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Per-Arne och Anna hade
roligast på julkul!
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Jul och nyår på S:t Erik!
Bridgen varar väl till påska...

Som vanligt drog tävlingarna kring 
jul och nyår fulla hus på klubben. 
Trevligt!
Här är några av de som hade trevli-
gast. Grattis! Fler resultat  hittar du 
på sidan 4.

SKINKBAROMETER - 66 par

1. Krister Ahlesved Per-Arne Karlsson                                        
2. Pontus Silow - Harald Nordlund                                             
3.   Tommy Eneqvist - Lars-Ove Karlsson                   
4. Margareta Walldin - Amie Lindeberg       
5.   Peter Holmer - Sten Lindbäck                             

JULKUL - 169 par 

1. Anna Roos - Per-Arne Karlsson                          
2.    Margareta Svanström - Gunnel Britting                
3. Susanne Fridell - Ulla Söderlind                                         
4.   Eva-Liss Göthe - Hans Göthe                 
5.  Simon Bech - Christer Bech                

Julkul, årets roligaste tävling, 
lockade hela 169 par!

Ingen kommer att erkänna att 
detta är deras händer...

Djurkul?

Vissa hade väldigt god jakt-
lycka...segervittring?

Och vissa vann något litet, 
men väldigt fi nt...kärlek?

 
SKINKBAROMETER mindre rut- 68 par

1. Åke Nilsson - Dagmar Ilrot                   
2. Phong Truong - Kerstin Westberg                            
3. Per-Olof Rehn - Eva Wiklander                                    
4. Ulla Edström - Åsa Albihn                    
 5. Carmen Bergman - Robert Lundh      
              
 
ANNANDAGSSILVER - 50 par

1. Bennet Rosengren - Marina Furukvist
2. Bengt-Erik Efraimsson - Helena Svedlund     
3. Mart Altmäe - Margareta Thunberg                              
4.   Carl Ragnarsson - Anders Palmgren                            
5. Emma Sjöberg - Mats Sjöberg                                
6. Peter Svensson - Karl Persson                  
7.   Mats Johansson - Lars Ohlsson                                 
8.    Sven-Owe Andersson - Tommy Eneqvist
9.  Måns Berg - Krister Ahlesved                       
10.   Lars-Ove Karlsson - Hans Andersson

 MELLANDAGSRALLY 1 - 29 par

1. Klas Sundström - Anders Bondensson               
2. Dorothy Fristedt - Kaare Westby                  
3.    Rob Walker - Jenny Rudenstål                
4.  Hans Andersson - Ulla Brenning                
5.    Inga Bud - K-G Westlund                 

MELLANDAGSRALLY 2 - 36 par

1.  Fredrik Sandström - Jim Nilsson                        
2.    Ylva Strandberg - Lennart Wiklander                        
3.  Henning Tingvall - Kjell Lornby                  
4.  Göran Sandqvist - Christer Koch                    
5.  Jan Alpe - Christina Torsslow 

MELLANDAGSRALLY 3 - 31 par

1.  Freja Andersson - Jesper Rundin              
2.  Thomas Falk - Conny Lövgren                                  
3.  Hans Johannesson - Paul Iwarson                 
4.  Tommy Eneqvist - Åke Hägglund                               
5. Gudrun Strandberg - Lennart Wiklander

MELLANDAGSRALLY  TOTALT

1. Lennart Wiklander      
2.    Klas Sundström             
 Anders Bondensson     
4.  Fredrik Sandström      
 Jim Nilsson        
   Jesper Rundin    
 Freja Andersson           
8.    Kjell Lornby           
9.    Henning Tingvall
        Hans Johannesson 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
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Omslagsbild: 
Anna Roos och Per-Arne Karlsson, 

segare i Julkul år 2004!

Pass utges med fyra nummer/år. För 
annonsering: 070-398 56 93.

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

Efter flodvågen:

Jul och nyår på S:t Erik! S:t Erik i sorg

PASS

Tsunami?!

Vilket fascinerande naturfeno-
men, vilka enorma krafter och 
samtidigt så grymt, med denna 
enorma förödelse.
Jag vet att det är många på S:t 
Erik som drabbats oerhört hårt av 
denna jättevåg i Asien på annan-
dagen och fl era som saknar sina 
närmaste anhöriga.
Outsägligt mycket saknar jag 
mina vänner Niklas Olsson hans 
sambo Marita Tengå och deras 
dotter Julia. De befann sig i Khao 
Lak tillsammans med Maritas mor 
och far, hennes bror med hustru 
och två barn. Ingen av dessa nio 
överlevde.

Niklas betydde oerhört mycket 
för S:t Erik. Han var medlem i sty-
relsen, ansvarig för ligan, anställd 
av Ungdomsbridgeförbundet 
för att sköta juniorverksamheten 
och höll kurser för Bridgeskolan. 
Niklas hade alltid nya idéer och 
var alltid positiv och glad.

Det blir svårt att fylla tomrum-
met som du lämnat, Niklas. Det 
känns så konstigt, förvirrande och 

märkligt att du, Marita och Julia 
inte fi nns längre.
Vi saknar er, våra tankar och våra 
hjärtan är med er och de som 
fi nns kvar.

Min tro på högre makter är inte 
mycket att orda om, men att 
tänka att ni ändå fi nns någon-
stans och har det bra känns all-
deles självklart.

LG
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Alla svåra (?) ting är tre:
Tommys problem
Tommy Gullberg serverar här tre nya 
bridgeproblem!

1) Syd/ ♠10873
     Alla ♥D105
 ♦532
 ♣K102
  
  
  
  

 ♠EKkn52
 ♥E3
 ♦E4
 ♣ED85

Syd Väst Nord Öst
2♣ Pass 2♦ Pass
2♠ Pass 3♠ Pass
3NT Pass 4♠ Pass
6♠ Pass Pass Pass

Utspel: Ruterkung

Efter reläinledning berättar Syd om spa-
derfärg och får stöd. Nord höjer sedan 
positivt men slår av när Syd slaminviterar 
utan singel.
Utspelet går till hacka, knekt och ess. Pla-
nera spelet!

2) Nord/     ♠K8
    N-S ♥D102
 ♦D1096
 ♣Ekn32

 
 ♠ED9754
 ♥K953
 ♦kn32
 ♣ -

Syd Väst Nord  Öst
  1♦  Pass  
1♠ Pass 1 NT  Pass  
3♦ Pass 4♥*  Pass  
4♠ Pass Pass  Pass

Utspel: Klöverkung

Planera spelet! Trumfen sitter 3-2.

3) Syd/Ö-V ♠K32
 ♥EK32
 ♦32
 ♣EKkn10

 ♠EDkn1098
 ♥54
 ♦-
 ♣98765

Syd Väst Nord  Öst
4♠ Pass 5♣  Pass
5♦  Pass 6♠  Pass
Pass Pass

Utspel: Ruteress

Syd valde att spärröppna. 
Nord kontrollbjuder för att försäkra sig 
om att försvaret inte kan inleda med två 
ruterstick.
Ni stjäl utspelet och spelar trumf. Hur för-
säkrar ni er om hemgången när trumfen 
sitter 4-0?

Svårt? 
Tänk lite till! På sidan 14 får 

du se hur du ska göra!!

En sjundeplats, en andraplats 
och en femteplats gjorde att 
Lennart Wiklander fixade 
segern i Mellandagsrallyt. 
Grattis Lennart!

NYÅRSSILVER- 60 par

1. Eva-Liss Göthe - Hans Göthe                   
2. Bengt-Erik Efraimsson - Carl Ragnarsson   
3.  Jan Selberg - Krister Ahlesved              
4.  Peter Svensson - Ulf Lundgren                 
5.  Conny Lövgren - Henning Tingvall         
6.  Bengt Stahre - Yvonne Flodqvist           
7.  Björn Hamrin - Harry Nisell                   
8.  Lars Ekmark - Ulla Murman                  
9.  Tomas Winqvist - Gunilla Sundberg         
10.  Karen Gott - Kjell Pettersson     

NYÅRSTÄVLING mindre rut- 31 par

1. Lars Almberg - Gunilla Östervall          
2.  Axel Regnell - Ola Murelius               
3.  Anneliese Schapira - Maj-Britt Bronstein
4.    Lars Ekmark - Ulla Murman                  
5.   Per Skoglund - Hubert Thorson                            
6.    Sven-Olov Bertilson - Ann-Elise  
 Ljungman                   
7.   Kristina Klerdal - Gunilla Österdahl                         
8.   Peter Lindquist - Lotta Darin                 
9.    Anders Norberg - Jan Nordlund                               
10 .  Karin Wallin - Franciska Levy             

Segrare i Trettondagssilvret!

TRETTONDAGSSILVRET - 89 par

1. Peter Backlund - Anders Morath        
2.     Lars Ekenlöv - Lars Thånell                                 
3.   Jan Selberg - Per Börgesson                               
4. Mats Axdorph - Staffan Schmidt               
5.  Erik Hedrén - Britt-Marie Hedrén        
6.   Johan Nilsson - Börje Rudenstål            
7.  Rolf Lindestål - Lennart Weiler            
8.  Lars-Ove Karlsson - Lennart Wiklander                       
9.   Anders Söderstedt - Rolf Mattsson                             
10.  Rolf Kipowski - Kjell O Persson            
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Skriv till PASS  
du också!

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

eller mejla till 
pass@sterik.se.

TK informerar:
Bridge under våren
Niklas Olsson betydde oerhört 
mycket för tävlingsverksamheten 
på S:t Erik. Han var framför allt 
ansvarig för ligan, och lämnar ett 
stort, stort tomrum efter sig.

Nu går Magnus Hammar in och tar över 
TK-ansvaret för ligan. När ni läser detta 
har arbetet inletts med att utvärdera ett 
förslag på nytt upplägg för elit- och mäs-
tarserien. Förslaget är i grunden gjort av 
Niklas, och syftar till att det ska vara möj-
ligt för elitspelarna att spela på fler dagar 
i slutspelet. I dag går det inte om man 
kvalificerar sig för mästarserien med två 
olika lag från måndag respektive onsdag. 
Om förslaget blir verklighet kommer 
det att gälla från hösten och eventuellt 
beröra fler serier än de allra högsta. Mer 
om detta kommer när utvärderingen är 
klar i nästa nummer av PASS.
Ligan tar påsklov vecka 12, utom mån-
dagsserierna som i stället är lediga den 
28 mars.
På tävlingsfronten är det en hel del 
framöver. Vi kommer bl.a. att spela en 
’mentor silver’-tävling den 9 april. Alla 
är välkomna att delta, men vi ser gärna 
att elitspelarna tar sig an någon mindre 
rutinerad. Tävlingen kommer endast 
att kosta 60 kronor, så vi hoppas på ett 
mycket stort deltagande. 

KM-individuellt går av stapeln på annan-
dag påsk och KM-par den 16 april. Den 
1 juni är det dags för KM-par för mindre 
rutinerade.
Vi hade även sökt sanktion för att spela 
en silvertävling på påskdagen, som vi 
gjorde förra året, och som vi hoppades 
skulle bli en tradition. Stockholms Bridge-
förbund avslog dock ansökan. Istället 
anordnar vi en lite längre bronstävling, 
för spelare i A och lägre, på långfredagen.
Aprilsilver kommer att anordnas den 24 
april, både på eftermiddagen och ordina-
rie söndagsbarometern. 
Nybörjarträffen, som är öppen för alla 
som gått nybörjarkurs under det senaste 
året, äger rum den 17 april.
Den 15 maj anordnar vi den traditionsen-
liga IAF-guldtävlingen. 
23-26 maj avslutas ligan, och veckan 
därpå drar sommarserien igång med 
partävlingar måndag och torsdag. Gröna 
Hissen för lag startar veckan efter det, 
tisdagen den 7 juni, liksom sommarspel 
för mindre rutinerade som början dagen 
efter, den 8.

Väl mött vid de gröna borden!

Magnus & Micke

MARS
22-24
25
26
28
28
28
APRIL
9 
16
17
24
MAJ
15
21
22
23-26
30
31
JUNI
1
7
8

Ligan har påsklov (tis-tors)
Brons mindre rut (Högst A)
Individuella har påsklov
Ligan har påskolv (måndag)
KM Individuellt, Sillvertävling
”Söndagsbarometrar”

Mentor-silver
KM-par, 42 brickor
Nybörjarträffen
Aprilsilver

IAF-guld
Sista Individuella
Sista söndagsbarometrarna
Sista liga-veckan
Sommarserien startar
Avslutning Stockholmsserien

KM Mindre rutinerade
Gröna Hissen startar
Sommarspel min rut startar

PASS
UTGIVNINGSPLAN 2005

   Mansusstopp  Utgivningsdag

Nummer 2        18 maj   15 juni
Nummer 3        15 augusti  15 september
Nummer 4        18 november  15 december

                        Vill du annonsera, ring 070-398 56 93! 

Låna en bridgebok!
Biblioteket har flyttat till styrelse-
rummet, men alla medlemmar kan 
fortfarande låna bridgelitteratur!
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Manusstopp till nästa PASS 
den 18 maj!

Nummer 2 av din favorittidning kommer ut den 15 juni!

Värsta korten!
Vilda brickor från ligan
Vissa brickor glömmer man aldrig. 
Den här kommer nog i alla fall två 
ligalag att minnas så länge de lever.

Du sitter som öst i ozon och har de här 
korten:

 ♠knx
 ♥knx
 ♦EKDxxxxx (ja, 8!)
 ♣A

Före dig öppnar Nord med 1 spader. Du 
dubblar, och näste man bjuder 6 hjärter! 
Vad säger du nu?
Bengt-Erik Efraimsson valde 7 klöver! 
Ruter ut mot 7 hjärter verkar ju dumt att 
få...efter två pass dubblade Nord, och 
Berik svängde så klart till sju ruter.

Vid andra bordet  passade spaderöpp-
naren, och nu öppnar man med en ruter. 
Näste man säger försiktiga 4 hjärter. Till 
slut har fi bjudit sig upp till 6 hjärter, och 
det dubblas så klart!

Hela brickan:
           ♠AKxxx
 ♥x
 ♦xx
 ♣Kxxxx
 ♠Dxxxxx     ♠knx
 ♥-        ♥knx
 ♦kn7x            ♦EKDxxxxx
 ♣DknT8      ♣E
         ♠-
 ♥EKD10xxxxxx (10!)
 ♦-
 ♣xxx

Ja, i sju ruter dubbelt hade man ju ingen 
spader att spela ut, så det var hemma. 
Och i sex hjärter dubelt kröp man på 
klöver dam ut, stal rutervändan och gick 
hem! Enda ljusglimten för laget på fel 
sida var väl att ska man nu släppa hem 
dubblade slammar är det lika bra att göra 
det på samma bricka...17+17 blir mer än 
23!

Har du stött på något monster vid de 
gröna borden? Höra gärna av dig till 
PASS och berätta - sådana här skatter 
ska man dela med sig av! Antingen kan 
du lägga en lapp i PASS-lådan inne på 
tävlingsledarrummet, eller mejla till 
pass@sterik.se. Du får gärna berätta 
vilken serie eller tävling brickan förkom 
i, och vilka som var inblandade, men det 
är frivilligt.

ÅKE HJERTSTRAND har gått bort. Åke 
föddes 1916 och dog i november 
förra året. Han hade en stor vänkrets 
bland bridgespelare i hela landet.
Hustrun Gunnel har skickat denna 
bild som visar ’Ugglefar’ som han såg 
ut under sin storhetstid som bridge-
spelare. 

Skriva eller inte?

Ibland kommer tyvärr frågan upp 
- ska PASS skriva om en avliden brid-
gespelare eller inte? Vad har klubben 
för policy vid dödsfall?
Svaret är att det har varierat genom 
åren. Personer som jobbat för klub-
ben, som styrelsemedlemmar eller 
på något annat sätt, uppmärksam-
mas självklart. Däremot har styrelsen 
inte möjlighet att ta initiativ till att 
hedra alla. Dels är S:t Erik en så stor 
klubb att det är mycket svårt. Dels 
kanske de anhöriga inte vill det.
Men en del blir ledsna när deras nära 
och kära inte uppmärksammas alls. 
Till synes ett olösligt dilemma...
Men, alla är välkomna att göra som 
Gunnel här i notisen intill - skriva 
några korta rader, och gärna skicka 
med en bild. PASS publicerar alltid 
sådant, så snart de anhöriga vill.
Styrelsen hoppas att dessa rader ska 
bringa klarhet, och att ingen känner 
sig försummad.

Herkules vann mästarserien!

Höstens mästarserie anno 2004 
vanns av lag Herkules. De tre i topp 
var:

BK Herkules 133 poäng
Gierlöff  115 poäng
BÅT  108 poäng

I laget spelade Peter Bertheau, 
Tommy Gullberg, Magnus Magnus-
son, PO Sundelin, Johan Sylvan och
Gavin Wolpert. Grattis!

Och halvvägs genom grundserien ser 
laget ut att ha samma ambition även 
i år. Laget toppar Eliten på onsdagar, 
och blir rent av tjuriga om de får så 
uselt som 17 i en match.

Lycka till, både herkulianer och ni 
som får nöjet att möta dem!
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♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ 

Långfredagsbridge
Fredag 25/3 10.30

33 brickor, 60:-/spelare

 Öppen för spelare i A och lägre!

Ingen föranmälan!

♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥
 

 ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ 

Nybörjarträffen
Söndag 17/4 10.30

 50:-/spelare

 Öppen för spelare som gått 
nybörjarkurs det senaste året!

Ingen föranmälan!

♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦♥ ♠ 

- I höst blir det kanske ett lag!
D får C...

Lisa undervisar med stor 
entusiasm och mycket kärlek, 
enligt sina elever.

Catrine, Britt, Margareta och Kristin funderar på att starta ett 
lag i C-serien.

På måndagar och tisdagar spelar ett 
antal spelare i D-serien. Där bildas 
lag och par på plats om det behövs.
PASS träffar en kvartett damer som 
är inne på sin tredje termin tillsam-
mans i D-serien.

- Jo, visst funderar vi på att bilda ett lag, 
säger de. Det har vi gjort länge, men det 
har liksom inte blivit av!
Alla fyra är eniga om att de spelar bridge 
för att det är trevligt. Och i C har de hört 
att vissa kan vara lite väl tävlingsinrik-
tade.
- Visst vill man lära sig, men inte bli upp-
lärd sådär, säger Margareta.

Korthajar
Alla fyra har spelat kort av alla de slag 
länge. Britt och Kristin, som även är gran-
nar, träffade på Margareta och Catrine, 
och sen dess har de spelat tillsammans. 
Oftast är fyrklövern komplett på tisdags-
kvällarna.
- Bridge är roligt, och så är det bra 
hjärngympa, säger Britt. Det är alltid en 
utmaning att spela!
- Mina föräldrar spelade, berättar Catrine. 
Jag tyckte tidigt att det var ett trevligt 
sätt att umgås.
Ett problem med att starta ett lag är 
tiden.
- Veckans dagar räcker inte till! säger 
Kristin, och de andra håller med.

Lisa är toppen!
Alla fyra trivs utmärkt med Lisa Åström, 
som har hand om D-serien. Varje pass 
brukar börja med en kort genomgång 
på 20 minuter, därefter följer 18 brickor 
(på måndagarna kan man välja mellan 16 
och 18).

Superlativen haglar så fort Lisa kommer 
på tal.
- Hon betyder jättemycket för serien, 
säger Catrine. Ja, allt! Att lyssna på Lisa är 
som att gå på teatern!
- Och så är hon en god pedagog, säger 
Kristin.
- Det är mycket kärlek i henne, säger 
Margareta, och de andra håller med.

PASS önskar de fyra lycka till på sina bridge-
äventyr, och lovar att återkomma med en 
rapport - i alla fall om det blir något lag i 
C-serien (känn pressen nu)!

Ett par tävlingar för dig som vill upp! 
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Till minne av Marita, Julia och Niklas.

Niklas Olsson
Bridgefantast och kärleksfull pappa
För en dryg månad sedan skulle Niklas Olsson ha 
fyllt 31 år. Han skulle antagligen med stor iver och 
entusiasm ha ägnat den dagen åt bridge på ett eller 
annat sätt. Inspirerat juniorer, undervisat på brid-
geskolan, deltagit i styrelsearbetet, budtränat med 
sin partner, designat nya konventioner eller lagt in 
problem på ”syskon”. Han skulle ha varit på sitt 
vanliga glada humör och med ett skratt kommit in 
genom dörren på Kronobergsgatan för att ännu en 
dag sprida värme och trivsel omkring sig.

Nu blev det inte så. Istället var det på sin födelsedag 
den 11 februari som min kära vän och bridgepartner 
identifierades av den internationella ID-kommissio-
nen i Thailand. Några dagar senare befann jag mig 
tillsammans med Niklas föräldrar, hans syster Elin 

samt barndomsvännen Patrik på gamla F16 utanför 
Uppsala för att hedra hans hemkomst. Bataljons-
prästen höll i en mycket fin och värdig ceremoni för 
Niklas och 15 andra hemkomna svenskar i ett vint-
rigt och som vanligt något blåsigt Uppsala. Efter en 
tyst minut och några fina Guds ord på vägen fick vi 
hälsa på Niklas som liksom de andra låg i en vacker 
kista insvept i en stor svensk flagga. 
En stund senare lämnade karavanen limousiner 
oss sörjande. Tävlingsmänniskan Niklas hade följd-
riktigt lagt beslag på bil nummer ett.

Niklas var verkligen en livets vinnare. Med stort 
hjärta, mycket mod och ett härligt skratt tog han 
sig an livets utmaningar. Han kom aldrig med några 
bortförklaringar eller lögner utan sa vad han tyckte 
och stod för allt han gjorde i såväl stort som smått. 
På en bridgekurs 1997 träffade Niklas sitt livs kärlek 
Marita. Tre år senare fick de Julia, en underbar liten 
tjej som snart skulle ha fyllt fem år. Vi som kände 
den lilla familjen vet vilken underbar  pappa Niklas 



Pass nr 1•2005 Sid 9

var och hur väl han tog hand om de sina. 

Alla som har spelat bridge med eller mot Niklas vet 
hur trevligt det var. Hans passion för spelet, ambiti-
ösa inställning, prestigelöshet och föredömliga bete-
ende gjorde det till ett nöje att spela med honom.  
Det gällde bara att ge honom ett strikt claimförbud 
eftersom han annars på sitt karakteristiska sätt, 
gungandes fram och tillbaka över bordskanten, 
kunde skapa en bet ur tomma intet. 

Niklas la mycket tid på att designa vårt system 
SuperNaturligt och många var de nätter han använde 
för att täcka in alla möjliga och omöjliga lägen. Till 
exempel finns följande sekvens definierad:

2kl-2ru-2hj-2sp-3NT

Vi bjöd så här i Skövde för ett par år sedan mot 
Peter Flodqvist med partner, och Niklas skakade 
leende på huvudet medan han la upp 4 klöver på 
bordet. Jag bjöd 4 NT och därvid blev det. Eftersom 
det varit alert på 3NT förhörde sig Peter ambitiöst 
om vår budgivning och fick svaret att 2 klöver var 
starkt och sedan var det jaså-bud fram till 3NT som 
visade 27+ Marmic! Detta fick den gode Flodvist 
litet ur balans och han gav bort ett trick extra för en 
topp till oss.

I höstas blev jag pappa får andra gången. Jag berät-
tade den goda nyheten för Niklas och deklarerade 
att han förstås fick spela med vem han ville nu när 
jag skulle få än mindre tid för bridgen. Han svarade 
då att han oavsett detta ville fullfölja den satsning vi 
påbörjat. Det gladde mig mycket eftersom det skulle 
innebära att jag även framgent skulle få förmånen 
att tillbringa en hel del tid med Niklas och uppleva 
många trevliga stunder både privat och vid bridge-
bordet. 

På S:t Erik är sorgen och saknaden stor. Styrelse, 
funktionärer, bridgelärare, elever och många bridge-
spelare saknar Niklas glada ansikte. Vi saknar hans 
entusiasm och passion för bridgen. Vi ville ju att 
han länge, länge till skulle fortsätta förbättra ligan, 
arrangera fotbollsmatcher, utbilda nya spelare och 
vara bland de sista ut ur lokalen, ivrigt diskuteran-
des intressanta lägen från kvällens match.
Men vare sig i bridgens värld eller i livet självt får 
vi alltid som vi vill. Ibland är det bara så att korten 
sitter alldeles otroligt illa och det som verkat så 
säkert går förlorat. På annandag-
ens morgon hände det ofattbara - 
Niklas omkom i tsunamin i Khao 
Lak. 

Livet måste trots detta gå vidare 
och vi som är kvar får hedra hans 
minne på de sätt vi tycker känns 
bäst. Vi kan göra det i trygg för-
vissning om att han fick vara 
lycklig under sina sista dagar i 
livet och att han in till slutet fick 
vara tillsammans med sin älskade 
Marita och deras ögonsten Julia. 

Fredrik Wahlberg, 
bridgepartner och vän

Marita Tengå
Brann för kläder och kort

Marita Tengå föddes i Örebro, men levde sen 
många år i Stockholm.               
Marita och Niklas träffades på en bridgekurs på S:t 
Erik. Det var en ovanligt fruktsam kurs som resul-
terade i förlovning och en ljuvlig liten Julia.
   
Hennes hobby, passion och blivande yrke var mode 
och design av kläder. För två år sedan tog hon upp 
studierna hon avbrutit under graviditeten och fort-
satte sin skräddarutbildning. Några få dagar innan 
avresan till Thailand tog hon examen i damskräd-
deri, men gesällbrevet fick hon aldrig se. Tyvärr får 
vi aldrig veta hur långt hennes talang hade räckt, 
men vi som sett hennes kreationer på Tillskärar-
akademin vet att hon var något alldeles extra.

Bridgen var ett hett intresse för både Marita och 
Niklas. Marita visade sig tidigt ha en stor fallen-
het för spelet. Detta i kombination med fotografiskt 
minne gjorde att hon snabbt utvecklades till en 
duktig bridgespelare. Efter bara några år represen-
terade hon Sverige för första gången och i höstas 
gjorde hon debut i landslaget under OS i Istanbul. I 
somras blev hon också svensk mästarinna i mixed-
klassen tillsammans med Thomas Magnusson.

Marita levde sitt liv med temperament, humor och 
värme. Bridgebordet var inget undantag. Som en 
skicklig spelare med tur, hade hon lite förståelse 
för misstag och otur. Det fanns en vinnare i henne 
som slogs om varje bricka och som gjorde att hon 
grämdes över dåliga resultat, oavsett vad som orsa-
kat dem. 

Bridgen är en definitivt  tråkigare sfär utan Marita 
och hennes skratt och entusiasm. Marita kan bara 
jämföras med Marita och vi saknar henne! 

Jenny Rudenstål,
bridgepartner och vän

En båt lägger ut med frukt, ljus - och en midsommarstång. Asiatisk sor-
getradition på Skogskyrkogården i Stockholm. 

En minnesgudstjänst 
kommer att hållas den 

8e april i Matteus kyrka 
klockan 14.00. 

Alla är välkomna. 

Stöd juniorbridgen! Stubf 3206 2042 019 
(Nordea). Märk ditt bidrag ”JJ”.



Pass nr 1•2005Sid 10

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:

(Bjud och) spela med Bridgeskolan
Magister Ebenius lektion
I varje nummer av PASS presen-
terar Bridgeskolans lärare Johan 
Ebenius två problem. 
Ett är lite lättare, för att lösa det 
andra bör du nog ha gått ett par 
terminer.
I dag förhör han oss på spel-
föringar! 

Grundskoleproblemet
Du spelar kontraktet 4♥ som Syd.

Syd/Alla
           ♠1063
           ♥94
           ♦D73
           ♣D8742
  
            
       

         ♠82
             ♥EDkn108
             ♦EKkn9
             ♣EK

  Syd Väst Nord Öst 
 2♥ Pass 2♠ Pass  
   3♦ Pass 3♥ Pass
 4♥ Pass runt
Utspel: ♠K

Nord bjuder 2♠ för att visa en negativ 
hand på Syds starka tvåöppning och 
prefererar sedan hjärtern. Syd gissade 
därefter på 4♥.

Väst börjar med ♠K och fortsätter med 
en liten spader till Östs ess. Nu följer en 
tredje rond spader. Spelplan? 

Högskoleproblemet

Du spelar kontraktet 3NT som Syd.

S/ÖV
  ♠D5
  ♥Kkn2
  ♦Dkn53
  ♣9752
  
            
       

  ♠E8
  ♥E76
  ♦K762
  ♣ EK63

Utspel:♠2 (enligt 10-12-regeln, det vill 
säga högsta, tredje eller femte kortet 
uppifrån)

Johan Ebenius, lärare på bridgeskolan, tror att folk kan lära sig 
precis vad som helst. Han tror till och med att menigheten kan 
lära sig att inte kalla hans son Ludwig för Ludde. Håhå jaja.

I första stick lägger du damen eftersom 
det är din enda chans att få på den. 
Lyckan står dig bi när Öst följer med 
spader fyra. Hur planerar du det fortsatta 
spelet?

FACIT
Grundskoleproblemet

Väst börjar med spader kung och 
fortsätter med en liten spader till Östs 
ess. Nu följer en tredje rond spader. 
Du har förlorat två stick och riskerar 
att förlora ett stick till hjärter kung. I 
sidofärgerna har du bara vinnande stick, 
så enda risken att kontraktet ska gå bet 
är att du förlorar två trumfstick. Sitter 
spadern fördelad 3-3 hos motståndarna 
är det inga problem, men om det sitter 4-
2 måste du vara omsorgsfull. Därför bör 
stjäla med en mellanhjärter så att du kan 
gå in på ruter dam, spela hjärter nio och 
lägga hjärter åtta från Syds hand. 
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Bridgeklubben S:t Erik 
inbjuder till

GULDPARTÄVLING 

 IMP-Över-Fältet Gröna hissen

Söndagen den 15 maj 2005

BK S:t Eriks klubblokal på Kronobergsgatan 12 i Stockholm!

57 brickor, 3 brickor per rond
De två första ronderna är lottade, därefter möter man det par som 

ligger närmast. Dock kan man inte mötas två gånger, förutom i de två 
sista ronderna där 1:an möter 2:an, 3:an möter 4:an och så vidare.

Speltider:
11.00 - 15.10  (bricka 1-30)    
16.10 - 20.00  (bricka 31-57)

Avgift: 300:-/spelare. Juniorer betalar halva priset!

Priser vid 100 / 50 par:
1:a pris 20.000 / 12.000
2:a pris 10.000 / 5.000
3:e pris 7.000 / 4.000
4:e pris 5.000 / 3.000

5:e pris 3.000 / -
6:e pris 2.000 / -

    
 Medlemskap i nationellt förbund samt klubb är ett krav. 

Systemregler: B-nivå (max 10 prickar).

Boende: Hotel Aldoria på S:t Eriksgatan 38,  08- 693 63 00. 

  ANMÄLAN SENAST 8:e MAJ!

Anmälan görs med fördel på nätet där även anmälda par visas:

www.sterik.se
BK S:t Erik, Box 49, 116 100 28 Stockholm

08-650 97 79    Mail: mail@sterik.se

VÄLKOMNA!

           ♠1063
           ♥94
           ♦D73
           ♣D8742
♠KD75  ♠Ekn94
♥52  ♥K763
♦10652  ♦84
♣kn93  ♣1065
         ♠82
             ♥EDkn108
             ♦EKkn9
             ♣EK

        

        ♠D5
           ♥Kkn2
           ♦Dkn53
           ♣9752

♠K10632  ♠kn974      
♥108   ♥D9543
♦E1095   ♦8
♣kn4           ♠E8 

♣D108

           ♥E76
           ♦K762
           ♣EK63

I stick två spelar du klöver till esset och 
sedan ruter till dam. Hade Väst vunnit 
med esset hade ditt nionde stick varit 
klart. Du upprepar processen med klöver 
till din hand och ruter mot träkarlen. 
När du får på ruter knekt har du åtta 
stick klara och kan godspela ett nionde 
genom att spela en klöver till Östs dam. 
Om även klövern suttit 4-1 hade du blivit 
tvungen att maska i hjärter.

Nu kan du upprepa masken, lägga ned 
hjärter ess och spela höga kort i låg-
färgerna tills Öst stjäl för sin hjärterkung. 
Skulle du stjäla för hjärter åtta går det att 
reparera genom att spela hjärter dam 
från handen i stick fyra. Vinner mot-
ståndarna sticket skyddar bordets hjärter 
från spadervända och får du på den går 
du in på ruter dam och maskar i hjärter.   

Högskoleproblemet

Som alltid ska du börja med att räkna 
dina säkra stick. När du får på spader dam 
kan du räkna in två spaderstick, två 
hjärterstick och två klöverstick ‒ totalt sex 
säkra stick. Nästa moment är att leta efter 
extrastick. Du kan alltid få två extrastick 
i ruter genom att tvinga ut esset. Sitter 
ruterfärgen fördelad 3-2 kan du godspela 
ytterligare ett stick i ruter och därmed 
är hemgången klar. Problemet blir när 
rutern sitter snett. Tilläggschanser finns 
om hjärterdamen finns hos Väst eller om 
klövern sitter 3-2, men du har bara råd 
att släppa in motståndarna en gång. Det 
finns en chans att ruter ess sitter singel 
och du börjar spela mot rätt honnör, men 
annars får du hoppas att sitsen är något 
i stil med denna om rutern sitter 4-1 och 
hjärter dam sitter fel.
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Stig Strand rapporterar från guldtävlingen:

♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ 

Öppna KM-individuellt
Måndag 28/3 10.30

42 brickor, 170:-/spelare

 Penningpriser!

Vinnaren erhåler vinsträtt under ett år 
av tävlingens vandringspris, en 
1000-kronors premieobligation. 

Vandringpriset erövras för gott vid 
20 uppnådda poäng. Poäng till de fem 

främsta enligt 6-4-3-2-1.

Ingen föranmälan!

♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ 

♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ 

Mentor-silver

Lördag 9/4 10.30

42 brickor, 60:-/spelare

Öppen för alla, men klubben
ser helst att elitspelare spelar 
med någon mindre rutinerad.

Anmälan senast 2/4!

♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦  

Dukti å ordna tävlingar!

Bridge med guldkant
PASS har i detta nummer den 
stora lyckan att få Stig Strand att 
rapportera från S:t Eriks lagguld 
2005, som spelades på klubben den 
19-20 februari.
Varsågod Stig! 

Jahaja, jag får väl börja med att säga 
tack. Det är ju lite skönt det här att få 
vara innomhus, ska man vara där det 
åks skidor blir det ett sånt rännande ut i 
kylan mest hela tiden.
Annars påminner bridge å utförsåkning 
en hel del om varandra, faktiskt. Det 
viktigaste är att vara stabil, att ha en bra 
position, och inte råka i obalans. Man ska 
vara lagom hård på korten, man måste 
vara aggresiv ibland, å ibland får man ta 
det lite mer på känsla. 
För å börja med något av det enklaste så 
är det ju läsa. Det måste man kunna, läsa 
av banan.
På den här brickan, till exempel:

        ♠T65
           ♥Dkn87
           ♦753
           ♣kn84

♠Ekn83    ♠K97      
♥E54   ♥10932
♦Kkn6   ♦D9
♣D76           ♠D42 

♣E932

           ♥K6
           ♦E10842
           ♣K105

Duktia å räkna.

Duktia å läsa.  

Här öppnade Syd med en svag sang vid 
båda borden i en match, men Sandra 
och Emma kunde läsa att det var en svag 
sang, å dubbla. Fi flydde å flydde å gick 
till slut för -800 i två dubblade hjärter.
Vi andra bordet läste man inte lika noga. 
Det var ju lite mer svårläst med 12-14 
än 10-12-sang, men nog borde man ha 
klarat av det.

En av de riktigt fina sakerna med bridge 
är att det är så rättvist, tycker jag. 

         ♠K43
           ♥E8654
           ♦7
           ♣kn1073

♠kn76    ♠ED1095
♥7   ♥Dkn1032
♦KQkn64  ♦1095
♣D865           ♠82 

♣-

           ♥K9
           ♦E832
           ♣EK942

På den här brickan spelade man fem 
klöver på bägge borden i en match. 
Å Nord-Syd fick ihop 10 stick bägge 
gångerna. Fast vid det ena bordet var det 
Öst-Väst som bjudit fem klöver. Men då 
var man dukti å dubbla, så det kosta 1700. 
Och det får man väl ändå säga är rättvist.

Jag var ganska noga med att studera 
stilen hos de duktiaste spelarna. Å visst 
blir man imponerad. Dom kan allt! Dom 
är duktia å odla, duktia å maska, duktia å 
fälla, duktia å räkna, duktia å ställa utan 
att tvärställa, duktia när det är brant, ja 
faktiskt väldigt duktia på det mesta.  För 
det mesta går det fort också!
Men ibland kan även en väldigt dukti 
spelare komma snett. Det är ju så i bridge
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Hej bönder!
Från och med detta nummer 
kommer PASS att skickas ut till 
alla klubbar i Stockholm samt 

större klubbar ute i landet. Detta 
gör vi inte bara för att skryta med 
vår stora fina klubb, utan för att 
mycktet av det som händer på   

S:t Erik berör hela bridge-Sverige. 
Och dessutom vi vill att alla ska 

känna sig hemma här!

Hemskt vänliga hälsningar
Styrelsen för BK S:t Erik

♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ 

Öppna KM-par

Lördag 16/4 10.30

42 brickor, 170:-/spelare

 Bäst i världen? I landet? I stan? 
Att vara bäst på klubben räcker 

långt på S:t Erik!

Penningpriser!

Ingen föranmälan!

♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ ♥ ♠ ♣ ♦ 

Dukti å skryta?

Dukti på femläge.

att det inte är så farligt om det släpper 
lite ibland. Ja, ibland kan det till å med va 
bra å släppa:

        ♠kn7
           ♥kn98
           ♦987
           ♣EK1086

♠64   ♠10853
♥KD1073   ♥E62
♦D42   ♦1065
♣kn93           ♠AKD92 

♣D54

           ♥54
           ♦EKkn3
           ♣72

Här spelade man som Syd fyra spader, å 
det var hjårter å hjärter å en till hjärter. 
Nu är det ju viktit att man släpper ett 
stick i ruter innan man trumfar ut, så 
att bordets trumf ser till att det inte kan 
spelas ännu mer hjärter. Men det gick 
kanske lite för fort, för spelförarn han 
missa det.

På vissa brickor har alla bra kort:
    
        ♠Ekn984
           ♥kn43
           ♦985
           ♣102

♠1065   ♠KD72
♥-             ♥Q62
♦Dkn7432  ♦EK106
♣ED83           ♠3  

♣75

           ♥EK109875
           ♦-
           ♣Kkn964

RESULTAT

1.   Örebridgen+, 207
         Christer Bjärring, Göran Petersson,  
         Leif Svenzon och J O Andersson

2.   Magic, 200
         Lars Goldberg, Thomas Magnusson,
          Martin Nygren och Hans Göthe

3.    Iceking, 200
         MagnusMagnusson, Frerik Wrang,
         Johan Upmark, Fredrik Nyström

4.   Törnrosa, 179
        Staffan Schmidt, Johny Östberg, Jan
        Lagerman och Mats Axdorph

5.   STAB, 177
        Bengt-Erik Efraimsson, Anders 
        Morath, Tommy Gullberg och Sven-
        Åke Bjerregård

IMP över fältet

1.    Magnus Magnusson - Frerik Wrang, 1820
2.    Hans Göthe - Martin Nygren, 1661
3.    Maja Romanovska - Karlis Rubins, 1402
        Christer Bjärring - Leif Svenzon, 1402
5.     J-O Andersson - Göran Petersson, 1247
6.    Johan Upmark - Fredrik Nyström, 1211
7.    Lars Goldberg - Thomas Magnusson, 1126
8.    Tommy Gullberg - S-Å Bjerregård, 786
9.    P G Eliasson - Maris Matisons, 695
10.  Mats Axdorph - Jan Lagerman, 608

Öst har ju väldigt bra, å öppnar nog med 
en sang. Å Syd har ju absolut inte dålit, så 
där bjuder man nog fyra hjärter. Men nu 
ser ju Västs kort ganska trevliga ut, fem 
ruter. Å Nord har ju faktiskt både ett ess å 
knekt tredje i hjärter, så nu är väl inte fem 
hjärter otänkbart. Tillbaka till Öst, så har 
ju korten om möjligt blivit ännu bättre 
- sex ruter.
Det gick så klart hem, medan fem hjärter 
var hemma på Nord-Syd.

Ja, när sista brickan bokförts och alla 
IMPen räknats, visade det sig att det var 
Örebridgearna som vann. Det tycker 
jag var bra gjort av dom, dom spelade 
stadigt och stabilt hela tiden, även när 
det var brant var det stabilt. Å Iskungen 
å Fredrik vann impen, med Martin och 
Hasse i hasorna, två par som efter vad jag 
har hört spelar här på klubben som precis 
vem som helst. Det är fint med bridge 
tycker jag, att folk spelar så mycket.

Ja, tack för ordet, och tänk på att det är 
viktit att hålla i korten. 
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Grubbla med Gullberg:
Så ska det spelas!
1) Syd/ ♠10873
     Alla ♥D105
 ♦532
 ♣K102
  
  
  
  

 ♠EKkn52
 ♥E3
 ♦E4
 ♣ED85

Syd Väst Nord Öst
2♣ Pass 2♦ Pass
2♠ Pass 3♠ Pass
3NT Pass 4♠ Pass
6♠ Pass Pass Pass

Utspel: Ruterkung

Efter reläinledning berättar Syd om spa-
derfärg och får stöd. Nord höjer sedan 
positivt men slår av när Syd slaminviterar 
utan singel.

Mårten Gustawsson var spelförare i Ligan. 
Han tog ruteress och trumfade ut i två 
drag. Hela given:
             ♠10873
      ♥D105
 ♦532
 ♣K102
   ♠94       ♠D6
  ♥kn762      ♥K984
  ♦KD98      ♦kn1076
  ♣kn63       ♣974
             ♠EKkn52
 ♥E3
 ♦E4
 ♣ED85

Mårten fortsatte med fyra ronder klöver 
med rutersak från bordet. Därefter var 
det dags att ge försvaret deras ruterstick. 
Vinner Öst följer hjärtervända från kung. 
Vinner Väst bli denne tvungen att spela 
från hjärterknekt varför bordets tia ger 
hemgång.

Notera förresten att Väst näppeligen kan 
ha hjärterkung. Då låter han Öst vinna 
rutersticket för hjärter genom spelföraren 
för bet.

2) Nord/     ♠K8
    N-S ♥D102
 ♦D1096
 ♣Ekn32

 
 ♠ED9754
 ♥K953
 ♦kn32
 ♣ -

Syd Väst Nord  Öst
  1♦  Pass  
1♠ Pass 1 NT  Pass  
3♦ Pass 4♥*  Pass  
4♠ Pass Pass  Pass

Utspel: Klöverkung

Planera spelet! Trumfen sitter 3-2.

Denna bricka förekom också i Ligan. Där 
tog spelföraren för klöveress och fort-
satte med klöverknekt med två rutersak. 
Väst vann och spelade ruter till Östs ess 
varefter Syd måste gissa hjärterknekts 
placering. I matchen misslyckades båda 
spelförarna för en likabricka. Hela given:

         ♠K8
 ♥D102
 ♦D1096
 ♣Ekn32
  ♠kn2         ♠1063
  ♥E86         ♥kn74
  ♦K754         ♦E8
  ♣KD76         ♣109854
 ♠ED9754
 ♥K953
 ♦kn32
 ♣ -

Men inte är det så svårt att slippa gissa. 
Det är bara att stjäla utspelet, trumfa ut 
och spela ruter till bordet. Nu måste för-
svaret hjälpa spelföraren så att han slip-
per leta hjärterknekt om nu inte försvaret 
avstår något av sina ruterstick.

3) Syd/Ö-V ♠K32
 ♥EK32
 ♦32
 ♣EKkn10

 ♠EDkn1098
 ♥54
 ♦-
 ♣98765

Syd Väst Nord  Öst
4♠ Pass 5♣  Pass
5♦  Pass 6♠  Pass
Pass Pass

Utspel: Ruteress

Syd valde att spärröppna. 
Nord kontrollbjuder för att försäkra sig 
om att försvaret inte kan inleda med två 
ruterstick.
Ni stjäl utspelet och spelar trumf. Hur för-
säkrar ni er om hemgången när trumfen 
sitter 4-0.
Klövern sitter förstås också 4-0, annars 
vore det inga problem. Hela given:

         ♠K32
 ♥EK32
 ♦32
 ♣EKkn10
 ♠7654          ♠-
 ♥D108          ♥kn976
 ♦EKkn1054       ♦D9876
 ♣-        ♣D432
         ♠EDkn1098
 ♥54
 ♦-
 ♣98765

 
 
Sakar man en klöver från bordet straf-
far Öst genom att släppa tredje klövern. 
Syd blir då trumfmatt. Får bordet behålla 
alla klöver tar Öst och spelar ruter som 
tvingar Syd att offra sista trumfen.

Hemgången hänger på vad man sakar 
från bordet på fjärde ronden trumf. När 
man lägger bordets sista ruter har man 
ett vinnande läge. När Öst då tar tredje 
klöver och spelar ruter (bäst) stjäl Syd 
och sakar bordets blockerande klöver.
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Abdul och Lena var nöjda 
både under och efter spelet.

Lite förvirrat kan det ju bli, 
både vid bordet och efteråt...

Mera mentorbridge!
En kylig lördag i slutet av februari var 
det dags att dra igång Mentorbrid-
gen för i år. Cirka tjugo förväntans-
fulla adepter parades ihop med lika 
många erfarna spelare.

När Mikael Lindblom gett mentorerna en 
kort lektion i grunderna i det system Brid-
geskolan lär ut, fi ck paren bekanta sig 
och skriva en egen deklaration. Därefter 
startade en tävling över sju ronder med 
totalt 21 brickor. Nog såg en del av våra 
adepter lite rosiga och nevösa ut men 
det verkade försvinna så fort spelet var 
igång och stämningen steg i lokalen.

Bäst lyckades Erik Alriksson med Per-Arne 
Karlsson tätt följda av Birgitta Tell med 
Peder Skaj, och de hyllades välförtjänt av 
sina kamrater. Nu följde ett par timmars 
samkväm med mycket brickprat.
De 19 paren som årets mentorbridge 
består av ska nu spela två söndagsba-
rometrar för att den 9:e april avsluta 
med en silvertävling. Denna tävling är 
naturligtvis öppen för alla, så skynda 
dig att anmäla dig, så får du möta detta 
trevliga gäng!
Till sist, än en gång, ett STORT TACK till er 
mentorer som ger våra mindre rutine-
rade spelare denna möjlighet.

Men det fi nns tack och lov bot 
mot det också!

Men vänta nu... 
Jodå, det är Per-Arne igen, från för-
stasidan. Han som vann Julkul. Och 
skinkbarron. Och så nu även i spets 
på mentorbridgen! 

PASS undrar ju såklart var denna for-
midabla formtopp kommer ifrån. Epo? 
Anabola? Eller 
Per-Arne bara skrattar när han får frågan. 

- Ja, jag spelar ju så få bronstävlingar 
numer att jag kanske är extra taggad, 
säger han.
Per-Arne spelade under mentorbridgen 
tillsammans med Erik Alriksson. Har då 
denna junior lärt sig något under dagen 
av partävlingsmästaren?
- Jaaa...jag sakade ner en färg jag hade 
nian fjärde i, och det skulle jag tydligen 
inte ha gjort, för det var ett håll, säger 
Erik.

Erik la beslag på Per-Arne och förstaplatsen!



I profilen 

Margareta tar bridgen på allvar!

Bridge, korsord, deckare och god mat - undra på att Margareta 
är farlig vid bridgebordet!

Margareta Svanström har just avslu-
tat sitt sedvanliga dagbridgepass på 
S:t Erik när vi träffas. Hon kom tvåa, 
men är inte nöjd med placeringen.
- Jag går in i en tävling enbart för 
att vinna, säger hon. Det är det som 
gäller! När jag började spela bridge 
för 50 år sedan var jag överlycklig 
när jag kom näst sist. Men det var då 
det. Nu låter jag inte ens mina barn-
barn slå mig när vi spelar kort. För 
dem är det bara en lek men för mig 
är det blodigt allvar!

Margareta kom trea på julkul med drygt 
70 procent. Hon spelade då med sin favorit-
partner Gunnel Britting.
- Gunnel är min idealpartner, säger Marga-
reta. Det elakaste hon någonsin har sagt 
åt mig var när jag passade på hennes Q-
bid. Hon tittade på mig lite förvånat och 
sa: “Så det kan bli…”

Märker du någon skillnad mellan brid-
gen då och nu? Hur har den utvecklats?
- Det har kommit mycket nytt, förstås. Den 
största skillnaden är att folk var hövligare 
då. Man visste vad spelarna hette i efter-
namn och hälsade vid bordet.

Kom folk mer officiellt klädda till täv-
lingen då?
- Nej. Mig spelar det ingen roll hur spe-
larna klär sig, bara de inte luktar illa. Jag 
vill gärna framföra till somliga att det finns 
faktiskt bra och billiga herrdeodoranter 
att köpa nuförtiden.

Hur ofta spelar du bridge?
- I snitt deltar jag i bridgetävlingar tre 
gånger i veckan. Sedan tillkommer ibland 
robberbridge i hemmiljö.

Vad gör du för att behålla formen vid 82 
års ålder? Läser du bridgeböcker?
-  Ja, jag har några hyllmeter hemma som 
jag läser om och om igen tills jag somnar. 
Och så löser jag korsord, det håller hjär-
nan igång. Jag läser böcker också, helst 
deckare

Läser du bridgespalterna i tidningarna?
- Regelbundet, men det borde publiceras 
bridgeproblem oftare i Svenska Dagbal-
det, tycker jag. För närvarande är det bara 
två gånger i veckan.

Vilken är din främsta prestation vid brid-
gebordet hittills?
- Det var nog när Gunnel och jag vann DM 
damer i Stockholm på 80-talet. Det var 
roligt att komma  tvåa med Gillis i mel-
lanamerikanska mixed-mästerskapet på 
Aroba 1988 också.

Hur många mästarpoäng har du?
- Jag har spadernålen, men tyvärr inte en 
enda guldpoäng ännu.

Däremot har du guldlicens som tävlings-
ledare, eller hur?
- Ja, den tog jag för länge sedan. 

Har du andra favoritsysselsättngar för-
utom bridgen?
- Jag tycker om att äta gott och att laga 
mat åt mig själv och mina gäster. Det 
bästa jag vet är att tillaga foliekokt gädda 
med pepparrot.

Har du något annat på hjärtat som jag 
inte har frågat om?
- Ja. Jag är faktiskt väldigt besviken på Sve-
riges Bridgeförbund att de inte hedrade 
Nisse Jensen på något sätt. Han har gjort 
så mycket för bridgen.

Vi avslutar intervjun och Margareta åker 
hem för att förbereda sig till tävlingen 
dagen därpå. Senare på våren ska hon 
åka till Tallin på bridgeäventyr. Hoppas 
hennes motståndare är beredda...

     
                                     Elena Ström


