vankades toppar! Groll
klappade sig på magen, och såg
till att se riktig elak ut när nissorna
hälsade vänligt. Det brukade göra
tomtar alldeles extra virriga och
nervösa och givmilda, det visste han.
På första brickan spelade Groll tre
Sid 10

sang, med övertrick. På den andra
betade han tre klöver, men han var
sur som ättika över att hans partner
inte hade dubblat. Nu skulle de få
en usel 100 istället för ﬁna 110, eller
kanske 140 om hans idiot till partner
nu kunnat bjuda rätt nån enda gång!

M

orrande av missnöje tog Groll
upp korten ur den tredje brickan.
Han ville snabbt ha tillbaka sina
poäng, så han såg till att ta hand om
spelföringen själv. Nissan tänkte och
tänkte innan hon spelade ut en liten
ruter, Groll läste alltsammans fel och
gick en bet!
”Trist”, sa Grolls partner.
Groll sa först ingenting. Han hade
blivit totallurad! Sedan kände han
hur det började mullra i hela honom.
”Det var det där idiotiska utspelet
som lurade mig!”, muttrade Groll.
”Om folk bara kunde spela ut som
vettiga människor...”.
Den ena Nissan, hon som spelat ut
ruter, ryckte till och blev lika röd som
sin luva i ansiktet.
”Det där var väl alldeles otroligt elakt
sagt!”, sa Nissan. ”Skäms på dig!”.
Men Groll ville inte skämmas det
minsta. Han vände sig bort och
mumlade något om ”opålitliga
fruntimmer” och ”rödstrumpor”.
Men se det fann sig då nissorna rakt
inte i.
”Tävlingsledaren!”, ylade nissorna.

E

fteråt satt Groll och hans
kompisar på det nya slottet alldeles
intill klubben. Groll var arg. Efter
incidenten med nissorna hade de
sjunkit som stenar genom fältet, och
obegripligt nog slutat under medel!
Vilken skam!
Groll gruffade och gick an, och till en
början höll alla trollen med honom.
Troll brukar ju som bekant hålla med
varandra, i alla fall när det gäller att
hålla ihop mot tomtarna.
Fast efter tag hände något märkligt.
Ett ungt troll harklade sig och sa:
”Nu tycker jag det går för långt.
Jag tycker vi ska vara snälla mot
tomtarna. De försöker väl så gott
de kan! Det borde ju snarare vara
värt respekt, än detta evinnerliga
skitsnackade.”.
Det blev dödstyst kring bordet.
Trollen skruvade på sig, och till slut
sa nån: ”Tja, det ligger väl något i det,
så klart...”, och snart var alla trollen
eniga. Från och med nu skulle de
vara snälla mot tomtarna!
Alla, utom Groll, vill säga. Han blev
så till sig att han glömde gå och
lägga sig, och när han träffades av
morgonsolens första strålar sprack
han mitt itu och tvärdog.
Snipp snapp snut ‒ nu är sagan slut!
För det är väl en saga ‒ inte skulle
väl det kunna vara så här på riktigt?
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Test - är du en tomte
eller ett troll?

Bridgeklubben S:t Erik
inbjuder till

Svara helt ärligt på dessa frågor så får
du se!
1. Bridgespelare i gemen...
a, Spelar illa.
b, Klär sig illa.
c, Är ruggigt otrevliga.
d, Är väl inte värre än andra.
2. Tror du att en persons
bridgekunnande säger något om
hennes/hans intelligens?
a, En del.
b, Ja, mycket.
c, Litegrann.
d, Nej.
3. Tror du att man kan avgöra hur en
person är som helhet efter att ha mött
henne/honom vid bridgebordet?
a, Jajamensan.
b, Nej.
c, En del kan man väl ana.
d, Mjä, det skulle vara det lilla.
4. En spelare du tycker illa om bjuder
lite klantigt på en bricka, och de missar
slam. Senare möter du hans/hennes
partner, som verkar vara en trevlig
prick, i kaffe-kön. Vad säger du?
a, Synd att ni missade slammen.
b, Hej.
c, Ingenting.
d, Så dumt att din partner inte visade
förstakontroll i ruter. Då hade ni väl
kommit i slam?
5. Varför spelar du bridge?
a, Det är mitt liv.
b, Jag är väl fast, helt enkelt...
c, Jag vill vinna.
d, Socialt och trevligt.
6. Brukar du skälla på din partner?
a, Det händer. Men jag får lika tillbaka!
b, Oh nej, aldrig.
c, Nån gång har det hänt.
d, Mja, han/hon förstår nog när jag är
mindre nöjd.
Testresultatet hittar du på sidan 14!
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GULDLAGTÄVLING
med IMP-across-the-ﬁeld

19-20 februari 2004
Lördagen den 19 februari
11.15 Samling
11.30 10 matcher á 4 brickor.
16.30 Middag
17.30 5 matcher á 4 brickor.

Söndagen den 20 februari
10.00 5 matcher á 4 brickor
12.30 Lunch
13.30 5 matcher á 4 brickor
16.30 Prisutdelning (senaste
tid)

Tidsschemat är preliminärt och kan ändras om
ﬂer eller färre än 26 lag deltar.
Tävlingsform: Lagtävling ”alla mot alla”. Med inbakad
IMP-över-fältet tävling.
Startavgift: 1.400 kronor/lag, juniorer betalar halv avgift.
Spellokal: BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12. T-bana Fridhemsplan.
Bestämmelser: Medlemskap i Svensk Bridge eller annat nationellt förbund. Stopp och Alert tillämpas. A-system som inlämnats i 50 ex senast 30 minuter före spelstart får användas.
Hotell: Amaranten på Kungsholmsgatan 31, 08-692 52 00,
Aldoria på S:t Eriksgatan 38, 693 63 00. Långholmens vandrarhem 08-668 05 10, Price Hotell (WTC) 08-566 222 00
ANMÄLAN SENAST 11:e FEBRUARI!
Anmälan görs med fördel på nätet där även anmälda lag visas:

www.sterik.se
Bridgeklubben S:t Erik Box 49 116 100 28 Stockholm
08-650 97 79 Mail: bridge@sterik.se

VÄLKOMNA!
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Bjud (och spela) med Bridgeskolan

Hittar du rätt bud?

istället ofta 2NT eller att bjuda om sin
femkortsfärg, två bedrövliga alternativ
som oftast leder till riktigt dåliga resultat.
2NT är en invit till 3NT och visar ca (10)1112hp medan ett ombud av hjärtern
lovar sexkortsfärg. När du bjuder 2♦ har
partnern ingen anledning att förvänta sig
trekortsstöd.
Högskoleproblemen

Johan Ebenius, lärare på bridgeskolan, är alltid noga med budgivningen. Han kan tala om den i timmar...ja, till och med dagar!
Budgivningen är minst lika viktig för
dina resultat som speltekniken, så det
är inte mer än rätt att vi ägnar oss åt
några budgivningsproblem den här
gången.
Du sitter Syd och ska försöka hitta
bästa budet i följande budlägen:
Problem i grundskolan

Öst

Pass

1♠

Pass

Syd
1♥
?

2. Nord/Alla

♠ K84 ♥ kn7653 ♦ 102 ♣ Kkn3
Väst
Pass

Nord
1♦
2♣

Öst
Pass
Pass

Syd
1♥
?

Problem i högskolan
1. Syd/ÖV

♠ kn7 ♥ EKkn105 ♦ 97 ♣ EDkn2
Väst

Nord

Öst

Pass
Pass

1♠
2♦

Pass
Pass
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Väst

Nord

2♥

Pass

Öst
1♥
Pass

Syd
Pass
?

Grundskoleproblemen

♠ 7 ♥ ED10853 ♦ Kkn32 ♣ E3
Nord

♠ D954 ♥ 62 ♦ED762 ♣ 53

FACIT

1. Syd/NS

Väst

2. Ö/Ingen

Syd
1♥
2♣
?

1. 2♦
Du har en tvåfärgshand och visar din
andra färg. Ett överlägset bud jämfört
med att bjuda om hjärtern. Det är bättre
att visa nio av handens kort än sex.
Enda gången det ﬁnns någon rim och
reson i att bjuda om hjärterfärgen i
andra budronden framför att bjuda
ruterfärgen med 6-4 är när öppningshanden har ett dåligt minimum (13-14
hfp) och en bra hjärterfärg.
Med ♠ 7 ♥ KQJ753 ♦J632 ♣A3 är det
bättre att bjuda om hjärterfärgen.
2. 2♦
Även här är 2♦ rätt bud. Med en svag
hand måste du informera partnern om
just detta. Du känner till att ni har minst
sju klöver och minst sju ruter tillsammans. Anledningen till att du väljer
ruterfärgen är att ni är kvar på tvåtricksnivån, men att du ändå ger partnern
chansen att bjuda vidare med en kanonhand. Detta kallas att preferera. Många
har svårt att komma över sitt motstånd
inför preferensen på två kort och väljer

1. 3♦
Partnerns bud, fjärde färg, visar minst 10
hp, antyder svaghet i ruter och begär mer
information från dig. Du ska visa eventuellt ruterhåll, extra färglängder och extra
styrka. Buden på 2-läget är reserverade för
svaga händer. Du måste bjuda på treläget
för att visa extra styrka. Buden 3♣ (55),
3♥ (64), 3♠ (3-stöd) och 3NT (ruterhåll)
kan du inte välja. Det enda som återstår
är att höja fjärde färg (3♦) och därmed
säga att du har bra kort utan ruterhåll och
intressanta färglängder. Nu får ni eventuellt nöja er med en gemensam sjukorts
trumffärg när 3NT inte är aktuellt. Med
♠ AK642 ♥ Q9 ♦862 ♣ K94 bjuder Nord
3♥ som du höjer till 4♥.

2. Dubbelt
När motståndarna har hittat en gemensam trumffärg på tvåtricksnivån som de
stannar i bör du alltid reﬂektera över en
aktion när du sitter i sista hand. För det
mesta bör du bjuda när du har 0-2 kort i
motståndarnas färg. När motståndarna
väljer att stanna på tvåtricksnivån med
en gemensam trumffärg kan du räkna
med att den totala honnörsstyrkan är rätt
jämnt fördelad. Partnern har nog ca 9-15
hp på denna budgivning.
När du bestämt dig för att inte låta motståndarna spela det bekväma tvålägeskontraktet gäller det att välja rätt bud. Du
bör välja dubbelt för att hålla öppet för
både spader- och ruterkontrakt.
Bjuder partnern 3♣ får du ﬂytta över
till 3♦. Har partnern ♠ K2 ♥ Q95 ♦K62
♣ A9632 når vi 3♦, som förmodligen
resulterar i åtta eller nio stick medan
motståndarna har åtta eller nio stick i 3♥
och med ♠ AKJ2 ♥ J94 ♦53 ♣ J862 gör
vi normalt 2♠ medan de gör 2♥. Ibland
bjuder motståndarna en gång till och då
gäller det oftast att vässa försvarsspelet,
men visst försvarar vi oss hellre mot 3♥
än mot 2♥?
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Skägget i brevlådan?

Så här knäcker du nötterna!
1) Syd/-

♠KD2
♥kn7
♦9832
♣Ekn102

2) Nord/
Alla

♠76
♥E542
♦EKD4
♣876
Syd
1 NT
Pass
pass

Väst
Pass
Pass
pass

Nord Öst
3 NT Pass

Utspel: Spadertio
Hur tänker ni er försvaret när Syd, som
utlovat 15-17 hp, vinner utspelet på
bordet och sedan spelar hjärterknekt?
Ingrip med hjärteress och fortsätt med
låg ruter! Hela given:

♠109843
♥10963
♦kn76
♣3

♠KD2
♥kn7
♦9832
♣Ekn102

♠Ekn5
♥KD8
♦105
♣KD954

♠76
♥E542
♦EKD4
♣876

♠654
♥EK2
♦ED2
♣10932

3) Syd/N-S

♠ED
♥kn93
♦Kkn10987
♣ED
Syd

Väst

2♦
3♦
4♠*

Pass
Pass
Pass

Nord
1♣
2 NT
4♥*
5♦

♠ED8762
♥86
♦K102
♣E8
Öst
Pass
Pass
Pass

Utspel: Rutersex
Syd kräver till utgång. Nord berättar om
sin handtyp och kontrollbjuder sedan
hjärtern. En aning försiktigt avstannar
sedan budgivningen i utgång. Gardera
hemgång!
Dra ut trumfen i två, tre eller fyra drag.
Fortsätt sedan med klöveress och
klöverdam. Försvaret vinner och spelar
exempelvis spader från Öst. Gå då upp
med esset. Spela därefter hjärter till
bordet och fortsätt med klövertio med
spadersak. Klövernio är nu godspelad för
hjärtersak och hemgång.
Maskar man i klöver efter tre ronder
trumf kan hjärtervända ställa till problem
för spelföraren.

Släpper ni hjärtersticket är nio stick klara
för spelföraren. För att utgången ska
kunna straffas, måste Väst ha ruterknekt
minst andra. Underspela därför ess-kungdam. Då och då lyckas man också lura en
sömnig spelförare att bekänna lågt från
knekt-hack när Väst har tian andra eller
tredje.

Tommy Gullberg - bridgevärldens egen mandel i julgröten!
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♠543
♥EK2
♦Ekn943
♣54

Syd
1♠
3♠
Pass

Väst
Pass
Pass
Pass

Nord
2♦
4♠

Öst
Pass
Pass

Utspel: Klöverdam
Gardera om möjligt hemgång när trumfen sitter sämst 3-1!
Ta klöveress och fortsätt med hjärter- och
spaderess. Spela sedan hjärter till kung
och stjäl bordets sista hjärter. Stjäl Väst
över blir försvaret snabbt slutspelat och
måste hjälpa er hitta ruterdam. Får ni in
hjärterstölden slår ni ifrån er med klöver.
Försvaret är nu fast och måste hjälpa er
till hemgång.

Julklappsproblem?
I Bridgebutiken
på klubben finns
allt för alla! Ge
bort en bok, ett
set budlådor,
choklad, porslin,
kortlekar...
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Var du helt ärlig nu?

Tomte eller troll?
Svar på testet som fanns på sidan 11.
Välj dina alternativ och räkna ihop
din poäng.
POÄNG
1
2
3
4
5
6

a
10
5
5
5
3
5

b
3
10
3
0
5
0

c
5
3
10
3
10
3

d
0
0
3
10
0
10

0-9poäng:
Du är en mycket snäll och mycket trevlig
tomte. Du tror folk om gott - eller så bara
struntar du i att de vill dig ont.
Detta behöver inte betyda att du är en
typisk tomte vid bordet - bara att du har
en tomtes ödmjuka och vackra själ.
10-23 poäng:
Du är en ganska snäll och ganska trevlig
tomte. Men visst längtar du efter att
kunna ge igen i bland. Du har börjat fatta
när folk försöker köra med dig, vilket
retar dig en aning. Låt folk hålla på och
fortsätt vara så trevlig som du är!

Niklas Olsson:

- Juniorer sökes!

34-49 poäng:
Du är helt klart ett troll, eller en tomte
förklädd till troll så skickligt att alla går
på det (tills de ser dig spela bort det där
kontraktet som alltid var hemma om du
bara haft vett att avblockera klövern. På
så sätt kan man varken samla guld eller
silver i några större högar.)
Om du vet med dig att du är ett troll är
det troligt att du anser att ditt kunnande
ger dig rätt att hacka på andra. Nyhet: Du
har fel. Du uppfattas bara som alltifrån
lite dryg till bufﬂig av de som inte är dina
troll-polare.
Men det ﬁnns visst hopp om räddning.
Bara du kan ändra dig själv - se till att
göra det!
50-60 poäng:
Du är ett väldigt stort, och väldigt fult
troll! Du borde skämmas, så otrevlig som
du är.
Fast egentligen är det nog ganska synd
om dig. Kanske nästa liv blir roligare
och trevligare för både dig och din
omgivning. Det är hart när det enda du
har att hoppas på - om du inte genomgår
nästan en total personlighetsförändring.

24-33 poäng:
Antingen är du en väldigt arg tomte eller
ett ganska snällt troll.
Om du känner på dig att du är tomte
innerst inne, så ta och stressa ner. Du tror
kanske att du vill bli ett troll en vacker
dag, men det är inget att stå efter.
Om du känner på dig att du är troll så
har du i alla fall lärt dig att det är ganska
bra att vara tyst ibland. För det mesta,
faktiskt. Det är ju vackert så, men ät gärna
några extra pepparkakor så här i juletid.

Niklas vill se ﬂer juniorer!
Niklas Olsson är inte bara (en av två)
TK på S:t Erik - han är även (en av två)
ansvariga för ungdomsbridgen i Stockholm.
PASS pratade lite med honom, och ﬁck
även vara med och lira med junisarna!
- Vi saknar ﬂer aktiva juniorer, säger
Niklas. Vi vill ha ﬂer, många ﬂer!
Vad gör S:t Erik för att sponsra juniorverksamheten?
- Vi får låna lokalen på fredagseftermiddarna, säger Niklas. Då brukar vi vara
några bord. Det börjar vid halv fyra och
håller på ett par, tre timmar.
- Sedan har ju S:t Erik olika bordsavgifter
på sina tävlingar. De allra yngsta spelar
gratis, och ingen betalar med än halva
avgiften.
Vilka tycker du ska titta in en fredag då?
- Alla i rätt ålder är mer än välkomna ner!
Man beöver inte kunna något, bara tycka
det verkar roligt. Vi visar och berättar,
och ﬁlosoﬁn är att det ska vara roligt att
spela.
- Sedan ska man ju komma ihåg att man
är junior till man är 25! Jag började ju
ganska sent...men man kan börja när
man är 20 + och ändå hinna med en
juniorkarriär!

Din guide, bäste vän och ledstjärna på Nyårsafton?
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Din guide, bäste vän och ledstjärna på Nyårsdan!

Och vad hann du med?
- Så där skulle jag inte ha sagt...ja ja. Vi var
snubblande nära en bronsmedalj i JSM
par en gång i alla fall. Men det hände nåt
konstigt i sista ronden, så vi kom fyra...
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Juniorbridgen på S:t Erik!
S:t Erik ligger nästan öde när Niklas
kommer ner denna kalla vintereftermiddag. Men Emma och Soﬁa är
tidiga, så med PASS-reportern är vi
ju fyra!
Snart droppar ﬂer juniorer in. Niklas
spelar lite här och där, ﬁxar fram
några ﬂaskor halvvarm cola, spelar
ut, ﬁxar med adressändringar, skriver
på sitt ﬁna Excel-dokument om ligan,
bjuder en hand, berättar vad markeringar är och så vidare.
Många kommer varje fredag, en del
mer då och då. Alla juniorer är dock
eninga om att det är bra att fredagsbridgen ﬁnns.

Ett julklappstips:
Du vet väl att
Bridgeskolan har
juniorrabatt på alla
sina kurser?
Niklas ﬂänger runt bland
borden. Än bjuder han här, än
spelar han ut där...det viktiga
är att junisarna får spela!

Hur ska man då locka ﬂer juniorer
till bridgen? Det bästa vore om man
kunde få ut det på skolarna, tror
juniorerna. Norra Real har till exempel Kjell Lornby där som ständig
bridge-propagandatör, vilket är bra.
Och så varnar de för att bridge börjar
låta lite förlegat jämfört med till
exempel poker...
Brickor blandas, maskar spricker.
Någon till kommer, och någon går.
Men ett par brickor till tar vi väl?

Här har Niklas hittat något
intressant bud i budlådan! Det
borde väl vara rätt?!
Niklas förklarar budgivningens mysterier, hjälper till
med spelplan, hittar dödande
försvarsspel och kommer med
allehanda kloka tips till alla
entusiastiska juniorer.
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Landslagsspelaren Peter Bertheu delar ungdomsansvaret
med Niklas. Han är oftast på
plats på fredagarna.

Juniorer i skägg?! Jo, nu är
man ju junior i bridgevärlden
ända tills man är 25!

Och alla litar blint på vad han säger, hela tiden...
Sid 15

I profilen

Passa på att vara med i PASS!
PASS har fått en ny chefredaktör!
Micke Melander har lämnat sin plats åt
Noomi Hebert. Noomi har länge medverkat i PASS, både som skribent och på
senare tid också som fotograf.
Hur länge har du skrivit i PASS?
- Hmmm...det borde väl vara preskiberat
nu... jag hörde på omvägar att Micke ville
ha ʼnåt roligt, mer om vanliga bridgespelareʼ. Så jag totade ihop en bridgesåpa ”Sex, lögner och delkontrakt”. Alla kände
igen sig, och alla visste vilka alla var…
Vilka var det? Det kan du väl avslöja nu?
- Inga alls! Det var ju det som var idéen!
- En av mina bridgevänner ringde och var
jätteupprörd. Hon var övertygad om att
det var hon som var en av karaktärerna,
och var jätteledsen.
Söker du personal?
- Ha ha! Nej, bara medarbetare. Jag
hoppas att alla som spelar på S:t Erik
kommer att höra av sig när dom har
något roligt att berätta. Om till exempel
partnern har gjort en bra grej eller dom
själva gjort något dumt. Konstiga brickor,
roliga budmissförstånd, skandaler, solskenshistorier och skvaller!
- Det är bara att lägga en lapp i passlådan i tävlingsledarummet eller mejla till
pass@sterik.se!
Måste man vara erfaren skribent för att
skriva i PASS?
- O nej! Det räcker att man är skrivkunnig.
PASS är ett forum för alla!
- Sen är all feedback mer än välkommen.
Alla tips som kan hjälpa mig att förbättra
tidningen är välkomna.
Har du erfarenhet av liknande arbete?
- Tja...jag börjde min bana på Svenska
Mad när jag var 14 och skulle ha pryoplats. Sedan började jag jobba på
Semic i Sundbyberg så snart jag slutat
gymnasiet. Efter några år som redaktör
började jag frilansa. Och som frilansare
får man ju göra lite av varje...jag har gjort
Internetsajter, skrivit böcker, interaktiva
barnpjäser, serier, varit frågekonstruktör,
redaktör, översatt, utvecklat spel… men
manusskrivandet är väl någon slags
huvudsysselsättning. Snart kommer en
serie animerade barnﬁlmer på SVT. Dom
handlar om en björn som heter Nasse,
och jag är en av dom som skrivit manus.

Noomi är ny PASS-redaktör, och hon vill ha DIN hjälp!
Hur vaknade intresset för bridge?
- Jag gick i högstadiet, och vi hade något
som kallades ʼfritt valt arbeteʼ, där man
kunde göra allt från att lära sig läsa
sjökort till att gå och prata med gamlingarna på åldersomshemmet. Men när
jag gick i åttan dök ʼbridgeʼ upp som ett
alternativ. Jag visste att det var ett kortspel - och spel i allmänhet och kortspel
i synnerhet gillade jag redan. Och sen
ﬁck jag såna där trevliga Woodhouse/
Christie-associasioner... gamla herresäten
med en drink i biblioteket, ett mord i
biljardrummet...och så lite bridge på det!
Vad har du för ambitioner?
- Inte särskilt höga...att räkna till tretton
är för svårt, men en vacker dag kanske

jag kan komma upp i en nio-tio!
- Framförallt ska det vara roligt - vad det
nu är för roligt med att sitta och känna
sig dum mest hela tiden. Den som har
några teorier om det får gärna höra av sig
- det kanske kan bli en artikel!

Lycka till i den nya rollen som redaktör, Noomi! Med sina 2 612 medlemmar är S:t Erik numera Europas
största klubb. Vi vill så klart även ha
Europas bästa klubbtidning!

Elena Ström

