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Speedy Gonzales!Speedy Gonzales!
Bridge när det är som lättast:

Hur kan jag mena att spela bridge med 
bara 3 min/bricka skulle vara lättare än 
att ha sina sedvanliga 7,5? 
Svaret är enkelt: Du har (oftast) inte till-
räckligt med tid för att tänka ut fi na säker-
hetsbehandlingar, uträkningar av vilken 
spelplan som är någon procent eller två 
bättre, intrikata analyser av avgivna samt 
uteblivna bud för att lista ut vart ett kri-
tiskt kort är placerat, antingen så kommer 
du på det med en gång eller så får du 
nöja dig med att klara dig utan det. 

Så du slipper bry dig om allt som är svårt 
och du hinner inte med att hitta på några 
dumheter heller för den delen vilket gott 
och väl kompenserar för alla misstag du 
gör på grund av att du inte hinner tänka 
färdigt, något som motståndarna heller 
inte alltid hinner, vilket dessutom gör 
att de inte alltid kommer på att utnyttja 
misstagen, summa typ 0 med andra ord. 

Partnern öppnar med 1NT, du har en helt 
jämn hand 4333 med lite trevliga mellan-
kort, du kan se att ni har sisådär 27-29 hp 
ihop och du har T542 i en högfärg. 
I denna situation så fi nns det egentligen 
bara två approacher i de fl esta NT-system; 
bjuda 3NT och ignorera din högfärg, som 
inte är särskilt bra ändå, eller fråga efter 
högfärg och sedan bjuda 3NT eller 4Hö. 
Svårt? Kan vara, det går defi nitivt att göra 
det svårt genom att plocka fram målar-
penseln och skissa ner ett par händer med 
4-4 anpassning i högfärgen av varje som 

gör det ena eller det andra bättre, men 
ärligt talat, hur ofta spelar det egentligen 
särskilt stor roll? Hur tusan ska du veta 
om det spelar roll på just denna bricka? 
Har ni metoder för att fråga partnern om 
han nu har just en svag dubbelton i den 
3-k färg du har sämst håll, eller massa fi na 
metoder för att först hitta 4-4 i högfärg 
och sedan föreslå 3NT så partnern kan 
passa när han har 9xxx till ditt skräp, ja 
då har du defi nitivt inget problem, så då 
behöver du inte fundera någon längre 
stund kring det. Har ni inte det, ja då har 
du inte något att fundera på heller för 
vad du än gör så blir det en chansning, 
och då kan du lika gärna ta två sekunder 
på dig att bestämma dig som att ta en 
lutare på två minuter innan du kommer 
fram till detta.
Likaså om partnern inviterar; om du kan 
se att det hänger på att partnern inte har 
särskilt mycket bortkastat i din kortfärg 
så visar du detta om du har sådana knep, 
i annat fall så får du väl ta och gissa. Oav-
sett vilket så fi nns det inte särskilt mycket 
att fundera kring, det hänger troligtvis 
på utspelet ändå, och den som spelar 
ut har inte vidare mycket tid på sig att 
bestämma sig... 

Så hur gick det då när S:t Erik beslutade 
sig för att köra en Speedy Gonzales täv-
ling? Det kom givetvis en massa män-
niskor som ville passa på att ta chansen 
att få spela bekymmerslös bridge då de 
slapp ångest över alla knepiga beslut 
med en partner som omedelbart förlät 
ett misstag då du alltid kan säga att det 
inte hanns med att tänka på just den av 
alla detaljer (oavsett om det är sant eller 
inte, så har defi nitivt inte partnern tid 
att argumentera emot) och bara kunde 
koppla av och koncentrera sig på att ha 
så trivsamt vid bordet som möjligt... INTE. 
Tio stackars par släpade sig dit. SUCK! 
Men det måste kanske medges att täv-
lingen inte låg särskilt väl schemalagd för 
att kunna attrahera särskilt många med 
så många andra tävlingar inpackade 
dagarna innan och en helg direkt efteråt. 
Men nästa år så begriper säkert alla att 
om det är någon tävling som är värd att 
sikta in sig på så är det ju absolut denna!

RESULTAT
1. Tommy Westman - Mattias Weiler
2. Mats Evaldsson - Göran Lind
3. Jan Johansson - Paul Forselius 

Fler resultat från tävlingarna kring jul och 
nyår fi nns på sidan 7!



Pass nr 1 •• 2006 Sid 3

Innehåll
2 Speedy Gonzales!
3 Ledare
4 Tommys problem
5 Tk informerar
6 Dagbridgen på S:t Erik
8 Blandat och gett
12 Bridgeskolan
13 Inbjudningar/resultat
14 Svaren på Tommys problem
15 Inbjudan IAF/OBS-erverat
16 I profi len - Kjell Lornby

Klubbtidning för BK S:t Erik
Box 49 116

100 28 Stockholm
Tel. 08-650 97 79

Ansvarig utgivare: Johan Nilsson
 (ställföreträdande) 

Redaktör: Noomi Hebert
Tryck: Mediett information

Omslagsbild: 
S:t Erik mitt på dagen, mitt i veckan! 

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

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

Johan har ordet:

Ta hit juniorerna!Ta hit juniorerna!

PASS

Bridgevänner, 

Sedan sist har S:t Erik haft ett extra 
årsmöte för att välja ny ordförande i 
och med att L-G Magnusson har varit 
tvungen att frånträda sina uppdrag i 
klubben. 

Jag har accepterat att vara ordförande 
fram till ordinarie årsmöte i oktober, 
valberedningen tar gärna emot för-
slag på framtida kandidater! 

1984 började jag spela på S:t Erik, 
och har suttit i styrelsen sedan 1991. 
Under den tiden har jag sett S:t Erik 
utvecklas som klubb via fl yttar och 
medlemsökning. 

Under dessa år har lagbridgen 
utvecklats kraftigt samtidigt som par-
tävlingarna sakta men säkert minskat 
i populäritet. Det är därför med stor 
glädje jag ser att många spelar vår 
nya lördagspartävling. 

Juniorbridgen är också något som 
ligger mig varmt om hjärtat. På fre-
dagar från kl 15 är det öppet hus för 
juniorer så se till att dina barn eller 
barnbarn får lite grunder hemma och 
följ dom sedan ner till klubben... Ja, 
Peter, jag kommer snart med mina 
killar! 

Klubbens ekonomi är god och vi 
kommer därför att genomföra triv-
selhöjande åtgärder i lokalen. Har du 

förslag eller bara önskemål så lämna 
dom till någon i styrelsen eller skriv till 
bridge@sterik.se. Tänk även på att du 
kan bidra till trivseln genom att lämna 
bordet som du önskar fi nna det...

Med förhoppning om en trevlig brid-
gevår för alla!

Johan

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Johan Nilsson - vår nya ordfö-
rande!
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Tommy har frågorna:
... men har du svaren?... men har du svaren?
Tommy Gullberg bjuder som vanligt 
PASS-läsarna på tre problem. Är det för 
svårt får du bläddra fram till sidan 14! 
Men lova att försöka först!

1) Syd/ ♠642
    Ingen ♥K1065
 ♦Ekn
 ♣Kkn32
  
  
  
  

 ♠K53
 ♥EDkn432
 ♦7
 ♣E65

Syd Väst Nord Öst
1♥ 1♠ 2♠∗ Pass
4♥ Pass Pass Pass

∗ = Hjärterstöd och utgångsinvit

Utspel: Ruterkung

Hur garderar ni  hemgång?

Bli lika listig som Tommy!
(Du kan ju i alla fall försöka, även om det är svårt!)

Låna en bridgebok!
Biblioteket fi nns i styrelserummet, 
och hyllorna är proppfulla med 

bra och roliga böcker!
Alla medlemmar lånar gratis!

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

2) Syd/ ♠7654
    N-S ♥D10765
 ♦-
 ♣Dkn102
  
  
  
  

 ♠EDkn
 ♥kn9842
 ♦EK9
 ♣97

Syd Väst Nord Öst
1♥ Pass 4♥ Pass
Pass Pass Pass Pass

Utspel: Ruterdam

Har ni någon hemgånschans?

3) Syd/ ♠109432
     Ö-V ♥87
 ♦E62
 ♣E102
  
  
  
  

 ♠ED8765
 ♥Dkn2
 ♦D3
 ♣D3

Syd Väst Nord Öst
1♠    D 2 NT∗ Pass
3♠ Pass Pass Pass

Utspel: Hjärteress

Nord berättar om minst invitstyrka när 
Väst upplysningsdubblar.

Väst fortsätter med hjärterkung och en 
tredje hjärter. Hur tänker ni er hemgång?
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Tk växer - och tipsar:
Fler fuktionärer behövs!Fler fuktionärer behövs!
En förutsättning för att vi alla ska kunna 
spela vårt kära spel är att vi har funktionä-
rer som håller i tävlingarna. TL på klubben 
gör ett enastående jobb och är erkänt 
kunniga. Tyvärr uppstår det ibland situa-
tioner när spelare och TL inte drar jämnt. 
Vid ett fl ertal tillfällen har personer velat 
betala med mynt och blivit nekade. Att 
man inte betalar med mynt är en självklar-
het. Pengarna ska redovisas och bankas 
och då borde alla förstå att mynthante-
ring inte är något som är gångbart. Så när 
ni går till klubben se till att ni har sedlar 
istället för mynt. 
Ibland händer det att en bricka måste dras 
in p.g.a. för långsamt spel. Detta är något 
som TL beslutar om. När det händer är det 
inget att bråka om. TL gör inte det här för 
att vara taskig utan för att ingen annan
ska behöva vänta onödigt länge på nästa 
rond.  

Om du känner för att arbeta på klubben 
som funktionär och ingå i TL-staben är 
det bara att höra av sig till klubben. Vi 
har ställt en förfrågan till Stockholms 
Bridgeförbund att ordna en TL-kurs i vår. 
Inget datum är bestämt, men håll utkik 
på hemsidan och på klubben efter ytterli-
gare information. 

TK har från och med starten av vårsä-
songen tagit över ansvaret för protes-
ter i ligan. Tidigare utsågs en jury som 
behandlade ärendet veckan efter. Nack-
delarna med det systemet var fl era, bl.a. 
var det inte säkert att berörda spelare 
spelade veckan efter och intresset för att 
medverka i juryn var minst sagt svalt. När 
man vill protestera numera gör man det 
skriftligen på samma sätt som till LK. TK 
har som målsättning att behandla ären-
dena så fort som möjligt. Det är dock vår 
stora förhoppning att antalet ärenden 
även fortsättningsvis ska vara mycket få. 

Efter att ha tagit del av spelarnas åsikter, 
bland annat Stefan Andersson som bidra-
git med många synpunkter, har vi beslutat 
att inte längre spela Söndagsbarometern 
med blandade grupper. Vi hoppas att 
de allra fl esta kommer att bli nöjda med  
nyordningen.

För övrigt har vi som vanligt massor med 
tävlingar här på klubben, och för alla typer 
av spelare. Du som är helt färsk kanske 
siktar på Nybörjarträffen (se sidan 13), och 
du som satsar för fullt ska genast boka in 
guldtävlingen  (se sidan 15) - och alla kan 
ni spela vårkul den 19 april!  

Påsklov - och därmed ingen liga - är det 
12&13 april, samt 17-19 april.

Ha så trevligt hälsar Tk!

 

  

TK förstärks nu med Kalle Persson!

PASS bad Kalle skriva ihop några rader om 
sig själv, men han la ut jobbt på entrepre-
nad och fi ck en god vän att göra jobbet  
istället.  Enligt denna vän är Kalle:

”Sina vänners vän - ställer alltid upp. Rakt 
på sak, ärlig. Skräder inte orden när han 
ogillar något - men står för sitt ord. Han 
behandlar alla lika, och snackar inte skit 
bakom ryggen på andra.
Tidsoptimist (som alltid kommer i tid) - 
han tror han kan hinna med allt och tar 
lätt på sig för mycket för att han har svårt 
att säga nej. Men lovar han att han ska 
göra något så gör han det.
Vetgirig och intelligent, med väl utvecklat 
sinne för humor.”

Det låter väl bra?! Välkommen Kalle, 
och hoppas du ska trivas!

Kalle P - alias Lilla Solstrålen 
- är ny TK!
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Ja, vad gör folk hela dagarna?

Bridge varje dag i veckan!Bridge varje dag i veckan!
Varför skriver ni inte lite om dag-
bridgen?” frågade Maja Wadner i ett 
brev som hon lagt i PASS-lådan. “Vi 
är många som spelar och vi har så 
trevligt!”

Den som vill spela bridge om dagarna har 
massor att välja på. Mycket av verksam-
heten på S:t Erik dagtid bedrivs av bridge-
skolan, och då riskerar man väl att lära sig 
lite också...
En ovanligt kylig onsdag i mars är det hela 
43 par som spelar partävling. 25 par har 
dragit igång en och en halv timme tidi-
gare i öppen klass. Nu sväljer ju lokalerna 
på klubben en faslig massa folk, så att 
säga att det är fullsatt är väl strängt taget 
en lögn - men otroligt välbesökt är det!

Karin och Inga-Britt spelar 
alltid ihop. 

Inga-Britt Andersson och Karin Sangert 
(jo, Karin heter Sangert i efternamn - vilket 
underbart namn på en bridgespelare!) 
brukar spela varje onsdag. De har hängt 
med länge - från St Eriksgatan till Alström-
mergatan och nu Kronebergsgatan. Som 
så många andra började det med en kurs 
- sen var de fast.
- Vi har gått massor med kurser, säger 
Inga-Britt. Men inte nu mera ...det man 
kan lära sig, det borde väl gått in vid det 
här laget... 
Båda är eniga om att de spelar för att det 
är trevligt. Visst är det roligt om det går 
bra, men det sociala är det absolut vik-
tigaste. De spelar också en del hemma, 
något som de är vana vid.
- Om man spelar kort hemma som barn 
tror jag det är lätt att fastna för bridge, 
säger Karin. Jag minns hur vi spelade, och 
jag skvallrade om korten  “mamma har 
inte ett klätt kort!” - oj så arg hon blev!

På läktaren
Att trivas vid bridgebordet är viktigast 
även för Bo Andersson och Sven Ekstrand, 

som även de försöker spela varje onsdag. 
De är gamla arbetskamrater, men nu när 
de “sitter på läktare”, som Bo uttrycker 
det, fi nns mer tid för spel. 

Bo och Sven passar på att 
umgås och ljuga lite. 

- Mellan semesterresorna ja, säger Sven. Vi 
gick kurs hos Katt en gång på tiden - hon 
pratade så  en gammal snickare förstod. Vi 
kommer hemskt bra överens, och förstår 
varandra bra vid bridgebordet. 
- Vi har spelat tillsammans sen vi lärde oss, 
berättar Bo. Det är ett bra tillfälle att träf-
fas - vi tar en öl på Dovas och ljuger lite. 
Bo spelar även en del med sin fru. När han 
får frågan om hans fru förstår honom lika 
bra som Sven himlar han med ögonen:
- Finns det någon kvinna som förstår en 
man? Nej, allvarligt talat, det är jättetrev-
ligt det också.
- Men jag tror jag har lite sån där kvinnlig 
intuition, säger Sven. Det är väl därför min 
partner förstår mig så bra - och så spelar 
jag ju som en kärring, det har han ju sagt!
Däremot är inte Svens fru intresserad av 
kort, vilket är lite trist. Båda tror att det har 
mycket att göra hur man växer upp.
- Vi fi ck lära oss spela kort för att vi skulle 
lära oss räkna, berättar Sven. Canasta, 
poker, kille - allt!

Mer avspänt
Ulla Ljungdahl och  Desirée Asmunds-
son tillhör inte de allra fl itigaste onsdags-
spelarna - Ulla jobbar fortfarande och 
då måste man ju vara där för det mesta. 
Däremot spelar båda i ligan på måndagar 
och/eller torsdagar.
- Ligan är ju att våga spänna bågen lite 
mer, säger Desirée. 
- Visst är det skillnad på stämningen på 
dagen, säger Ulla. Här är det inte så hög-
tidligt eller allvarligt, lägger någon fel kort 
är dte bara att ta upp det igen. På kväl-
larna är det mera på allvar.
Desirée hittade bridgen när hon hittade 
sin man - han och hans föräldrar spe-
lade, så de satt ju bara och väntade på en 

Ulla och Desirée spelar till 
vardags i samma ligalag. 

fjärde! Desirée fi ck intensivträna, och efter 
något år drabbades hon av den “Lidner-
ska knäppen” och saker och ting började 
falla på plats.
Ulla har inte kortspelet från familjen 
ursprungligen - men hon har sett till att 
det hamnat där!
- Ja, min dotter går på bridgekurs hos Katt 
nu, och tycker det är jättekul. Så då och då 
får jag skippa bridgen och vara barnvakt 
för att hon ska kunna spela!

Vem vann?
Sista ronden är slut, och i tävlingsledar-
rummet knappar Sofi e in brickor och Kalle 
kommer med de sista scorerna. När alla 
poäng räknats ihop visar det sig att Aina 
Zetterqvist och Tore Holmer dragit det 
längsta strået. PASS gratulerar givetvis.

- Det var bra, säger Tore, som spelar bridge 
fl era gånger i veckan.
Paret är säkert välbekant för många. Tore 
har jobbat med bridgeskolan i många år - 
och då började han ändå när han pensio-
nerades! Sedan la han det på hyllan, men 
att sluta spela har han inga planer på.
- Nu ligger vi två i poängserien som går 
över hela terminen, säger Tore. Så vi 
kommer hit fl er onsdagar...
Dagspelarna börjar dra sig hemåt, sam-
tidigt som de som är tidiga till kvällens 
liga börjar droppa in i lokalen. Här ska det 
spelas bridge i många timmar till!

Dagens segrare! 
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Som vanligt har det gått en massa 
tävlingar - här är några som hade 
tur/var rasande skickliga!

Julkul - 197 par
1. Inger Sällsten - Ric Sällsten                         
2. Lars Ekmark - Nils-Erik Strömberg                    
3. Anders Norberg - Jan Nordlund   
4. Ingrid Johansson - Sverker Wåhlin
5. Åke Sjöberg - Per-Arne Karlsson
6. Britt-Marie Hedrén - Erik Hedrén
7. Per Selander - Mikael Lundin
8. Björn Wenngren - Ing-Mari Weinberg
9. Hans Göthe - Eva-Liss Göthe
10. Åke Ilvall - Lars Janesköld

Skinkbarro för mindre rutinerade - 78 par
1. Karl Sundberg - Eskil Karlsson                 
2. Göran Sterin - Kerstin Sterin                 
3. Rita Hörnblad - Kerstin Karlström             
4. Hans Carlén - Lars-Olov Fredriksson           
5. Anders Ljung - Sigyn Schaub    
              

Skinkbarometer - 49 par
1. Margareta Walldin - Amie Lindeberg                        
2. Thomas Malmström - Björn Ramqvist                        
3. Johan Nilsson - Jan Selberg                              
4. Kjell Jansson - Henry Innala
5. Tommy Eneqvist - Lars-Ove Karlsson

PASS
Kommer att komma tidigare i år!

UTGIVNINGSPLAN 2006
                              Manusstopp      Utgivningsdag
 Nummer 2        1 maj 1 juni
 Nummer 3        1 augusti   1 september
 Nummer 4        1 november 1 december

                        Vill du annonsera, ring 070-398 56 93! 

Dagbridge 
på S:t Erik

Måndag
12.00 Partävling mr

12.00 Partävling öppen

Tisdag 
D-serien intro till lagspel.

12.30 Rutergruppen
13.00 Klövergruppen tävling 

Onsdag
11.30 Partävling öppen 
13.00 Partävling mr

Torsdag 
10.00 Facitbridge
13.00 Träningsspel

Fredag 
11.00 Kommenterade spel
11.00 Nybörjarövningen för 
orutinerade i kurslokalen

11.15 Partävling för ganska 
rutinerade

15.00 Juniorträffen

Lördag
13.00 Lördagsgodis

Söndag
15.00 Barometer 

Annandagssilver  - 38 par
1. Kerstin Strandberg - Ylva Strandberg      
2. Åke Sjöberg - Margareta Sjöberg           
3. Britt-Marie Hedrén - Erik Hedrén          
4. Mart Altmäe - Björn Åström                
5. Krister Persson - Ulf Olausson            

Mellandagsrally 2005 totalt
1. Lennart Weiler
2. Åke Sjöberg                               
3. Mattias Weiler                            
4. Björn Linder                              
5. Patrik Carlsson - Andreas Ziethén        
     
Nyårssilver - 60 par
1. Ola Stavås - Tommy Strindfors
2. Åke Sjöberg - Abdul Khaliq              
3. Mårten Gustawsson - Johan Sylvan        
4. Karl Asplund - Mattias Lindgren
5. Lars Andersson - Ulf Lundgren          

Trettondagssilver - 59 par
1. Jan-Olof Hegethorn - Lennart Karlberg    
2. Åke Hägglund - Tommy Eneqvist             
3. Lars Kjellberg - Lennart Weiler          
4. Lars Andersson - Lars G Andersson
5. Magnus Hammar - Mona Bergström 

KM-par
Årets segrare, som spelar för Uppsala 
men som nog är goda stockholmare 
i alla fall, blev Torbjörn Nyberg - Bo 
Petersson. Grattis! 

Övriga på topp fem var:
2. Björn Borin - Henning Tingvall
3. Per-Erik Lindeberg - Stefan Rubenson
4. Hans Hultqvist - Lars Julin             
5. Thomas Magnusson - Peter Flodqvist
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Rom, rekord och en smula voodoo:

Blandat och gett!Blandat och gett!
På klubbens systemdeklaration under 
rubriken ”Försvarsbud” står det ”Dubbelt 
överbud”. Det syftar inte på de tillfällen, 
då partnern kraftigt övervärderat sin hand 
utan på betydelsen av ett dubbelhopp i 
motståndarnas öppningsfärg, till exempel 
1spader ‒ 3spader.
Under åtskilliga år angav jag betydelsen av 
detta bud som hållfråga, men jag kan inte 
påminna mig att konventionen nånsin 
kom till användning och när den gjorde 
det, blev det oftast fel. Idén med att be 
partnern bjuda 3NT med håll i motspe-
larnas öppningsbud med egen genom-
gående lågfärg - eller kanske högfärg? 
- behöver kanske inte vara helt fel, men 
det fi nns andra rekvisit, som behöver vara 
uppfyllda för att allt ska klaffa. Därför har 
jag ändrat betydelsen av ”dubbelt över-
bud” till att visa en rejäl hand med minst 
5-5 i de två högsta objudna färgerna, men 
det tycks vara ungefär lika ofrekvent. 
I en Bermuda Bowl-fi nal mellan USA och 
Pakistan för ett antal år sen kom dock kon-
ventionen till användning i den ovan först 
angivna betydelsen. Budgivningen med 
ingen i zon hade klara drag av macho över 
sig:

Den här brickan måste ha varit en av de 
absolut dyraste i Bermuda Bowls historia. 32 
imp hänger på utspelet. Vad hade du valt?

Rom?
Hur ofta spelar man 5NT vid båda borden?
I 1987 års Bermuda Bowl möttes i Ochos 
Rios (”åtta fl oder”) värdlandet Jamaica 
och Chinese Taipei. 
Chinese Taipei heter i dagligt tal Taiwan 
eller på portugisiska Formosa  (”den 
vackra”) och på ön hittar man världens 
högsta skyskrapa, Taipei 101, 508 m hög 
och invigd nyårsafton 2004. Där fi nns 
världens snabbaste personhissar med en 
fart på 1014 meter i minuten, det vill säga 
nästan 18 meter per sekund! 
Jag säger bara: Håll i hatten!

Inga problem för Tai efter spader ut till 
tian.

I  slutna rummet hände följande:

Carby från Jamaica fi ck hjärter ut och gick 
bet, men borde naturligtvis efter dubblin-
gen på 5 ruter ha fällt Östs rutertia genom 
att inleda med knekten. Av nån anledning 
spelade han ruterhacka till dam, gick in på 
klöver och spelade sen ruter knekt med 
täckning. 
Nu kunde Carby godspela sitt elfte stick 
i ruter, men Väst kontrade med ruter nio 
och en till och kunde sedan inte hindras 
från att ta beten med spader ess och den 
femte rutern.
Det var inte så bra spelat av en VM-lirare, 
men han hade kanske tittat för djupt i 

romglaset? Det behöver nämligen inte 
vara fel att inleda med låg ruter till knekt. 
Men då bör fortsättningen se ut så här 
med sex kort kvar:

Hjärteråttan gör slut på Väst, som bara 
har förlorande optioner att välja mellan. 
Rutersak och spaderdam tvingar honom 
att vinna och spela mera spader till kung 
och sen åker han in igen och får ge Nord 
de sista två rutersticken. Spadersak hjäl-
per honom naturligtvis inte heller.
 
Voodoo?
Det verkar ha förekommit en hel del 
voodoo på Jamaica, för hur ska man 
annars kunna förklara att man vid sex av 
de tolv borden envisades med att spela 
spaderkontrakt med följande besättning:

Väst Nord Öst Syd
1♥ 3♥ D 3NT
Pass Pass D Pass
Pass RD Pass runt 

Öppnaren -  och således utspelaren -  
hade:
♠D987
♥ED964
♦6
♣K97

Syd/Ingen
   ♠K76
   ♥KD3
   ♦ED6
   ♣E962

♠Ekn9432   ♠84
♥10    ♥76542
♦K9432   ♦10  
♣8             ♣kn10743
  ♠D10
  ♥Ekn98
  ♦kn875
  ♣KD7

 Syd    Väst      Nord      Öst     
 Tai    Chuck      Huang    T.T.Quee 
 1♦ (1)     2♠      D (2)      Pass
 3♥     Pass      3♠(3)     Pass
 3 NT     Pass      5 NT       Pass runt

(1) Förnekar 5-korts högfärg
(2) Negativ dubbling
(3) Hållfråga

En bricka hade följande utseende

Syd       Väst          Nord         Öst    
Carby       Shen          Zaidi         Kuo     
1 NT (1)        2♠          D (2)         Pass
3♠(3)       Pass          4 NT         Pass
5♦       D          5♠(4)      Pass
5 NT       Pass runt

(1) 11-13
(2) Negativ dubbling
(3) Halvhåll?
(4) Nödbroms

         ♠ K76   
            ♥  -  
            ♦ E6
        ♣3
♠ Ekn9   
♥  -   Likgiltigt
♦ K94
♣-
              ♠ D10
              ♥ 8
              ♦ kn87
         ♣-

             ♠kn
        ♥E108
        ♦962
        ♣E97532
♠K          ♠1097543
♥K752    ♥3
♦ED1043   ♦kn75 
♣1064       ♣KD8
         ♠ED862
         ♥Dkn964
         ♦K8
         ♣kn
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I matchen England mot Brasilien spelade 
engelsmännen spader vid båda borden 
och det var inte rätt på någon ledd. Brock 
för England öppnade som Öst efter pass 
från Nord med 2 spader och det fi ck han 
behålla. Minus två.
Sheehan öppnade som Nord vid andra 
bordet med 1 klöver, som visade en 
passhand! Flint som satt Syd bidrog med 
1 spader, Barbosa dubblade och Avelino 
stod med. Minus en.
Alla spelförare utom en gick bet i sina 
kontrakt. Via Multi fi ck Öst sin partner 
att spela 2 spader med hemgång efter 
benäget bistånd av försvaret.
Nord-Syd borde kunna göra ett par 
hjärter, men dom som hittade hjärtern 
blev så till sig att dom bjöd utgång och 
det var tydligen för högt.

 I  semin mot britterna  kopierade svensk-
arna  sina motståndares benägenhet att 
spela samma trumf vid båda borden.  
Så här såg det ut med alla i zon:

Helt systemenligt passade Syd, eftersom 
han hade en öppningshand. Väst bjöd 1 
ruter, som verkade vara Carottis 0-7 hp, 
men troligtvis borde visat fyra + ruter och 
bättre kort, eftersom Öst passade. Allt Väst 
fi ck var två trumfstick för 500 ut, eftersom 
Syd kunde saka bort sin klöverhacka på 
en hög hjärter. 
Vid andra bordet spelade Sundelin 
3 ruter i fyra trick, vilket begränsade 
förlusten till 9 imp.

Svenskarna förhoppning om att ge 
britterna på tafsen försvann nog efter 
den här katastrofen i zon:

                ♠105
                ♥KD82
                ♦K92
                ♣K762
♠432     ♠Kkn6
♥10765    ♥kn94
♦E86     ♦D7
♣E54    ♣Dkn1098
             ♠ED987
             ♥E3
             ♦kn10543
              ♣3

                        ♠106
                ♥ 765
                ♦EK73
                ♣E764
♠kn     ♠EK854
♥3       ♥Dkn102
♦kn109864    ♦D5
♣KD852    ♣103
             ♠D9732
             ♥EK984
             ♦2
              ♣kn9

                ♠D
                ♥KD1042
                ♦EKD83
                ♣K9
♠K9643    ♠72
♥9       ♥kn753
♦kn9764    ♦102
♣64     ♣kn8752
             ♠Ekn1085
             ♥E86
             ♦5
              ♣ED103

Armstrong på Syds plats öppnade med 2 
NT (polsk sax) och visade därmed en 5/5:
a nånstans och 7-10 hp. Nord bjöd 3hjär-
ter som slutbud, om Syd skulle ha hjärter. 
Väst infann sig med 3 NT för att visa båda 
lågfärgerna, vilket dubblades av Nord. 
Öst passade med goda högfärgshåll 
och lika längd i båda lågfärgerna. Om 
Väst tolkat Öst rätt, borde han nog själv 
bjudit 4 ruter, men i stället valde han att 
redubbla. 

Ståndaktigt stod Öst med och svenskarna 
fi ck vidkännas en av de största utbetal-
ningarna i Bermuda Bowls historia. Fem 
rävade bet och 2800 ut. 
Men det renderar ändå inte Väst en plats 
som hedersmedlem i 2000-klubben, efter-
som han var i zon och det var rävat.

Guldmixed
Hemmavid har det spelats guldmixed, 
och där förekom denna giv:

En perfekt symmetri mellan färgernas 
och händernas fördelning. Spadern och 
rutern sitter 5521 motsvarande Västs och 
Nords fördelningar. Hjärtern sitter 5431, 
det vill säga Syds fördelning och klöverns 
fördelning stämmer in på Öst.
Säg att man får ruter tio ut enligt 10/12 
i 6 hjärter. På hjärter kung bekänner Väst 
med nian. Om man nu spelar på att det 
är en symmetrisk giv samt att Väst kanske 
inte hade nåt annat att lägga (begränsat 
val), så kan man i stick två maska med 
åttan. Även om Väst skulle ha knekt nia 
ensamma, så får man en ruterstöld.
Om man sen listar ut att Öst har 
klöverlängden och maskar med klöver 
tio, så länge spader ess är kvar, så får man 
samtliga stick och en delad topp.
En stöldmask mot Västs spader kung ger 
naturligtvis också alla sticken. 
Ett enda par (utsocknes!) lyckades få 
samtliga stick i 6 hjärter och de eviga 
sangjägarna fi ck den här gången en lätt 
resa med tre stick i varje färg.

        

                           

          Fortsättning på nästa sida!
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Resten av 10-i-topp såg ut så här:

2.  Catarina Widgren - Jan-Olof Hegethorn     
3. Kerstin Strandberg - Simon Bech                 
4. Gudrun Strandberg - Tore Stormo          
5. Tora Philip - Lars-Ove Karlsson          
6. Stine Holmöy - Anders Fodstad                 
7. Eva-Liss Göthe - Lennart Rehle              
8. Maja Rom Anjer - Kjell Gaute Fyrum        
9.  Margaretha Norbäck - Lars Norbäck
10. Anna Roos - Per-Arne Karlsson

Grattis allihopa!            

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Bästa försvar
Det är lätt att känna viss sympati med 
den spelförare, som för ett par år sen i 
en större tävling råkade ut för det här i 
fyrmanna med alla i zon:

           ♠EK87
                ♥ kn4
                ♦kn
                ♣Dkn10754
♠D106     ♠5432
♥962       ♥D1087
♦EK1087   ♦632
♣K2       ♣96
             ♠kn9
             ♥EK53
             ♦D954
              ♣E83  
     

Väst valde inte onaturligt sin längsta svarta 
färg till taxa -750. Med en svårfunnen 
klöver ut hade försvaret troligen tagit tio 
stick till taxa +2200.
Vad betydde egentligen RD och vem var 
”galningen” som rävade? 
Jo, en av världens bästa spelare på den V

Väst valde inte onaturligt sin längsta 
svarta färg till taxa -750. Med en svår-
funnen klöver ut hade försvaret troligen 
tagit tio stick till taxa +2200.
Vad betydde egentligen RD och vem 
var ”galningen” som rävade? Jo, en av 
världens bästa spelare på den tiden, och 
troligen fortfarande: amerikanen Jeff 
Meckstroth i par med Eric Rodwell.

            Björn Borin

Vid andra bordet öppnade Syd med en 
14-16 NT, fi ck låg ruter ut och kunde 
bokföra 630. Här öppnade man med 1 
ruter, men slutbudet var detsamma med 
Syd som spelförare.
Väst hade andra vyer än sin kollega på 
utspelsplatsen och spelade ut ruteress 
följt av låg ruter till nian. Syds ambition 
var självklart att försöka hålla Öst utanför 
spelet så länge som möjligt och spelade 
därför spader till ess. Klöverdam gick till 
sexa, trea och en likgiltig tvåa, men nästa 
höga klöver smakade bättre.
Spaderdam släppte Syd i hopp om 
spaderfortsättning, så han kunde bli av 
med det bevärande klöveresset, men 
icke. Nu kunde Väst spelat ruterkung och 
mera ruter för två bet, men girig som han 
var fortsatte han med hjärter till knekt, 
dam och ess, vilket resulterade i tre bet. 
Väst fi ck en välförtjänt utmärkelse för 
årets bästa försvar och vem kan invända 
något mot det? 

 

               ♠2
                ♥108
                ♦EKD10852
                ♣642
♠D987     ♠kn54
♥ED964    ♥kn32
♦6     ♦kn3
♣K97       ♣EDkn53
             ♠EK1063
             ♥K75
             ♦974
              ♣108  

Nå, vad spelade du ut mot 3 rävade sang?
Nord har med största sannolikhet en 
genomgående ruter, Östs dubbling visade 
kort, och Syd borde ha hjärterhåll för sina 
3 NT. 
Så här såg de andra händerna ut:

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 fi nner du också på:

Grattis!Grattis!
Mari och Micke vann!

S:t Eriks guldmix spelades den 18 
februari, och lockade 42 par. Bäst 
gick det för Mari Ryman - Mikael 
Lindblom.

Mari och Micke var bäst, och 
vann på hela 59,9 %!
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Att räkna rätt är stort, att räkna bra är större:

”Jaha...kasta...så här.? Okej...så att jag ser ut lite som en grekisk 
gud?”, sa Johan förhoppningsfullt.

Honnörspoäng är inte allt!Honnörspoäng är inte allt!
I varje nummer ger Johan Ebenuis 
från Bridgeskolan alla läsare en 
lektion. 

Partnern öppnar 1NT (16-18) med:
♠AKD ♥Dkn10 64 ♦A74 ♣Q32

Du har:
a, ♠543 ♥92 ♦8652 ♣EKkn4
b,♠543 ♥92 ♦865 ♣EKkn42
c, ♠543 ♥92 ♦86 ♣EKkn542

Dina alternativa händer innehåller alla 
8 hp. Om vi tänker oss ett sangkontrakt 
kommer hand a) kommer ni ta åtta stick, 
med hand b) sannolikt nio och med hand 
c) tio stick. Det som gör skillnaden mellan 
händerna är längden på vår bästa färg ‒ 
klövern. Vi lär oss att bjuda 2NT med 8 hp 
när partnern öppnar med 1NT. Vi måste 
dock lära oss att uppskatta en bra långfärg. 
En bra sexkortsfärg är sex potentiella stick 
medan en bra fyrkortsfärg inte kan ge mer 
än fyra stick (om inte partnern har fl er kort 
i färgen). Både hand b) och c) bör höja 
direkt till 3NT ‒ de är helt enkelt värda mer 
än 8 hp. Honnörspoängsberäkningen är 
en bra grund för kortvärdering, men för 
att du ska få fram en hands korrekta värde 
krävs att vi tar hänsyn till andra faktorer.
Ett exempel till på detta när partnern 
öppnar med 1♥, du svarar 1♠ och 
partnern återbjuder 2♣. Du har:

a, ♠E975 ♥K92 ♦865 ♣KD4
b, ♠KD75 ♥872 ♣KD5 ♣743

Du har äkta trumfstöd i hjärter när 
partnern visat minst fem hjärter och 
minst fyra klöver. Du slipper dock undan 
besväret att räkna fördelningspoäng med 

”Varför ska jag göra en snö-
boll?” frågade Johan.

fördelningen 4333. 
Hand a) innehåller 12 hp och hand b) 
10 hp. Enligt skolboken ligger båda 
händerna inom intervallet 10-12 poäng 
som bör invitera med 3♥. Ge partnern 
en minimihand som ♠64 ♥AQ643 ♦92 
♣AJ62. Med hand a) är det normala 
utfallet tio stick medan åtta stick verkar 
normalt med hand b). En tillfällighet? Nej 
vi har våra honnörer i partnerns långa 
färger i hand a), vilket är bra, medan 
honnörerna sitter i partnerns korta färger 
i hand b), vilket är dåligt. Vi värderar upp 
hand a) och bjuder 4♥ medan vi värderar 
ner hand b) och bjuder 2♥. 

a, Du spelar 2NT som Syd efter alltför 
försiktig budgivning.
b, Du spelar 3NT som Syd efter korrekt 
budgivning.

I båda fallen spelar Väst ut hjärter två. 
Öst lägger hjärter dam och fortsätter 
med hjärter tre som du vinner med esset. 
Du tar för kung, ess och knekt i klöver. 
Motståndarna följer två gånger var och 
sakar sedan var sin ruter. Du har kvar dam 
och två i klöver hos träkarlen och sjuan 
på handen. Hur planerar du det fortsatta 
spelet?

Lösning
Du har börjat med att ställa de 
kontrollfrågor du alltid ställer till dig själv 
när du gör spelplanen.

Hur många säkra stick har jag?
Sju.

Vad kan jag skaffa för möjliga extrastick?
Tre stick går att godspela i ruter. 
Spadermasken ger ett eller två extrastick.

Vilka problem ser du?
Motståndarna kan ta ytterligare tre 
hjärterstick så snart de kommer in i spelet.

Hur ska jag spela?
I fall a) när kontraktet är 2NT bör du 
godspela ruterfärgen. Motståndarna kan 

Samma kort, skilda kontrakt

             ♠EDkn

                ♥74
                ♦1086
                ♣KD842

             ♠852
             ♥E9
             ♦KDkn4
              ♣Ekn75 
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Honnörspoäng är inte allt!
totalt ta för ruter ess och fyra hjärterspel, 
men sedan är resten ditt. Du kan ta ut 
ytterligare två höga klöver innan du 
spelar ruter i hopp om att motståndarna 
ska saka bort hjärterstick.
I fall b) kan du inte unna dig lyxen att spela 
säkert. Så snart motståndarna kommer in i 
spelet kommer de ta straffen i hjärter. Du 
måste välja den chans där motståndarna 
inte kommer in i spelet (om den går bra), 
det vill säga spadermasken. Dessutom 
är det viktigt att du har kvar en ingång i 
klöver till Syds hand om masken lyckas så 
att du kan upprepa den.

Vikten av att lära sig göra spelplaner kan 
inte poängteras för ofta. Visst är det jobbigt 
i början och de fl esta bridgespelarna är 
helt enkelt för lata för att passera denna 
tunga period, men tänk vilket försprång 
du kan få framför dom som bara sätter 
igång och spelar vad som känns bäst för 
stunden!
             Johan Ebenius

Vi tackar Johan för denna gång och lovar 
att alltid, alltid göra spelplaner. Eller hur?!

Inbjudan:
Den 8 april spelas två tävlingar:

MentorsilverMentorsilver
&

NybörjarträffenNybörjarträffen
Mentorsilvret börjar 10.30

Nybörjarträffen startar 13.00
Efteråt blir det gemensamt mingel!

Du som vill ha/vara en mentor, kontakta Birgitta (birgittaternblad@telia.com) 
eller Magnus (crazy.diamond@chello.se). 

På långfredagen 14/4 11.00 är det partävling - 
33 brickor -  för spelare i högst ABBA. 

Välkomna!

KM-individuellt!KM-individuellt!
Annandag påsk, måndagen 

den 17 april
Silvertävling, 42 brickor!

Start 10.30

18 april blir det IAF-partävling,
19 Vårkul! 

Starttid: 18.30!

Välkomna!Välkomna!
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Hade du rätt svar?

Tommy har facit!Tommy har facit!

Tommy grubblar över livet, uni-
versum och alla sitsarna under 
OBS-tävlingen.

1) Syd/ ♠642
    Ingen ♥K1065
 ♦Ekn
 ♣Kkn32
  
  
  
  

 ♠K53
 ♥EDkn432
 ♦7
 ♣E65

Syd Väst Nord Öst
1♥ 1♠ 2♠∗ Pass
4♥ Pass Pass Pass

∗ = Hjärterstöd och utgångsinvit

Utspel: Ruterkung

Hur garderar ni  hemgång?

Tag ruteress och trumfa ut. Fortsätt med 
ess och kung i klöver och spela sedan 
ruterknekt och saka er sista klöver. Väst 
fastnar på ruterdam. Hela given:

 ♠642
 ♥K1065
 ♦Ekn
 ♣Kkn32
♠EDkn87    ♠109
♥8       ♥97
♦KD106   ♦985432
♣987       ♣D104

 ♠K53
 ♥EDkn432
 ♦7
 ♣E65

När Väst har klöver kvar att spela, ger 
bordets klöver det tionde sticket. I annat 
fall följer spaderfavör eller ruter mot dub-

2) Syd/ ♠7654
    N-S ♥D10765
 ♦-
 ♣Dkn102
  
  
  
  

 ♠EDkn
 ♥kn9842
 ♦EK9
 ♣97

Syd Väst Nord Öst
1♥ Pass 4♥ Pass
Pass Pass Pass Pass

Utspel: Ruterdam

Har ni någon hemgånschans?

Ja visst har ni chans! Stjäl utspelet och 
maska i spader. Fortsätt med ruter till stöld 
och en andra spadermask Hela given:

 ♠7654
   ♥D10765
 ♦-
 ♣Dkn102
♠1083    ♠K92
♥E3    ♥K
♦Dkn654    ♦108732
♣864    ♣EK32
 ♠EDkn
 ♥kn9842
 ♦EK9
 ♣97

Tag ut spaderess och stjäl bort er sista 
ruterhonnör. På trettonkvistaren i spader 
sakar ni sedan en klöverförlorare för hem-
gång, eftersom försvaret när någon stjäl 
förlorar ett trumfstick.

3) Syd/ ♠109432
     Ö-V ♥87
 ♦E62
 ♣E102
  
  
  
  

 ♠ED8765
 ♥Dkn2
 ♦D3
 ♣D3

Syd Väst Nord Öst
1♠    D 2 NT∗ Pass
3♠ Pass Pass Pass

Utspel: Hjärteress

Nord berättar om minst invitstyrka när 
Väst upplysningsdubblar.

Väst fortsätter med hjärterkung och en 
tredje hjärter. Hur tänker ni er hemgång?

Stjäl den tredje hjärtern (ni har inget bra 
att saka) och spela trumf. Är Öst utan 
ingriper ni med esset och spelar in Väst 
för lågfärgsvända som ger er hemgång 
hur det än sitter. Hela given:

 ♠109432
  ♥87
 ♦E62
 ♣E102
♠-    ♠K92
♥EK543    ♥K
♦Kkn104    ♦9875
♣9876    ♣Kkn54
 ♠ED8765
 ♥Dkn2
 ♦D3
 ♣D3

Bekänner Öst med spaderknekt på trum-
fen maskar ni. Antingen lyckas masken 
eller så fastnar Väst för framtvingad låg-
färgsvända och hemgång.
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Bk S:t Erik inbjuder tillBk S:t Erik inbjuder till

GULDTÄVLINGGULDTÄVLING

Lördagen den 13 maj 11.00 Lördagen den 13 maj 11.00 
IAF med Gröna HissenIAF med Gröna Hissen

57 brickor57 brickor
250:-/spelare250:-/spelare

Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12 i Stockholm.
Anmälan till BK S:t Erik  senast den 7 maj. 
www.sterik.se (anmälan och startlista), 
bridge@sterik.se  Telefon: 08-650 97 79

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

OBS-tävlingen är slut, men det bryr sig inte juniorerna om - kortlekarna fi nns ju kvar! 
Tävlingen gick sista helgen i januari, och den 21-23 april är det dags för OBS 3, som i år spelas på 
klubben. Publik är väldigt välkommen!



I profilen: 

Kjell inviger massor med juniorer i bridgens mysterier... och 
kopplar gärna av med ett mysterium signerat P. D. James.

Mr Lornby brinner för bridgen!Mr Lornby brinner för bridgen!    

Elena Ström

Juniorerna på S:t Erik känner mannen 
på bilden väl, men vad vet vi övriga 
om honom? Vem är Kjell Lornby?
”En seniormedborgare med brinnan-
de intresse för bridge” är hans korta 
självdefi nition.

Du är lärare i engelska på gymnasiet 
Norra Real. Du rekryterar många 
ungdomar till Norra Reals Bridge & Chess 
Club och S:t Eriks bridgeklubb. Berätta 
hur det går till!
‒ Jag ville att ungdomarna skulle lära 
sig spela bridge och schack. Så fi ck 
jag en idé ‒ att ordna en bridge- och 
schack klubb på gymnasiet och ta hand 
om utbildningsprocessen. Varje nytt 
läsår informerar vi eleverna genom vårt 
Veckoblad om att dom kan bli medlemmar 
i Norra Real Bridge & Chess club. Vi 
spelar varje tisdagseftermiddag och har 
förmånen att introducera elitspelare från 
S:t Erik som hjälper oss. Dessutom kommer 
juniorerna varje fredagseftermiddag till  
S:t Erik för ytterligare lektioner och spel. 
Just nu spelar 12 av mina elever i B-serien 
i två lag på tisdagar och torsdagar. Vår 
verksamhet får bästa möjliga stöd av 
rektor Lasse Brandt. Han är vår störste 
supporter och sponsor!

Spelar du med eleverna någon gång?
‒ Ja ofta, det är mycket stimulerande. Vi 
pratar bara engelska med varandra under 
spelet så dom får extra träning i engelska 
på köpet. Jag försöker dock att inte bete 
mig som lärare när vi spelar utan som 
en vän som delar sin erfarenhet med 
dom och skapar trivsel. Dom kallar mig 
Mister Lornby eller enbart Lornby. Det 
är verkligen synd att jag bara får behålla 
juniorerna under de tre år som dom läser 
på gymnasiet. Sen går dom vidare och 
förhoppningsvis fortsätter dom att ägna 
sig åt bridgespel.

Du sprider intresse för bridgespelet 
bland dina elever och berikar S: Erik med 
nya förmågor. Vad är det som gläder dig 
mest med verksamheten?
 ‒ Det är väl när jag ser att dom behåller 
kontakten med mig även efter studierna 
på gymnasiet. Jag får ofta brev och mejl 

där dom berättar om sina bridgeäventyr 
och visar samma entusiasm som när vi 
spelade tillsammans. 
‒ Det fi nns faktiskt ungdomar som har 
mött varandra på vår klubb och sen bildat 
familj! Nu är det inte så att jag är någon 
äktenskapsförmedlare, jag bara gläds av 
att se när folk hittar varandra genom ett 
nytt intresse.

När du inte spelar med någon av dina 
många adepter, vem spelar du helst  
med då? 
‒ Jag hade turen att träffa min numera 
ordinarie partner Lennart Wiklander vid 
bridgebordet. Han är inte bara en skicklig 
bridgespelare utan också en rolig och 
mycket trivsam person.

Har Mister Lornby någon hemlig 
hobby?
‒ Ja, jag älskar att läsa engelska deckare. 
Favoritförfattarinnan är P.D. James. 
Kvinnor vet bäst hur man skapar spänning 
och hur vi män fungerar.
 

Bra jobbat, Kjell! Hoppas fl er unga 
entusiaster upptäcker vår roliga sport 
genom din försorg! Och hoppas att några 
låter sig inspireras av  ditt jobb - tillväxt 
behövs ju som bekant!


