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Madeleine skaffade sig energi 
på annat sätt....Allting klär en... förlåt två, 
skönheter! Kvällens värdinnor, 
Lisa och Doris blev snabbt 
varma i kläderna.

Transcendera mera!
Rapport från en klubbfest:

Varför heter tidningen PASS? 
Den borde väl heta SPEL istäl-
let! PASS är ju tråkigt!

Den unge mannen på bilden 
lutar så för att han är:
a, redlöst berusad.
b, vansinnigt förälskad.
c, livrädd  att inte komma 
med på fotot annars
d, minst två av ovanstående 
alternativ.

Lär av det här, Göran. Glada, 
avspända, korrekta!

Lisa och Doris såg till att alla 
mådde bra. Show bjöds det 
också på, men eftersom även 
juniorer läser denna tidning 
har ansv. utg. satt P för alla 
bildbevis. Anv. utg. har alls 
inget att dölja själv.

Trerätters middag, mycket 
god, serverades också.

Naturligtvis var det skumpa till fördrinken, 
och sedan stod baren öppen för de som ville 
handla. Det ville väl de fl esta, men vissa var 
betydligt mer måttliga... ... än andra...
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Klubbtidning för BK S:t Erik
Box 49 116

100 28 Stockholm
Tel. 08-650 97 79

Ansvarig utgivare: LG 
Redaktör: Noomi Hebert

Tryck: Mediett information

Omslagsbild: 
LG, allas vår gullegris, med två 

nya beundrarinnor. 

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

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

pass@sterik.se

LG - om dammkorn och bjälkar:

Dendär partnern...

PASS

Hej på Er!
Skriver detta en sen kväll efter ligan...
Var riktigt sugen att lira ikväll och det 
började bra, bjöd rätt och spelade ut 
enda betande.
Men det dröjde ju inte länge förrän 
han där mittemot började dra åt sitt 
håll. Han lurade mig med sina listiga 
markeringar och spelade bort en zon-
utgång (det var ju bara att toppa ut 
damen!). Han kom dragande med 
nå’t sannolikhetstrams som ursäkt. 
Kvällen gick och han fortsatte med 
sina grodor (och jag gjorde kanske 
en...ja eller tre, kanske fyra).
Vad svårt det är ibland att ta part-
nerns små misstag! Och “om” man 
själv råkar göra något, så har man 
“alltid” någon bra ursäkt.

Kom att tänka på en gammal bricka. 
Vi hade bjudit oss till slam och det 
fanns inte något sätt att få 12 stick, 
om inte... Utspelet var en spader-
hacka och bordet hade EKxx till han-
dens singelknekt. Vad göra? Efter att 
ännu en gång kollat att det verkligen 
bara fanns 11 stick så tog jag lite upp-
givet en spaderhacka från bordet och 
känslan under tiden som högeryttern 
tänker och tänker pendlar mellan 
hopp och förtvivlan och... och... det 
tar lite tid... men... så kommer spader 
9! Vilken härlig känsla!

Den här känslan, och spänningen, 
vare sig det gäller om en mask skall 
gå eller någon underlig skvis, är en av 
anledningarna till att det är så kul att 
lira.
Och utan ”den där” mittemot så går 
det ju faktiskt inte!

Heja partnern!

God Jul & Gott Nytt

LG

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

LG - både vacker och klok!
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Same procedure as last year:
Tommys julnötter!
Tommy Gullberg bjuder som vanligt 
PASS-läsarna på tre problem. Problem 
kallas så här års alltid nötter. Hoppas 
du slipper känna dig som en!

1) Nord/ ♠86
    Ingen ♥D7
 ♦E765
 ♣Dkn1092
  
  
  
  

 ♠EKkn
 ♥kn8
 ♦K432
 ♣E874

Syd Väst Nord Öst
  - - Pass Pass
1 NT Pass 3 NT Pass
Pass Pass

Utspel: Spadertvå.

Hur tänker ni er hemgång?

Bli lika listig som 
Tommy!

Låna en bridgebok!

Biblioteket finns i 
styrelserummet, hyl-
lorna är fulla med bra 
och roliga böcker. 

Alla medlemmar lånar gratis!

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

2) Syd/ ♠kn1092
    Alla ♥832
 ♦62
 ♣K654
  
  
  
  

 ♠EK843
 ♥E
 ♦EKDkn
 ♣E72

Syd Väst Nord Öst
2♣∗ Pass 2♦∗ Pass
2♠ Pass 3♠ Pass
4♥∗ Pass 5♣∗ Pass
5♦∗ Pass 5♠ Pass

  6♠  Pass   Pass   Pass

Utspel: Hjärterkung.

Syd kräver på första varvet och visar sedan 
sin spader. När han får stöd slaminviterar 
han samtidigt som han berättar om kort 
hjärter. Det passar Nord fint. Han kontroll-
bjuder men kan inte driva till slam. Syd får 
därmed skrinlägga sina förhoppningar på 
storslam.

Gardera hemgång!

3) Syd/ ♠ED102
     N-S ♥75
 ♦kn843
 ♣K92
  
  
  
  

 ♠Kkn954
 ♥E4
 ♦ED2
 ♣D105

Syd Väst Nord Öst
1NT Pass 2♣∗ Pass
2♠ Pass 4♠ Pass
Pass Pass 

Utspel: Rutertio.

Högfärgsfråga leder till 4 spader.

Ni vinner utspelet med ruterdam och 
trumfar ut i tre drag. Öst sakar två hjärter. 

Hur vill ni fortsätta?

Svårt och krångligt?!

Fredagsöppet!

Du vet väl att juniorer är hjärtligt väl-
komna till klubben varje fredag? Från halv 
sex pågår spel - hur länge beror på graden 
av entusiasm hos deltagarna.
Juniorgränsen har dessutom puffats ytter-
ligare ett snäpp uppåt. Är du dryga 30 går 
det bra. Alla vuxna är också välkomna om 
de kan tänka sig att lira med någon späd 
liten planta!

16 december är sista gången innan jul, 
och sedan drar Kicki, Freja och Peter igång 
igen fredagen den 13 januari...(kan ett år 
som börjar så verkligen bli nåt att ha?).
Så ta med eller skicka hit dina barn, 
barnbarn, barnbarnsbarn, nicer, nevöer,  
bryllingar, tremänningar, sysslingar, pyss-
lingar, värstingar...

På sidan 14 finns facit!
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Från Tk till er alla:

Tävlingar (nästan) varje dag!
Nu när julen närmar sig med storm-
steg är det dags att plocka fram 
kalendern och boka in alla tävlingar 
som äger rum runt jul och nyår. 

Vi startar julspelet den 20 december med 
Jul-Kul, årets populäraste tävling. Det 
brukar bli knökfullt i lokalen så se till att 
vara ute i god tid!
Skinktävlingarna äger rum den 21 decem-
ber för mindre rutinerade och den 22 
december för alla. Priser delas ut i form 
av julens läckerheter. Mellandagsrallyt 
går av stapeln den 27, 28 samt 29 decem-
ber. Priser i alla deltävlingar samt till de 
fyra främsta i rallyt. Nytt för denna jul- 
och nyårshelg är tävlingarna som äger 
rum mellan nyår och trettondagen. Den 
2 januari kör vi en partävling för mindre 
rutinerade. Den 3 är det Imp Över Fältet 
partävling. Den 4 en normal partävling. 
Den 5 provar vi något helt nytt som för-
hoppningsvis lockar en hel del spelare, 
Speedy Gonzales! Här spelar vi 5-brickors 
ronder som ska avverkas på 15 minuter, 
det vill säga 3 minuter per bricka. Totalt 
spelar vi 50 brickor.

Alla tävlingar som nämnts hittills startar 
18.30.

Silvertävlingar anordnas som vanligt 
annandag jul, nyårsdagen och trettonda-
gen.
Dessa startar 15.00 och går över 42 
brickor.

Den 7 januari spelar vi en liten längre par-
tävling för spelare i högst ABBA.
Starttid är 13.00 och antalet brickor 33. 

SM-DM kval kommer att anordnas av 
klubben. I år har Stockholms Bridgeför-
bund beslutat att det även ska kvalas för 
veteraner. Självklart ordnar klubben ett 
kvalheat.

Kvalet för veteranerna äger rum den 29 
januari kl 10.30. Anmälan senast 22 janu-
ari.

Kvalet till öppna par SM-DM går av sta-
peln den 4:e februari kl 10.30. Denna täv-
ling kommer att vara gratis att deltaga i 
för spelare som representerar BK S:t Erik. 

Vi hoppas därför att ni som inte är så jät-
terutinerade också tar chansen att spela 
SM par kval. Anmälan senast 29 januari.

En Guldmixed tävling kommer att anord-
nas den 18 februari. Denna tid på året 
har vi tidigare anordnat lagguldtävling, 
men eftersom det inte tycks fi nnas någon 
större efterfrågan för denna tävling har vi 
beslutat att spela mixed, vilket i alla fall 
i silvertävlingsformatet tidigare lockat 
ett stort antal spelare. För att inte enbart 
vända oss till eliten kommer deltagande 
endast att kosta 200:- per spelare, vilket är 
marginellt mer än silvertävlingsvarianten. 
Dock blir det 15 fl er brickor att spela. Så ta 
nu och ragga upp en partner och anmäl 
er! Efter spelet blir det förfriskningar och 
snacks.

God jul och Gott nytt bridgeår!
 

  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentkort gällande för

PO SUND E L I N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Giltigt den 5e januari 2006, då vi spelar ”Speedy 
Gonzales” - 3 minuter per bricka!

God Jul, PO önskar Bk S:t Erik!
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Attans otur!
Stockholm vann inte i år heller!
Varje år i mitten av oktober spelas 
en stadskamp mellan Gävle, Stock-
holm, Uppsala och Västerås. 
S:t Erik var värd i år, och här rappor-
terar Tora om hur det gick att för-
svara Stockholms ära.

Städerna ställer upp med två fyrmanna-
lag var som möter alla de andra städernas 
lag. Man spelar alltså sex stycken matcher 
á åtta brickor. En vandringspokal utgör 
förstapris. Dessutom får de bästa enskilda 
lagen penningpriser. 
Stockholm har förargligt nog aldrig vunnit. 
Lagmedlemmar från S:t Erik har placerat 
sig bra både i Lissabon och Djakarta, men 
när det gäller att slå lag på hemmaplan 
kommer vi till korta! I övrigt har alla utom 
Stockholm vunnit två gånger, och Gävle 
har vunnit tre och tagit hem första vand-
ringspriset för gott. 

Upmark i Bremark O hade i 
alla fall roligt!

Meningen är att vi skall ställa upp med 
de bästa lagen i ligan. Det är lättare sagt 
än gjort, och på fredagen ringde Magnus 
Hammar runt efter sena återbud och 
fick napp på Loket och mig. Våra vingar 
Ola Stavås och Börje Rudenstål var klara 
sedan tidigare.

Loket och jag spelade ihop för första 
gången och då försöker man ju spela 
enkelt och undvika fåniga konventioner. 
Och förtroendet var det inget fel på, redan 
på första brickan höjde partnern mitt en-
spaderinkliv till två spader på D9. 
På bricka 17 plockade jag upp: AKD2-
KT876---Q875. Budgivningen gick: mtv: 
pass ‒ Loket: pass ‒ mth:1hj ‒ pass av mig 
‒ mtv:2 hjärter ‒ Loket: dubbelt ‒ mth: 
pass ‒ 4 spader från mig ‒ mtv:pass ‒ och 
5 spader av Loket följt av 6 spader från 
mig! Hjärteress ut! Och plus 7. Hela given:

Nord/
Ingen     ♠93
     ♥Ekn95
 ♦1087
 ♣kn1063
  ♠EKD2      ♠108764
  ♥K10876    ♥-           
  ♦-     ♦EKkn9532
  ♣D875 

    
♣2

 ♠kn5
 ♥D432
 ♦D64
 ♣EK94
 
Vid andra bordet hade de spelat fantasi-
lösa 3 ruter plus 5. Lokets dubbling var mer 
kreativ, och det ledde till en bra inbricka. 

Ola och Börje hade också en häftig bricka 
med motståndarna i kontraktet 2 spader 
dubbelt  i ozon. 2 klöver av Börje som Syd, 
2 spader av Väst som visade spader och en 
lågfärg, dubbelt av Ola som betydde att 
“jag vill iallfall spela utgång”. Stackars Öst 
vågade inte tro på klövern på tretricsnivån 
utan passade och Börje tyckte att trots 
zonerna kunde väl 2 spader dubbelt  vara 
ok.

Öst/
N-S      ♠Dkn105
     ♥D95
 ♦Kkn105
 ♣32
  ♠9743      ♠8
  ♥4     ♥KJ10863       
  ♦8762    ♦93
  ♣Dkn106

    
♣K954

 ♠EK62
 ♥E72
 ♦ED4
 ♣E87

Ola och Börje fick lika många stick som 
Nord-Syd fick vid andra bordet, det vill 
säga 11 och 1400 in. Fast vid vårt bord var 
motståndarna i 6 spader med en bet.

Stockholm vann inte i år heller ‒ det 
gjorde Västerås. Men det var kul att möta 
duktiga spelare som man inte mött förut 
och stämningen var god. Vårt lag avslu-
tade dagen på La Famiglia där vi blev 
bjudna på en härlig italiensk middag av 
klubben. Nästa år kanske vi kan få fler 
från de allra bästa lagen att ställa upp och 
få en efterlängtad seger! Om så inte blir 
fallet - håll er hemma dagen före match, 
klubben kan behöva reserver! 

            Tora Philip

Bridgerelaterad åkomma 
nummer 33: Gamnacke. 

Tora & co blev femmor  - och därmed bästa Stockholmslag!
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I varje nummer av PASS har 
Bridgeskolans lärare Johan Ebenius  
en sida till sitt förfogande. Idag 
börjar han med att göra reklam 
för Bridgeskolans nya kurser - och 
bjuder sedan på ett problem som 
visar varför du behöver gå dem!

Under hösten har bridgeskolan 
introducerat nya kurser i spelteknik 
som även kommer genomföras under 
vårterminen. 

Bättre Spel
En kurs efter grundnivån där vi lär 
ut de bastekniker en spelförare och 
försvarsspelare bör ha i sin verktygslåda.  
Start vårterminen tisdag 24/1 13.30+ 
Anders Hjelm och torsdag 26/1 09.30 
Catarina Midskog

BS/Kom
På kvällen kombinerar vi kursen Bättre 
Spel med kursen Kom. Kom är främst 
repetition av budteorien från Grundkurs 
B, men vi lär oss även utnyttja de metoder 
vi lärt oss på ett intelligent sätt. 
Start vårterminen tisdag 24/1 17.45+ och 
onsdag 25/1 17.45+  Johan Ebenius

Spela
Kursen har funnits förut men brickorna 
och problemen är nya. Man bör ha 
gått åtminstone Påbyggnadskurs eller 
motsvarande innan. Alla i gruppen spelar 
samma bricka och därefter går vi igenom 
hur vi borde ha tänkt i budgivning, utspel, 
spelföring och försvar. Detta upprepas 
ytterligare tre gånger så att alla får spela 
varsin bricka på dagens tema. Sedan 
träningsspelas det och fikas och därefter är 
det dags för det andra undervisningspasset 
där vi går igenom en spelläxa (på dagens 
tema) och fyra rätt kniviga budproblem 
där ni kan jämföra era svar med facit och 
få mellan noll och tio poäng på varje 
uppgift. Ingen fyrtiopoängare än så länge 
den här terminen! 
Start vårterminen måndag 23/1 17.45 Ulf 
Cederborg  och tisdag 24/1 13.30+ Johan 
Ebenius

Vill ni anmäla er till en kurs kan ni gå in på 
www.bridgeskolan.se eller ringa 08-31 37 
31. Kurser med plustecken efter tiden är 
fyra timmar medan övriga är 3.5 timmar.

Efter att ha snackat om kurser i spelteknik 
är det hög tid för ett spelproblem:

        

Nya kurser!
Bridgeskolan bjuder till!

           ♠ED8
           ♥KDkn103
           ♦E973 
           ♣5

           ♠763 
           ♥E9875  
           ♦K4 
           ♣Ekn4

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

  6♥  Pass   Pass   Pass

Utspel: Klöverkung. Trumfen sitter 2-1.

Budgivning:
2NT är Stenbergs och 3♣ är en negativ 
invit, dvs singel eller renons i bjuden färg. 
Syd ser att det räcker med så lite som Exx 
Kxxxx EDknx x för att storslam ska vara en 
god idé och inviterar därför till slam med 
kontrollbudet 4♦ som visar något bra 
i ruter. Nord som har avsevärda tillägg 
frågar efter ess då Syd visar två ess och 

        ♠ED8
           ♥kn10
           ♦ -
           ♣ -
♠kn952   ♠K104
♥ -   ♥ -
♦K   ♦-
♣ -           ♠763 

♣D10

           ♥9
           ♦ -
           ♣kn

trumfdam enligt RKCB (tio gemensamma 
trumf räknas som trumfdamen). Nord 
frågar med 5NT om det möjligen kan finnas 
storslam,  men Syd som redovisat alla sina 
värden, avböjer vänligt men bestämt. Mer 
om  slambudgivning i slamkursen, start 
måndag 23/1 13.30 Johan Ebenius.

Lösning
Vinn utspelet och trumfa ut med Syd inne. 
Spela tre gånger ruter med stöld, stjäl en 
klöver och stjäl en ruter. Nu är läget:

Du spelar klöver knekt och sakar en spader 
från Nords hand. Öst kommer in  på klöver 
dam och får själv välja dödssätt.

                      Johan Ebenius

Önskar du dig en slamkurs i julklapp? Det kan Johan ordna!
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Du - efter plugget, det fixar sig alltid:

Rapport från en skolbänk 
PASS bad Kicki Nedlich, fotograf 
och bridgelärarassistent, att skildra 
sitt jobb i text och bild. Här kommer 
hennes rapport från en kväll på 
jobbet.

Kravbud verkar läskiga, kommer det fram.
Vi pratar lite om det, och det ligger till så 
här: Man vill ju helst invitera för att på så 
sätt skjuta över ansvarsbördan på part-
nern. Om partnern lägger på och det är 
fel så är det ju naturligtvis partnern som 
har bjudit för hårt, om partnern bjuder för 
blött och kontraktet står som ett segel så 
kan man trösta sig med att man iallafall 
har en bra syndabock ‒ partnern!

Jargongen i bridge kan ibland låta helt 
snurrig för den oinvigde nybörjaren 
‒ man får passa sin tunga. Uttryck som 
”kung-andra” - vadå kan man har fler 
kungar i samma färg? ”Uppercut” - ska 
man hålla på och slåss nu också?? ”Relä” 
- det låter som någon slags spak. Inpet-
ning - det låter ju som att man ska peta 
in ett kort i därför avsedd kroppshåla. 
Underspela - att hålla på och fiffla med 
korten under bordet kan väl inte vara 
tillåtet? Toppa - toppluva?

Budet 2♣ kan kännas väldigt mystiskt 
ibland. Två kursdeltagare frågade mig 
vad budet betydde, och minst ett halvt 
dussin lägen ploppade upp i huvudet. 

Enda krav, XY-NT, 2-över1, NT-försvar, 
Drury, Kaplan och så vidare. Efter en stund 
kröp det fram att bekymret gällde gamle 
hederlige Stayman. 
Och jag kunde ju inte annat än hålla med. 
Det är ju faktiskt fruktansvärt ologiskt att 
bjuda 2♣ när man har en klövermarmic!  

Även organisatoriska frågor dyker upp 
ibland, en het fråga är ju ofta varför det 
ska finnas en damklass och en öppen (läs 
herr) klass. Det kan man ju själv fundera 
över oftare än vad som kanske är bra...

    Kristin Nedlich

Du, jag - jag brukar ha tur!
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FYNDA I BT-BUTIKEN!
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:

WWW.BRIDGETIDNINGEN.COM/BUTIKEN

Skriv till PASS du också! 
Ju fler som bidrar, desto 

roligare blir det!

Ditt bidrag kan du lägga 
i PASS egen låda i TL-
rummet, eller mejla till

pass@sterik.se
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Nu har de vunnit igen!

   Nästa PASS kommer 15:e mars! 
Om det kommit in några manus till den 15:e februari, annars blir det svårt! 

Jag är en lanka
Jag vill inte vara med i leken!

Ändå tummas, kuperas jag,
ges fast ingen vill ha mig

Gröna filten
Gipsansiktet därovanför

som ordnar in mig i solfjädern
och någon gång, i sällsynta fall,
daskar mig som en trumf i bordet

Hellre vara en låg tanke
än ett lågt kort, hellre än
gömd i en smokingärm

ligger jag under bordet och fladdrar
Det värsta av allt: blötta tummen

med pokerminen!
Ändå går jag ur hand i hand

som en förkastad arbetare
tills jag gulnar

i den eviga given

Härskare, skänk oss en lek
som vi själva kan leka

tvåornas lek, treornas lek
en morgon i soluppgången

när spelaren räknar förlusten
med kallsvett i pannan!

Korten på bordet!
Jag väntar på stängningsdags.

Ur Stenar av Lars Frossell

Jag är en lanka
Jag vill inte vara med i leken

Jag är en 
Jag vill inte vara med i leken

Jag är en 

Ändå tummas, kuperas jag,
Jag vill inte vara med i leken

Ändå tummas, kuperas jag,
Jag vill inte vara med i leken

fast ingen vill ha mig
Ändå tummas, kuperas jag,

fast ingen vill ha mig
Ändå tummas, kuperas jag,

Gröna filten
fast ingen vill ha mig

Gröna filten
fast ingen vill ha mig

Gipsansiktet därovanför
Gröna filten

Gipsansiktet därovanför
Gröna filten

som ordnar in mig i solfjädern
Gipsansiktet därovanför

som ordnar in mig i solfjädern
Gipsansiktet därovanför

ch någon gång, i sällsynta fall,
som ordnar in mig i solfjädern
ch någon gång, i sällsynta fall,
som ordnar in mig i solfjädern

daskar mig som en trumf i bordet
ch någon gång, i sällsynta fall,

daskar mig som en trumf i bordet
ch någon gång, i sällsynta fall,

Hellre vara en låg tanke

lanka
Jag vill inte vara med i leken!

Ändå tummas, kuperas jag,
Jag vill inte vara med i leken

Ändå tummas, kuperas jag,
Jag vill inte vara med i leken

fast ingen vill ha mig
Ändå tummas, kuperas jag,

fast ingen vill ha mig
Ändå tummas, kuperas jag,

Gröna filten
fast ingen vill ha mig

Gröna filten
fast ingen vill ha mig

Gipsansiktet därovanför
Gröna filten

Gipsansiktet därovanför
Gröna filten

som ordnar in mig i solfjädern
Gipsansiktet därovanför

som ordnar in mig i solfjädern
Gipsansiktet därovanför

ch någon gång, i sällsynta fall,
som ordnar in mig i solfjädern
ch någon gång, i sällsynta fall,
som ordnar in mig i solfjädern

daskar mig som en trumf i bordet
ch någon gång, i sällsynta fall,

daskar mig som en trumf i bordet
ch någon gång, i sällsynta fall,

Hellre vara en låg tanke

!

ch någon gång, i sällsynta fall,
daskar mig som en trumf i bordet

ch någon gång, i sällsynta fall,
daskar mig som en trumf i bordet

ch någon gång, i sällsynta fall,

!

ch någon gång, i sällsynta fall,
daskar mig som en trumf i bordet

ch någon gång, i sällsynta fall,
daskar mig som en trumf i bordet

ch någon gång, i sällsynta fall,

Hellre vara en låg tankeHellre vara en låg tanke
än ett lågt kort, hellre än

Hellre vara en låg tanke
än ett lågt kort, hellre än

Hellre vara en låg tanke

gömd i en smokingärm
än ett lågt kort, hellre än
gömd i en smokingärm

än ett lågt kort, hellre än

ligger jag under bordet och fladdrar
gömd i en smokingärm

ligger jag under bordet och fladdrar
gömd i en smokingärm

Det värsta av allt: blötta tummen
ligger jag under bordet och fladdrar
Det värsta av allt: blötta tummen
ligger jag under bordet och fladdrar

med pokerminen!
Ändå går jag ur hand i hand

med pokerminen!
Ändå går jag ur hand i hand

med pokerminen!

som en förkastad arbetare
Ändå går jag ur hand i hand

som en förkastad arbetare
Ändå går jag ur hand i hand

tills jag gulnar
som en förkastad arbetare

tills jag gulnar
som en förkastad arbetare

i den eviga given
tills jag gulnar

i den eviga given
tills jag gulnar

Härskare, skänk oss en lek
som vi själva kan leka

Hellre vara en låg tanke
än ett lågt kort, hellre än

Hellre vara en låg tanke
än ett lågt kort, hellre än

Hellre vara en låg tanke

gömd i en smokingärm
än ett lågt kort, hellre än
gömd i en smokingärm

än ett lågt kort, hellre än

ligger jag under bordet och fladdrar
gömd i en smokingärm

ligger jag under bordet och fladdrar
gömd i en smokingärm

Det värsta av allt: blötta tummen
ligger jag under bordet och fladdrar
Det värsta av allt: blötta tummen
ligger jag under bordet och fladdrar

med pokerminen!
Ändå går jag ur hand i hand

med pokerminen!
Ändå går jag ur hand i hand

med pokerminen!

som en förkastad arbetare
Ändå går jag ur hand i hand

som en förkastad arbetare
Ändå går jag ur hand i hand

tills jag gulnar
som en förkastad arbetare

tills jag gulnar
som en förkastad arbetare

i den eviga given
tills jag gulnar

i den eviga given
tills jag gulnar

Härskare, skänk oss en lek
som vi själva kan leka

Hellre vara en låg tankeHellre vara en låg tankeHellre vara en låg tankeHellre vara en låg tanke
än ett lågt kort, hellre än

Hellre vara en låg tanke
än ett lågt kort, hellre än

Hellre vara en låg tanke

gömd i en smokingärm
än ett lågt kort, hellre än
gömd i en smokingärm

än ett lågt kort, hellre än

ligger jag under bordet och fladdrar
gömd i en smokingärm

ligger jag under bordet och fladdrar
gömd i en smokingärm

Det värsta av allt: blötta tummen
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som vi själva kan leka
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än ett lågt kort, hellre än

Hellre vara en låg tanke
än ett lågt kort, hellre än

Hellre vara en låg tanke

gömd i en smokingärm
än ett lågt kort, hellre än
gömd i en smokingärm

än ett lågt kort, hellre än

ligger jag under bordet och fladdrar
gömd i en smokingärm

ligger jag under bordet och fladdrar
gömd i en smokingärm

Det värsta av allt: blötta tummen
ligger jag under bordet och fladdrar
Det värsta av allt: blötta tummen
ligger jag under bordet och fladdrar

med pokerminen!
Ändå går jag ur hand i hand

med pokerminen!
Ändå går jag ur hand i hand

med pokerminen!

som en förkastad arbetare
Ändå går jag ur hand i hand

som en förkastad arbetare
Ändå går jag ur hand i hand

tills jag gulnar
som en förkastad arbetare

tills jag gulnar
som en förkastad arbetare

i den eviga given
tills jag gulnar

i den eviga given
tills jag gulnar

Härskare, skänk oss en lek
som vi själva kan leka

Hellre vara en låg tanke
än ett lågt kort, hellre än

Hellre vara en låg tanke
än ett lågt kort, hellre än

Hellre vara en låg tanke

gömd i en smokingärm
än ett lågt kort, hellre än
gömd i en smokingärm

än ett lågt kort, hellre än

ligger jag under bordet och fladdrar
gömd i en smokingärm

ligger jag under bordet och fladdrar
gömd i en smokingärm

Det värsta av allt: blötta tummen
ligger jag under bordet och fladdrar
Det värsta av allt: blötta tummen
ligger jag under bordet och fladdrar

med pokerminen!
Ändå går jag ur hand i hand

med pokerminen!
Ändå går jag ur hand i hand

med pokerminen!

som en förkastad arbetare
Ändå går jag ur hand i hand

som en förkastad arbetare
Ändå går jag ur hand i hand

tills jag gulnar
som en förkastad arbetare

tills jag gulnar
som en förkastad arbetare

i den eviga given
tills jag gulnar

i den eviga given
tills jag gulnar

Härskare, skänk oss en lek
som vi själva kan leka

ligger jag under bordet och fladdrar
Det värsta av allt: blötta tummen
ligger jag under bordet och fladdrar
Det värsta av allt: blötta tummen
ligger jag under bordet och fladdrarligger jag under bordet och fladdrar
Det värsta av allt: blötta tummen
ligger jag under bordet och fladdrar
Det värsta av allt: blötta tummen
ligger jag under bordet och fladdrarligger jag under bordet och fladdrar
Det värsta av allt: blötta tummen
ligger jag under bordet och fladdrar
Det värsta av allt: blötta tummen
ligger jag under bordet och fladdrar

Ändå går jag ur hand i hand

ligger jag under bordet och fladdrar
Det värsta av allt: blötta tummen
ligger jag under bordet och fladdrar
Det värsta av allt: blötta tummen
ligger jag under bordet och fladdrar

Ändå går jag ur hand i hand

Jag väntar på stängningsdags

som vi själva kan leka
tvåornas lek, treornas lek
som vi själva kan leka

tvåornas lek, treornas lek
som vi själva kan leka

en morgon i soluppgången
när spelaren räknar förlusten
en morgon i soluppgången

när spelaren räknar förlusten
en morgon i soluppgången

med kallsvett i pannan!
när spelaren räknar förlusten

med kallsvett i pannan!
när spelaren räknar förlusten

Korten på bordet!
Jag väntar på stängningsdags

Korten på bordet!
Jag väntar på stängningsdags

Korten på bordet!

Ur Stenar

som vi själva kan leka

Jag väntar på stängningsdagsJag väntar på stängningsdags.Jag väntar på stängningsdags

 av Lars Frossell

som vi själva kan leka
tvåornas lek, treornas lek
som vi själva kan leka

tvåornas lek, treornas lek
som vi själva kan leka

en morgon i soluppgången
när spelaren räknar förlusten
en morgon i soluppgången

när spelaren räknar förlusten
en morgon i soluppgången

med kallsvett i pannan!
när spelaren räknar förlusten

med kallsvett i pannan!
när spelaren räknar förlusten

Korten på bordet!
Jag väntar på stängningsdags

Korten på bordet!
Jag väntar på stängningsdags

Korten på bordet!

Stenar av Lars FrossellStenar av Lars FrossellStenar

som vi själva kan lekasom vi själva kan leka
tvåornas lek, treornas lek
som vi själva kan leka

tvåornas lek, treornas lek
som vi själva kan leka

en morgon i soluppgången
när spelaren räknar förlusten
en morgon i soluppgången

när spelaren räknar förlusten
en morgon i soluppgången

med kallsvett i pannan!
när spelaren räknar förlusten

med kallsvett i pannan!
när spelaren räknar förlusten

Korten på bordet!
Jag väntar på stängningsdags

Korten på bordet!
Jag väntar på stängningsdags

Korten på bordet!

Stenar

som vi själva kan leka

Jag väntar på stängningsdags

 av Lars Frossell

som vi själva kan leka
tvåornas lek, treornas lek
som vi själva kan leka

tvåornas lek, treornas lek
som vi själva kan leka

en morgon i soluppgången
när spelaren räknar förlusten
en morgon i soluppgången

när spelaren räknar förlusten
en morgon i soluppgången

med kallsvett i pannan!
när spelaren räknar förlusten

med kallsvett i pannan!
när spelaren räknar förlusten

Korten på bordet!
Jag väntar på stängningsdags

Korten på bordet!
Jag väntar på stängningsdags

Korten på bordet!

som vi själva kan leka
tvåornas lek, treornas lek
som vi själva kan leka

tvåornas lek, treornas lek
som vi själva kan leka

en morgon i soluppgången
när spelaren räknar förlusten
en morgon i soluppgången

när spelaren räknar förlusten
en morgon i soluppgången

med kallsvett i pannan!
när spelaren räknar förlusten

med kallsvett i pannan!
när spelaren räknar förlusten

Korten på bordet!
Jag väntar på stängningsdags

Korten på bordet!
Jag väntar på stängningsdags

Korten på bordet!

Dagens dikt:
Allt som är bra skrivs på språk man begriper
Nej, det är inte diktens titel, däre-
mot ett känt citat från författaren 
(tillika akademiledarmoten), Lars 
Forssell.

Språk man begriper. Och med metafo-
rer man begriper. (Av någon anledning 
kommer PASS-reaktören att tänka på fot-
bollens Royal Leauge... )

Stort tack till Mari som lagt denna dikt i 
PASS-lådan! Hör av dig till LG (eller någon 
annan snäll TL) så får du ett par frispel! 
Och tack till Lars för att han skrev dikten!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Bengt-Erik Efraimsson och Anders 
Morath tog hem årets Plattlir, som 
numera spelas i slutet av oktober. 

Tvåor var Johnny Östberg och  Mats 
Axdorph, tredjeplatsen tog Lennart och 
Mattias Weiler hand om. 
De tre paren får det dock svårt i nästa 
guldtävling - mixeden i februari! 
Ut och leta damer, pojkar! Tills den

18e februari 
borde ni väl hinna hitta några!

Plattliret!
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Hårda och mjuka paket:

Senhöstens stora internationella begi-
venhet på bridgefronten var naturligtvis 
den 37:e upplagan av Bermuda Bowl. 
Stockholm bidrog med fyra spelare till 
Sveriges lag: Sundelin-Sylvan och Bert-
heau-Nyström, kompletterade med 
Fredin-Lindqvist. Sverige slutade på en 
mycket meriterande fjärde plats efter att 
ha förlorat mot Italien i semi och sen mot 
USA 2 i matchen om bronset. I den så kal-
lade Butlerberäkningen för 43 listade par 
blev effektiva Bertheau-Nyström bästa 
svenska par på en sjätteplats före bland 
andra världsmästarna Bocchi-Duboin. 
Sundelin-Sylvan intog 24:e plats och 
Fredin-Lindqvist hamnade på 34:e plats. 
Bucklan gick till Italien, som vann med 18 
imp över USA 1 i finalen. Senast Italien 
vann Bermuda Bowl var vid silverjubileet 
på Bermuda 1975. Inte sen skandalen 
i Buenos Aires 1965 med Reese-Scha-
piro i huvudrollerna har ett VM blivit så 
omskrivet. 1975 gällde skriverierna de 
italienska ”tåspetsdansörerna” Facchini-
Zucchelli, som fick sitta på de anklagades 
bänk för fusk. Och i år vid EM var det dags 
igen. ”The Racecars”, som det italien-
ska stjärnparet Buratti-Lanzarotti kallas i 
USA, sitter anklagade för en mycket pri-
mitiv form av fusk med kik i motspelar-
nas kort och sen semaforering om sitsen 
till partnern trots skärmar. Usch och fy! 
Från 1975 års final mellan Italien och 
USA hämtar vi en av de mest väl-
kända brickorna ur VM:s historia. Ett 
av världens mest ansedda par, Bella-
donna-Garozzo, satte sig frivilligt (?) i en 
13%ig storslam med trumfkung borta:: 
 
V/NS

 ♠EK109
     ♥-
 ♦E97
 ♣kn98632
  ♠43         ♠7652
  ♥D1087    ♥K432           
  ♦D1064    ♦kn53
  ♣754 

    
♣K10

 ♠Dkn8
 ♥Ekn965
 ♦K82
 ♣ED
 
I slutna rummet fick Hamman-Wolff som 
Nord-Syd in 1470 i 6 NT, medan man i 
öppna rummet hade högre ambitioner, 
vilket ledde till 7kl med ”Bellan” som 
spelförare på Nords plats. Innan bordet 
kom upp lär Eddie Kantar på Östs plats 

ömt ha smekt sin klöverkung och sagt 
tyst för sig själv: ”Gud kanske inte är 
italienare när allt kommer omkring”. 
 
När Garozzo la upp ess-dam i trumf revi-
derade han raskt sin uppfattning och lär 
ha blivit så chockad att han glömde att 
kasta på klöver kung i första trumfron-
den. Kanske hade ”Bellan” gått på 
det, för det fanns visst ett spelsätt
 med tian fjärde i trumf hos Väst, 
men då måste han ha minst tre-
korts spader. Pröva själv!
   
I tolfte ronden av årets upplaga möttes 
Sverige och Italien i det som kallas ”round-
robin”, det vill säga alla mot alla, och det 
blev fyrverkerier redan på andra brickan: 
 
Ö/NS
 ♠ED95
     ♥E7
 ♦EK4
 ♣EK96
  ♠82         ♠73
  ♥Kkn9862    ♥D543           
  ♦1085    ♦9732
  ♣D7 

     
♣1052

 ♠Kkn1064
 ♥10
 ♦Dkn6
 ♣kn843
  

Så här gick budgivningen med Lindqvist-
Fredin N/S:

Syd Väst Nord Öst
   Pass
Pass 2♥ D 4♥   
4♠ Pass 6♠ Pass
Pass Pass  

 
Lätta 1460 in. Och med Nyström-Bertheau 
Ö/V:

Syd Väst Nord Öst
   Pass
Pass 3♥ D 6♥   
Pass Pass 7 NT Pass
Pass Pass  

 
Dubbelt på 6 hjärter hade inte fört in 
Nyström i 2000-klubben, för det kostar 
”bara” 1700 och hade givit 6 imp till 
italienarna. Syds pass på Bertheaus 6 
hjärter var tydligen av kravkaraktär (?) och 
Fantomen, f-låt Fantoni lyfte upp samtliga 
35 kort ur budlådan.
 
När klöverdamen föll redan i andra 
ronden klöver, var 7NT hemma 
och Italien kunde notera 13 imp.  
Matchen slutade 16-14 till Italien och 
att säga att italienarna slapp ifrån med 
blotta förskräckelsen är ingen överdrift. 
Jag undrar när det hände senast att man 
dubblade i första budronden och bjöd 7 
NT i den andra. Det måste ha varit mycket 
länge sen.
 
 

Fredrik Nyström, en sjättedel 
av det svenska VM-laget.

Blandat och gett!
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Gullig, lättfotad hjärterdam.

Transnational teams
Från öppna klassen i Estoril, kallad 
Transnational teams, hämtar vi en ny 
medlem i 2000-klubben. Vår vän satt 
Nord i denna giv och blir naturligtvis 
hedersmedlem, eftersom han 
varken var i zonen eller hade rävat: 
 
N/Ingen

 ♠7
     ♥Ekn73
 ♦E653
 ♣KD75
  ♠EDkn        ♠1098653
  ♥10642    ♥KD95         
  ♦KD109    ♦8
  ♣32 

     
♣E10

 ♠K42
 ♥8
 ♦kn742
 ♣kn9864

Syd Väst Nord Öst
  1♦ 1♠
3♦* 4♠ 5♦ Pass  
Pass D Pass runt 
 
* spärr som synes  

De flesta N/S-par försvarade sig 
framgångsrikt mot 4 spader genom att 
spela ut hjärter 8.  Mot 5 dubblade ruter 
spelade Öst ut spader 10. Väst kom in 
på knekten och vände med hjärter. Nu 
kunde Nord avböjt vårt erbjudande om 
medlemskap genom att slå bort klöver ess, 
ta ut trumfess och gå tre bet på korsstöld. 
Men girigheten tog överhanden och han 
försökte tjäna ett stick genom att spela 
på trumfen 3-2. Men det borde han inte 
ha gjort. Ruter ess var det sista stick Nord 
fick och nio bet gick för taxa 2300. En 
mycket värdig medlem enligt min åsikt.  
Väst visade lite klent omdöme, för han 
borde ha bekänt med en honnör i första 
trumfronden. Visserligen får han då 
bara in 2000 med trumffortsättning, 
men det borde ha varit tillräckligt, när 
man själv bara har tre spader i korten. 
 
En lektion i etik
En amerikansk bridgelirare av hög etisk 
standard och klass spelade robber på 
klubben. Hans moatjé på den här given 
hade i det avseendet en bra bit kvar att 
vandra. Som vanligt tätnade dramatiken 
fram på småtimmarna och på kvällens 
sista bricka satt paret emot 7 NT med vår 
etiske vän som Öst. Med tre kort kvar hade 
man kommit fram till följande slutläge: 
  

  K32

  Ekn10

Spelföraren lockade med knekten 
och Väst tog sig en rejäl lutare och 
la slutligen lågt. Tagen av denna 
Oscarsbetonade föreställning la även 
spelföraren lågt och det gjorde även Öst. 
På hemvägen frågade Väst, varför Öst inte 
hade tagit för damen.
- Damen? Den trodde jag du hade.
  
Esset som försvann
På hemmafronten har det också hänt 
saker. Jag har till exempel alltid undrat hur 
”Loket” får sina toppar. När jag skummade 
igenom resultaten från dagbridgen förstod 
jag inte hur nån kunde a) bjuda 7NT och 
b) få hem kontraktet på följande sortering: 
 
N/NS
 ♠4
 ♥kn10952
 ♦E1042
 ♣862
  ♠EDkn872        ♠K103
  ♥K4     ♥E73         
  ♦7     ♦KD9653
  ♣KD94 

    
♣E

 ♠965
 ♥D86
 ♦kn8
 ♣kn10753
 
 
Många par hade spelat lillslam i spader 
eller sang, men Loket och hans partner 
satt i 7 NT med ruter ess borta efter nån 
form av missförstånd i budgivningen. 
Öst, Lokets partner, var spelförare och 
fick naturligtvis inte ruter ut. Inte ens 
med öppna kort förstår man hur 7 NT 
kan gå hem, men för alla er som undrar, 
kan jag avslöja att det gick till så här: 
Syd spelade ut klöver knekt till ess och på 
den fjärde till sjätte spaderronden sakade 
Öst ruter. Spelaren på Nords plats råkade 
ut för nåt, som inte är helt ovanligt och 
fick för sig att ruter var spelat och tog sin 
bet med esset. Tyvärr var det ju spader 
i botten och ruter ess blev straffkort. 
Under resans gång var försvaret nere i två 
hjärter var och efter hjärter kung och ess 
kunde Nord inte bekänna hjärter och var 
tvungen att saka sitt ruteress på hjärter sju, 
varefter ruter kung tog sista stick. Så var 
det med den saken. Ett rättvist spel, bridge. 

 
L ö r d a g s g o d i s
Lördagen den 19 november var 
det dags för ”Lördagsgodis”, en 
karamelltyngd trivseltävling över 26 
brickor. Tävlingen hade lockat 34 par 
och premiärvann gjorde Christina 
Blomberg och Elena Ström. Stort grattis! 
En sextaggare från tävlingen tycks ha 
vållat en del huvudbry, (brickan svängd 
av praktiska skäl):
  
 ♠3 
 ♥kn108642
 ♦E72
 ♣E82
    
         
         ♠EKD8652
 ♥E3
 ♦-
 ♣K1063
  
Syd spelar 6 spader med 
ruter kung ut. Vad är bäst? 
A. Ta ruteress och saka hjärtertre, trumfa 
ut och spela på klövern 3-3, dam-
knekt punkt inte att förglömma eller 
honnör andra till vänster och honnör 
fjärde till höger genom att inleda 
med klöver kung följt av klöver ess,  
B. Ta ruteress, saka en klöver och spela på 
honnör andra i hjärter till höger genom 
att inleda med hjärter knekt. 
Spelsättet kan även leda till en 
hjärter/klöverskvis, om  inte  försvaret 
är ofint nog att vända i klöver. 
C. Stjäla utspelet, trumfa ut och plåga 
motspelarna med fem ronder trumf. 
Därefter hjärteress för att fånga upp 
honnör singel eller kung/dam punkt. Om 
det sitter så, ger man bort ett hjärterstick 
och kan sen saka två klöver på ruter ess 
och den godspelade hjärterknekten. 
Om inget händer på hjärter ess återgår man 
till Plan A och hoppas att klövern uppför sig.  
Sex par av sjutton, varav två som bjudit 
lillslammen, lyckades få hem tolv stick 
på brickan och sistnämnda spelsätt var 
rätt just den här gången, då den gulliga 
hjärterdamen föll redan i första ronden.
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Lätt hänt i jule-tider...

Klappade du igenom?
1) Nord/ ♠86
    Ingen ♥D7
 ♦E765
 ♣Dkn1092
  
  
  
 ♠EKkn
 ♥kn8
 ♦K432
 ♣E874

Syd Väst Nord Öst
  - - Pass Pass
1 NT Pass 3 NT Pass runt

Utspel: Spadertvå.

Hemgången hänger formellt på en klö-
vermask men ni kan antagligen ge er en 
tilläggschans. Hela given:
 
 ♠86
  ♥D7
 ♦E765
 ♣Dkn1092
 ♠D972   ♠10543
 ♥E1032  ♥K9654
 ♦Dkn10  ♦98
 ♣K3           ♠EKkn 

♣65        

 ♥kn8
 ♦K432
 ♣E874

Avstå det billiga spaderstick ni kan få när 
Öst sätter i spadertio. Tag istället med 
kungen och spela ruter till bordet och slå 
klövermasken. Går den är hemgången klar. 
När den misslyckas kanske ni har förlett Väst 
att fortsätta med spader in i er gaffel.

2) Syd/ ♠kn1092
    Alla ♥832
 ♦62
 ♣K654
  
  
  
 ♠EK843
 ♥E
 ♦EKDkn
 ♣E72

Syd Väst Nord Öst
2♣∗ Pass 2♦∗ Pass
2♠ Pass 3♠ Pass
4♥∗ Pass 5♣∗ Pass
5♦∗ Pass 5♠ Pass

  6♠  Pass   Pass   Pass

Utspel: Hjärterkung.

Syd kräver på första varvet och visar sedan 
sin spader. När han får stöd slaminviterar 
han samtidigt som han berättar om kort 
hjärter. Det passar Nord fint. Han kontroll-
bjuder men kan inte driva till slam. Syd får 
därmed skrinlägga sina förhoppningar på 
storslam. 

Gardera hemgång!

Efter hjärteress ska man spela trumfåttan! 
Hela given:

         ♠kn1092
    ♥832
 ♦62
 ♣K654

  ♠D765      ♠-
  ♥KD104    ♥kn9765
  ♦1054    ♦9873
  ♣103          

    
♣Dkn98

         ♠EK843
 ♥E
 ♦EKDkn
 ♣E72

Väst tar bäst och returnerar trumf till 
bordet. Efter hjärter till högstöld följer 
trumf till bordet för en andra hjärterstöld. 
Sedan är det dags för klöver till kung och 
uttrumfning med klöversak.

Inleder man med spaderess finns det inte 
kommunikationer till reverse dummyn. 
Väst vänder med trumf när han kommer 
in på spaderdam.

3) Syd/ ♠ED102
     N-S ♥75
 ♦kn843
 ♣K92
  
  
  
 ♠Kkn954
 ♥E4
 ♦ED2
 ♣D105

Syd Väst Nord Öst
1NT Pass 2♣∗ Pass
2♠ Pass 4♠ Pass
Pass Pass 

Utspel: Rutertio.

Högfärgsfråga leder till 4 spader.

Ni vinner utspelet med ruterdam och 
trumfar ut i tre drag. Öst sakar två hjärter. 
Hur vill ni fortsätta?

Tag ut de röda essen och fortsätt med 
hjärter. Hela given:

      ♠ED102
         ♥75
 ♦kn843
 ♣K92
 
  ♠876     ♠3      
  ♥Kkn32    ♥D10986
  ♦105     ♦K976
  ♣Ekn76 

    
♣843

 ♠Kkn954
 ♥E4
 ♦ED2
 ♣D105

Är Öst inne följer omedelbart favör i ruter 
eller klöver alternativt spelar han mot 
dubbelrenons.

Vinner Väst ger hjärter och klöver ome-
delbart hemgång. Skulle Väst ha en ruter 
kvar att spela får bordet en godspelad 
ruter för klöversak. på ett säkert sätt få till 
något nionde stick.

 ♥ God jul, Gulle-berg! ♥
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Tävlingar på S:t Erik! 
JULKUL! 

Årets roligaste tävling 
med massor av priser!

20/12 18 30
Kom i tid!

SKINKBARRO 
Vinn hela julbordet!

22/12 18.30

FÖR MINDRE RUTINERADE

SKINKBARRO
21/12 18.30 - högst B-ned

PARTÄVLING
2/1  18.30 - högst B-ned

PARTÄVLING - 33 brickor
7/1  13.00 - högst ABBA

SILVERTÄVLINGAR! 
Juldagen, Nyårsdagen och Trettondagen 

spelar vi som vanligt 42 brickor.
Starttid: 15.00

NYTT FÖR I ÅR!
3/1  IAF-tävling
4/1Partävling

5/1 Speedy Gonzales
3 minuter per bricka - totalt 50 brickor!

Samtliga tävlingar börjar 18.30!

GULDMIXED!
18 februari klockan 11.00

57 brickor

Kostnad: Endast 200:- per spelare!

Efter spelet bjuder klubben på 
förfriskningar och snacks!

Anmäl er senast den 11 februari, antingen direkt på webben 
(www.sterik.se), via mejl till sterik.se eller ring 08/ 650 97 79!

M E L L A N D A G S R A L LY!
27 - 28 - 29 DECEMBER

24 brickor varje kväll! Starttid 18.30!
Priser i varje tävling samt till de fyra främst placerade i hela rallyt!

SM/DM-kval!
Veteraner 29/1 10.30 
Anmälan senast den 22/1!

Öppna 4/2 10.30. 
Anmälan senast 29/1. 

Gratis för spelare som representerar 
S:t Erik, övriga betalar 120:-.

Silvertävlingar,
42 brickor!

Upptagen just då? Se 
www.stockholm.svenskbridge.se 

för andra kvaltillfällen!

DM-FINALER (utan kval)
Damer 21/1
Mixed 25/3

(anmäl er en vecka i förväg!)



I profilen: 

PO Sundelin - en virvelvind vid sidan av bridgebordet!

PO letar arvtagare!
PO Sundelin och jag  äter lusse-
katter och pratar bridge. PO är en 
jagad man. Mobilen ringer stup i 
ett, han tittar på klockan ‒ det är ett 
nytt möte om en timme...

Sverige blev fyra i Bermuda Bowl . Är ni 
nöjda eller besvikna?
‒ Med tanke på den trevande inledning-
en borde vi vara glada att vi spurtade 
och kom till slutspel, men att vi inte vann 
medalj var naturligtvis en stor besvikelse.

Varför kastade ni in handduken i sista 
segmentet i semifinalen mot Italien? 
‒ Vår lagkapten och spelarna bedömde 
att poängskillnaden var för stor och 
det var bättre att avbryta, vila och 
koncentrera oss på kampen om bronset.

Hade laget den nödvändiga kvalitén för 
att nå medaljplats?
‒ Rent tekniskt har vi den kapacitet som 
krävs men i den absoluta världstoppen är 
det numera små marginaler som avgör. 
Det som är oroväckande är annars den 
låga svenska återväxten i öppen klass. 
Det är få unga spelare som satsar på 
allvar för att komma med i landslaget. 
Många föredrar ju poker nu för tiden. 
Vill man bli landslagsspelare måste man 
lägga ner rejält med tid på träning och 
övningar än vad de flesta gör.

I det nuvarande landslaget finns det 
tre par som har olika gömda vapen i sin 
spelarsenal.  Vem stod för vad?
‒ Kapten Kamras vill att Fredin-Lindqvist 
ska spela när han anser att det behövs 
mycket svingar. Berteau -Nyström har 
också en aggressiv spelstil. Jag och 
Sylvan sätts in för att hålla tätt i matchen. 

Hur har bridgen utvecklats den senaste 
tiden? Märker du några nya tendenser?
‒ Ja, öppningshänderna går ner i 
poängstyrka. Man öppnar även i första 
hand på tio ‒ elva, även nio bra poäng. 
Överföringsbud på entricksnivån och i 
konkurrerande lägen har blivit vanliga. 
- Lag i botten av tabellen är visserligen 
mindre stabila men har både listiga 
spelare och goda dagar och kan vinna 
sextonbrickorsmatcher mot alla topplag.

Elena Ström

Damlandslagets prestation i Venice 
Cup var misslyckad. Skulle du vilja 
försöka ge dambridgen ett lyft med din 
pedagogiska förmåga och erfarenhet?
‒ Tekniskt sett tror jag våra damer ligger 
en bit efter världseliten. Det finns ett 
stort antal damer från andra länder 
som lätt skulle platsa i det svenska 
damlaget - Som tur är  har vi ett gäng 
unga mycket duktiga tjejer i landet. 
De satsar hårt på att representera 
Sverige inom kort. Jag har inga planer 
på att träna damlandslaget men jag 
har jobbat med dom öppna lagen i 
Japan, Rumänien, Kroatien, Finland och 
Israel. Jag hjälpte dom att slipa sina 
system och synkronisera samspelet 
mellan paren. Det är en slags avancerad 
vuxenundervisning, mycket kul och 
intressant.

Din julhälsning till S:t Eriks spelare?
‒ Får jag utvidga den till hela bridge-
Sverige?  Jag hoppas att vi kan få en 
bridgesida på Text TV nästa år. Det har 
pratats så mycket om det men vi måste 
verkligen anstränga oss för att lyckas. Vi 
borde ha en egen sida som uppdateras 
regelbundet av Bridgeförbundet.
 Och när jag ändå är i önskartagen: 
Måtte FSB aktivt följa upp och kvalitets-
granska gymnasiekursen. Det behövs 
omfattande lobbyverksamhet hos 
Skolverket, rektorer, bridgeintresserade 
gymnasielärare och föräldrar. Vi måste se 
till att bridgeeleverna ges möjlighet till 
fortsatta aktiviteter.
- Och god jul allihopa!


