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Ett dignande bord... till och 
med under bordet fi nns det 
massor av gottigheter...

Att alls kunna koncentrera sig 
på spelet är strongt när man 
har all världens frestelser 
precis i närheten.

Roffe och Lennart hade roligast igen:

Sluta krångla till det - 
spela på kul!
S:t Eriks numera traditionella jul- och 
vårkulbarometrar måste vara unika i 
världen i sitt slag. Var någon annanstans 
kan man belönas med ett halvkilo fransk 
brieost för dumt spel? Eller att efter en 
bottenrond få en lyxig chokladask som 
man bara har sett i affärerna och aldrig 
haft råd att köpa? En motspelare visade 
stolt sin nyvunna marmeladburk med 
”bäst före 31 dec. 2004” på. Innehållet 
går säkert att äta, men hon måste väl har 
sett fel på siffrorna.

Experter möter nybörjare och alla lär sig 
något av varandra. Bridgepropaganda 
i högsta grad. Experterna kommer vid 
bordet med sina välskrivna deklarationer, 
proppfyllda med fi nesser och konventio-
ner. Nybörjarna har sina deklarationer i 
väskan. Dom bara säger att dom spelar    
S: t Eriks Modern Standard och det räcker. 
Kan vi, som är mera erfarna sluta krångla 
till budgivningen och spela på kul?
Jag och min partner Erik Åsbrink spelar 
stark klöver och jag alerterar hans en 
ruter-öppning. Alerten stör våra mot-
ståndare.
- Spelar ni inte S: t Eriks Modern Stan-
dard? undrar dom.
- Nej, vi spelar stark klöver.
- Varför det? Är det tillåtet? 
- Ja, det är accepterat internationellt.
- Då är det alltså hemmagjort. Spelar ni 
ofta sådana där...vad kallas dom för... täv-
lingar?
- Det händer ibland.
- Vi misstänkte det. Så istället för att 
komma till klubben för att spela kort, 
sitter ni hemma och skräddarsyr konstiga 
saker.

Kanske är det dags för våra bridgelärare 
att förklara för sina elever att förutom 
benämningen starköl fi nns det också 
något annat som är lika vanligt och kallas 
för stark klöver!
            

      Elena Ström 

RESULTAT

1. Rolf Lindestål - Lennart Weiler        
2. Björn Gustafsson - Johan Nilsson
3. Bengt Wiberg - Per Lundquist                   
4. Sten Bergqvist - Mattias Weiler                 
5. Anna Roos - Lars-OA Hedlund                     
6. Elena Ström - Erik Åsbrink  
7. Gunnar Holmberg - Mi Andrén                 
8. Christina Torsslow - Jan Alpe  
9 . Istvan Jani - Ester Molnar                    
10.  Åke Ilvall - Lars Janesköld 
 

Vårkul, som blev en dundersuccé vid 
premiären förra året, var naturligtvis 
tillbaka i år igen. Prisbordet var minst 
lika maffi gt, folk hade minst lika trev-
ligt, och segrarna - ja, de kände man 
också igen!
 

Fram med brickorna nu... vi är 
hungriga!

Roffe och Lennart hade det väldans 
motigt, påstod de. 
- Vi har sådan otur, klagade Lennart.
Men herrarna är inte de som ger sig så lätt. 
Innan kvällen var slut hade de besegrat 
både missfl ytet och de andra 141 paren.
PASS säger grattis - måntro blir det tredje 
gången gillt om ett år?!
 

En välbekant syn... bilden 
prydde omslaget på PASS 
nummer 2 förra året, och i 
dessa återvinningens tider 
slösar vi inte på pixlarna utan 
tar en favorit i repris!

Vårkul - både kul och gott!
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Birgitta Macris och Astrid Åsebo - 
bäst på S:t Eriks nybörjarträff och

 tvåor i hela landet!! 

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

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

Johan har ordet:

Bridge landet runt

PASS

Efter lång tid av väntan kom så våren! 
När du har det här numret av PASS i 
din hand så hoppas jag att även som-
maren kommit ordentligt. Sommar 
och bridge kan faktiskt vara riktigt 
trevligt, klubben har tävlingar för spe-
lare på alla nivåer under sommaren. 
Ni som spelar i ligan uppskattar säker 
lagtävlingen på tisdagskvällarna, 
ingen föranmälan! Mixedsilvret 19 
augusti är också en mycket uppskat-
tad tävling. 

Se vårt sommarschema på separat 
plats i tidningen eller på hemsidan. 

Ett annat bra sätt att kombinera 
sommar och bridge är en bridge-
vecka! Själv besöker jag självklart SM-
veckan i Jönköping, en riktig höjdare. 
För oss som inte spelar så bra finns 
många bra golfbanor i området! Jag 
avser också att debutera på Ölands-
veckan, av många ansedd som den 
mest gemytliga bridgeveckan. 

Här i lokalen avser vi göra några 
förändringar. Det lilla rökrummet 
kommer att tas bort för att utöka 
spelutrymmet. Nya pallar har köpts,  
monterats och lackats av Lennart 
Wiklander. Prata gärna med Lennart 
om något behöver ordnas eller kan 
förbättras i lokalen. 

Belysningen i lokalen börjar bli till 
åren och skulle kunna vara bättre. Vi 
håller på att ta in offerter på ny belys-
ning till spellokalen. 

Hoppas ni får en riktigt skön bridge-
sommar! 

Johan 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Johan hoppas på ljusare tider 
både ute och inne!
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Tommy håller huvudet kallt i värmen:

Tommy Gullberg bjuder på problem, 
goda som glass med jordgubbar! 
Fundera innan du ser efter på sidan 
14 om det blev ett svanhopp eller ett 
magplask! 

1) Nord/ ♠D2
    Ingen ♥E32
 ♦kn102
 ♣ED543
  
  
  
  

 ♠EKkn1098
 ♥K65
 ♦65
 ♣87

Nord Öst Syd Väst
1♣ Pass 1♠ 2♦
Pass Pass 4♠ Pass runt

Utspel: Ruteress

Väst spelar tre ronder ruter. Hur tänker ni 
er hemgången när Öst bekänner?

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

2) Syd/ ♠1098632
    Alla ♥54
 ♦54
 ♣1032
  
  
  
  

 ♠K4
 ♥K2
 ♦EK2
 ♣EKDkn98

Syd Väst Nord Öst
2♣* Pass  2♦* Pass
3♣ Pass 3♠ 3 NT

Utspel: Ruterknekt

Syd kräver i första budronden och berät-
tar sedan om sin enfärgshand.
Ni har en ingång till bordet som ni bör 
utnyttja för att spela upp mot en hög-
färgskung. Vilken?

3) Syd/ ♠ED2
     N-S ♥D32
 ♦E7654
 ♣E5
  
  
  
  

 ♠5
 ♥EK8765
 ♦2
 ♣K7642

Syd Väst Nord Öst
1♥ Pass 2♦ Pass
2♥ Pass 4♣* Pass

  4♥  Pass   4 NT* Pass
  5♣  Pass   6♥      Pass runt

Utspel: Spaderknekt

Nord visar hjärterstöd när han på andra 
varvet inleder kontrollbudgivning. På ess-
frågan redovisar Nord sedan noll eller tre 
ess av fem.

Hur tänker ni gardera trumfen 3-1 och 
klövern 4-2?

Tre problem för hängmattan

Varför slask och kyla när du kan få sol och bridge?
Bridgevecka 4-11 november i härliga Fuengirola på spanska 

solkusten för MINDRE RUTINERADE.
För mer information, kontakta Lars och UllaBritt Goldberg på 0708 - 393 365

lars@goldberg.se  www.goldberg.se

Glöm inte att anmäla er till ligan i höst 
innan midsommar! Gå in på www.sterik.se 

eller i tävlingsledarrummet!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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T-k informerar:
Spel i sommar - och i höst!
Så var en termin till ända - men en 
ny börjar snart! Ligan drar igång 
igen den 21a augusti!

Vi ser helst att ni anmäler ert ligalag via 
vår webb. För dig utan dator går det bra 
att fylla i en blankett som du hämtar i täv-
lingsledarrummet.
Anmäl ditt lag innan midsommar! Vill du 
starta ett helt nytt lag går anmälningsti-
den ut sista juli.

Men bara för att solen gassar behöver 
du inte avstå från bridge! Se  sidan 15 för 
speltider under sommaren!

För att minska arbetet med att driva in 
medlemsavgiften från de spelare som 
inte betalar i tid har styrelsen beslutat 
att införa poängavdrag i ligan från och 
med första omgången för de lag som 
spelar med ”förbjuden spelare”, det vill 
säga någon som inte är medlem. Poäng-
avdraget är 10 VP, så se till att betala 
medlemsavgiften i tid. Vi har sett att allt 
fler spelare dröjer med att betala och det 
administrativa arbetet med att jaga syn-
darna har tagit allt mer tid och kraft. Om 
du är kapten, håll gärna ett vakande öga 
på dina lagkamrater.

Trevlig bridgesommar önskar tk!

Lag Lars Berggren vann sin 
serie - grattis!

I och med sista matchen, där laget 
bärgade en 24:a, var segern klar för 
lag Lars Berggren. 

Serien var hård som sten in i det längsta, 
men när sista brickan var spelad hade den 
närmaste konkurrenten ”bara” tagit 19, 
och laget fick fira.
- Jätteroligt, säger Håkan Olsson (längst 
till vänster på bilden). Men så spelade vi 
bra också!

Vinnarbricka
Det var en bricka som laget var alldeles 
extra nöjda med. Vid ena bordet blev det 
pass runt - men vid andra bordet bjöd 
man sig friskt upp till utgång!
 

 ♠kn32
 ♥54
 ♦ED87
 ♣E642
  
  
  
  
 ♠EK1047
 ♥kn732
 ♦kn109
 ♣8

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

* ”Jag värderade upp lite...”

Som synes går 4 spader hem om spader- 
eller rutermasken går (och det inte sitter 
alltför illa i övrigt).

Stort grattis även till alla andra som avan-
cerat i seriesystemet. Om du haft oturen 
att tvärtom trilla ner ett hack så är det 
bara att läsa bridgeböcker i hängmattan 
och komma igen till hösten!

Alla resultat från ligan finns på webben! Tidigare har PASS haft en hel sida 
med bara lag och tabeller, men från och med i år lämnar vi det. Gå istället 

till www.sterik.se för att begrunda vissas uppgång och andras fall!

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
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Nytt rekord?

Fyra tävlingar på en dag!

Conny Lövgren och Marise Germond både spelade bra och 
hade (som synes) väldigt trevligt. 

Fyra Stockholmslag hade gått 
till semifi nal i SM/DM-lag. Två av 
dessa, BÅT och Näsby, spelade på 
hemmaplan. 
I kursrummet satt ett antal herrar 
och en dam och gjorde upp om 
en fi nalplats till SM/DM lag. Här 
inne var stämningen kanske inte 
lika uppsluppen som ute i lokalen, 
utan rynkade pannor och tystnad 
dominerade.

I SM/DM-lag spelar man först kval i 
distrikten och sedan får distrikten platser 
till semifi nalerna utifrån hur många lag 
som kvalat. Stockholm brukar få fyra eller 
möjligen fem lag vidare, som alltså gör 
upp om platser till fi nalen.

Bo och Sven passar på att 
umgås och ljuga lite. 

Tora Phillips (ej att förväxla 
med Tora Philip) och Henning 
Tingvall. 

Den 8e april hölls det inte mindre än 
fyra tävlingar i våra klubblokaler. I 
kursrummen gjordes det upp om 
fi nalplatser till SM/DM-lag, och ute 
i lokalen samsades nybörjare, men-
torer, adepter samt de som spelade 
vanlig partävling.

S:t Erik har provat mentorverksamhet i 
några omgångar. Det går ut på att en 
erfaren spelare bli mentor för en orutine-
rad, och att paret spelar några tävlingar.
Just den här lördagen var det mentor-
silver. Man spelade alltså om silverpoäng, 
och 32 par stod på startlinjen.
Responsen på den här formen har varit 
översvallande från de orutinerade. Det är 
så värdefullt att få spela med och lära sig 
av någon som varit med lite längre.

Mentorer behövs alltid! Så, du rutinerade 
spelare som inte varit med tidigare - nästa 
gång det blir aktuellt, anmäl dig gärna 
som mentor!  Ju fl er som kommer igång 
att spela tävlingsbridge, desto bättre och 
roligare för alla!

Duktigast denna dag var Karl Asplund  
och Lennart Kjellman. Grattis!

Så här såg översta tredjedelen av prislis-
tan ut:
1. Karl Asplund - Lennart Kjellman
2. Tor Simensen - Paul Forselius
3. Conny Lövgren - Marise Germond 
4. Jonas Granestrand - Mattias Weiler
5. Tommy Westman - Walter Bergman
6. Per-Erik Lindeberg - Mi Andrén
7. Birgitta Tell - Jan Andersson
8. Susanne Fridell - Pontus Silow
9. Hans Flodin - Tora Philip
10. Lars-OA Hedlund - Monica Engvall

Rode Gustavsson var yngst i 
sällskapet, och spelade med 
Andreas Ziethén. 

Sammanlagt 66 lag på elva platser 
spelade SM/DM den här dagen och här 
på klubben trodde de fl esta att det skulle 
bli en uppgörelse mellan hemmalagen. 
Det stalltipset visade sig riktigt - BÅT knep 
förstaplatsen med 71 poäng, Näsby var 
tvåa på 68.
BÅT blev så småningom trea i SM-fi nalen, 
med Stockholmslaget Berik framför sig på 
en andraplats. 
Grattis allihop!

Vad sysslar Åke i BÅT med? 
Kan man bjuda sådär? 
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Birgitta och Astrid - stolta segrare i Nybörjarträffen.

Ägg som söker ägare. Snyggast på klubben denna 
dag var Suzanne Birberg och 
Monika Ståhl.

Anna och Magnus har rätt 
personkemi och jobbar hårt 
på bridgeformlerna. 

Vissa brickor - och vissa 
scorer - är roligare än andra... 

Lördagsgodis har blivit en populär 
tävling. Många gläds åt att det äntli-
gen fi nns en partävling på lördagsef-
termiddagarna.

Den här mycket speciella lördagen trodde 
inte de som var ute efter lördagsgodis sina 
ögon - lokalen var proppfull! De som brukar 
vara vana att ha stället för sig själva!

17 par var på plats för att göra upp om 
bland annat fi na påskägg. Så här såg fem-
i-topp ut:
1. Peter Flodqvist - Lars Thånell
2. Kerstin Håstad - Lars-Erik Rudström
3. Ola Murelius - Åke Falkunge 
4. Spas Ofi lov - Torsten Nabseth
5. Karin Wallin - Ing-Mari Weinbergrin

Den 2a september är 
Lördagsgodis tillbaka!

Nybörjarträffen är en tävling som 
spelas över hela landet. I år ställde 
424 par upp, varav 49 här på klub-
ben. Alla par, från Ystad till Happa-
randa, spelade samma brickor. 

Bäst på S:t Erik var Birgitta Macris och 
Astrid Åsebo. När sedan resultatet för 
hela riket kom visade det sig att de var 
tvåa i landet!
- Jätteroligt! säger Birgitta när PASS 
ringer för att i efterhand gratulera till 
den fi na riksplaceringen. 
- Fast nu har det gått lite upp och ner... 
det var väl en tillfällig glansperiod! Men 
skulle vi slå till på nytt får du hemskt 
gärna höra av dig igen! 

Anna Boode och Magnus Cernerud är 
sambos, jobbar som kemister och går 
grundkurs B för Jonny Fors.
- Det har gått bra, det är bara en bricka 
vi är lite missnöjda med, säger Anna om 
tävlingen. Inga straffar...än!
Att de började spela bridge var inget 
självklart. De känner inte direkt någon, 
men Anna spelade mycket kort som 
ung. De fi ck för sig att anmäla sig till en 
kurs och är redan rejält bitna.
Paret medger att de har rätt vilda diskus-
sioner, men osams blir de inte.
- Mja, säger Anna, envägsosams kanske. 
Jag blir arg, men inte Magnus... 

De här tio paren lyckades bäst:
1. Birgitta Macris - Astrid Åsebo                   
2. Bo Eriksson - Karin Ringström                    
3. Sten-Åke Norén - Christina Norén                 
4. Lars Pettersson - Lisbeth Pettersson             
5. Birgitta Bremer - Kåre Bremer                    
6. Marlene Nordberg - Åsa Frykman                   
7. Eva Mörck - Marita Lindberg                      
8. Magnus Cernerud - Anna Boode 
9. Hannu Oikarainen - Kenneth Janesköld
10. Ann Löfberg - Birgitta Grahner 
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OS, gafflar och vinnartips:

Blandat och gett!
Tyvärr måste jag meddela ärade läsare 
av Pass att diskussionerna om bridgens 
placering i det olympiska finrummet 
aldrig kom att föras som avsett vid årets 
vinterspel i Turin. Det aktuella läget är att 
bridgen har nått samma status som till 
exempel golf, rugby, squash och karate. 
De är alla erkända som sporter enligt IOK:s 
statuter, men har ännu inte kunnat pres-
sas in i det olympiska programmet.
Det lär inte finnas plats i de vidlyftiga som-
marspelen, så nya grenar måste acceptera 
att delta i Vinter-OS. Det går naturligtvis 
bra för inomhussporter som squash och 
bridge, men rugby och golf?
Nu får vi hålla tummarna för att det händer 
nåt i samband med Sommar-OS i Beijing 
2008.  Under alla förhållanden har WBF 
planer på att i Beijing arrangera något 
som de kallar Intelolympiad,  bestående 
av bridge, schack, go och brädspel/dam.
Förre IOK-basen Juan Samaranch var 
mycket positiv beträffande bridge i olym-
piska sammanhang och under hans tid 
instiftades en ny lagtävling under beteck-
ningen IOC Grand Prix för att stödja WBF 
i sina ansträngningar att introducera brid-
gen i olympiska sammanhang. Tävlingen 
har hittills spelats fyra gånger med början 
1998 i det olympiska muséet i Lausanne 
(tre gånger) och år 2002 vid OS i Salt Lake 
City som demonstration. Tyvärr verkar 
tävlingen ha gått i träda, men vid det här 
laget kanske de olympiska gudarna har 
fått ett hum om vad bridge handlar om.

Delat guld
Det som hände vid IOC Grand Prix 1998 
var verkligen unikt i bridgesammanhang. 
Brasilien, Frankrike, Italien, Kina (icke 
Taiwan ), Polen och USA deltog och det 
var nog inte många som hade klarat av att 
peka ut de två blivande finalisterna. Mot 
alla odds gick Brasilien och Kina segrande 
ur kvalet och gjorde upp om förstapriset 
över 72 avslutande brickor. Vem vann? 
Ingen! Det slutade kuriöst nog oavgjort 
och i sann, olympisk anda bestämde man 
sig för att avstå från särspel och båda för-
klarades som segrare.

PASS är bäst
Den lilla, gulliga vinjettbjörnen har berät-
tat för mig att någon ansåg att Pass borde 
byta namn, därför att ”det är så tråkigt att 
passa”. Den personen får överta den här 
handen:
 
 

 

♠K83 
♥9754 
♦72 
♣Ekn52

Med den besättningen lyssnar du som 
Öst till följande budgivning:

Syd       Väst          Nord         Öst     
2♦*       D **          3♦            ? 
 
* 6+, svagt
** UD

         ♠ Dkn1076  
             ♥ K8   
             ♦ D95
        ♣ D96
♠ E943  ♠ K83
♥ ED3   ♥ 9754
♦ E8   ♦ 72
♣10874  ♣ Ekn52 
              ♠ 5 
              ♥ kn1062 
              ♦ Kkn10642
         ♣ K3 

Ja, vad hade du bjudit? I den första IOC 
Grand Prix-tävlingen 1998 dubblade kine-
sen på Östs plats för att visa lite kort och 
Väst hade ingenstans att ta vägen utan 
stod med. Så här såg det ut med alla i 
zon:

Nord var ingen mindre än Chagas, och 
hans höjning till 3 ruter är helt enligt 
Lagen och kontraktet var obetbart, när 
den lättfotade hjärterdamen faller i tredje 
ronden. Så vad var rätt bud på Östs plats? 
PASS naturligtvis ‒ tråkigt, men rätt och 
som belöning hade du och ditt lag fått 
njuta segerns sötma ensamma utan in-
blandning av brassar. Dom vinner ju så 
mycket ändå, fast då handlar det oftast 
om fotboll. 
World Bridge Team Olympiad har ingen 
olympisk status utan ordet ”olympiad”, 
som ursprungligen avsåg fyraårsperioden 
mellan de olympiska lekarna, används 
gärna för att beteckna en världsomfat-
tande tävling i stil med Internationella 
matematikolympiaden eller Schackolym-
piaden. WBTO initierades av den stenrike 
storseglaren och upphovsmannen till 
kontraktsbridgen, amerikanen Harold S. 
Vanderbilt, vilken också skänkt bucklan 
man tampas om. WBTO spelas sedan 1960 
varje skottår, samma år som Sommar-OS 
går av stapeln. 2008 spelas den trettonde 
upplagan av denna fina lagtävling.
USA dominerar med 17 vinster den 
lagtävling som spelas vartannat år och 

som benämns Bermuda Bowl, så kallad 
eftersom den gick av stapeln på Bermuda 
första gången 1950, men i WBTO har 
det gått betydligt sämre ‒ bara en vinst 
år 1988 hittills. Här leder Italien på fem 
segrar med Frankrike som tvåa på tre.

Gaffflar
Är du haj på rebusar? Vilket ord döljer sig 
bakom följande krypto: 
CARMENNNNNNNNNNN?
På tal om inget särskilt, så torde Rickard 
III jämte Jago i Othello vara alla tiders 
största teaterbov ‒ i varje fall hos Shake-
speare. ”A horse, a kingdom for a horse”, 
utropar han strax före sin död vid slaget 
i Bosworth, som avslutade Rosornas krig 
mellan husen Lancaster och York. 
John Morton, som då var ärkebiskop av 
Canterbury, hade all anledning att hata 
Rickard III, eftersom han var anhängare av 
huset Lancaster och rådgivare åt Rickards 
motståndare, Henry XII.
Förutom sina religiösa plikter hade John 
Morton även i uppdrag att efter Rickards 
död samla in skattemedel till den  nye 
kungen och den taktik han begagnade 
sig av, skulle göra våra skattefogdar gröna 
av avund. 
Om någon förde ett utsvävande och 
extravagant leverne, påpekade han att 
vederbörande hade råd att vara generös 
mot kungen och betala rejält med skatt. 
Om, å andra sidan, någon levde som en 
riktig snåljåp, menade han att så lite som 
denne gjorde av med, så måste det finnas 
ett rikligt överflöd att betala till kungen. 
”Morton’s fork”. På den tiden hade gaf-
flar bara två spetsar och på grund av 
den här genomtänkta skatteindrivnings-
metoden kunde alla fastna på Mortons 
gaffel. ”Damned if you do, and damned if 
you don’t’”, det vill säga vara sig du lever 
yvigt eller snålt har du hamnat i ett slags 
Moment 22.
Vad i jösse namn kan det här ha med 
bridge att göra, undrar du kanske? 
Första gången jag konfronterades med 
fenomenet, spelade jag en silvertävling i 
Stockholmstrakten. Nåt i den här stilen:
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Mot 6 spader spelar Väst ut klöverknekt 
och en duktig spelförare lägger lågt på 
bordet, tills han vet vad klöverhonnörerna 
ska användas till. Om han petar på en hög 
klöver, så skall enligt manualen Öst ducka 
för att beta kontraktet. Det skulle jag allt 
vilja se!
Nåväl, han stjäl utspelet, trumfar ut 
och spelar sen låg hjärter mot bordet. 
Morton’s fork! Vad Väst än gör, så blir det 
fel. Om han tar för sitt ess, så kan Syd saka 
två ruter på hjärterkung och en stöldrest 
klöverhonnör. Om han å andra sidan 
kryper, så försvinner hjärtersticket på 
samma klöver.
Den här given kände jag igen, för jag hade 
läst om den i nån bok, kanske Expertspe-
let av Reese. Tävlingsledaren tillkallades 
och sen visade det sig att brickläggaren 
‒ för det här var före de automatiska kort-
blandarnas tid ‒ hade lagt in diverse pro-
blemspel för att förgylla tillvaron för oss 
bridgeslavar. Tävlingen avblåstes, peng-
arna återbetalades och det var ju synd, för 
vi låg rätt bra till.

Morton II
Märkligt nog återfinns en annan John 
Morton i historieböckerna, som  hade 
oturen att fastna på just den gaffel, som 
bar hans namn.  Juristen John Morton 
hade svenska förfäder och bodde i 
nuvarande Delaware, den näst minsta 
delstaten efter Rhode Island. Området 
koloniserades av svenskar 1638 och kal-
lades Nya Sverige. 
Vid tiden strax före kongressen den 4 juli 
1776, då man skulle rösta om den så kal-
lade Oavhängighetsförklaringen, var han 
representant för Pennsylvania. Det för-
väntades allmänt att det inte skulle skapas 
några Amerikas Förenta Stater, eftersom 
man redan i förväg visste att både Penn-
sylvania och Delaware var emot förslaget.
Men så visade det sig, att i hans delega-
tion fördelade sig rösterna absolut jämnt 
för och emot förslaget, varför han tillde-
lades utslagsrösten. Hur han än röstade, 
skulle han få minst hälften av delegaterna 

             ♠ED 
        ♥9754 
        ♦KDkn87 
        ♣E2
♠kn6543          ♠972 
♥6    ♥Ekn1082 
♦965    ♦E 
♣K1073   ♣Dkn98 
         ♠K108 
         ♥KD3 
         ♦10432 
         ♣654

                ♠KD65 
                ♥K86 
                ♦E64 
                ♣KD2 
♠7     ♠4 
♥E975       ♥kn1043 
♦D108     ♦kn97 
♣kn10987    ♣E6543 
             ♠Ekn109832 
             ♥D2 
             ♦K532 
             ♣- 

                        ♠E9543 
                ♥Dkn5 
                ♦K65 
                ♣Dkn 
♠K82     ♠10 
♥K832       ♥9764 
♦72     ♦E1098 
♣10987    ♣6542 
             ♠Dkn76 
             ♥E10 
             ♦Dkn43 
             ♣EK3 

Ö/V kämpade tappert med sina 4 hp 
och var nog nöjda att ha sluppit spela 
1 spader redubbelt till taxa 1800. Några 
bjöd 7NT och fick en lätt resa, när svarta 
Maja föll i andra spaderronden. 

Bolstips
Avslutningsvis ett riktigt Bolstips: Lita 
aldrig på en junior!

till oresonliga fiender. Ett egentligen 
omöjligt val - Morton’s fork. I en anda av 
sann patriotism röstade han för sitt lands 
frihet och så har det förblivit. 
Om du nån gång skulle ha vägarna förbi  
byn Minster i Kent, 12 miles från Canter-
bury, så ligger där restaurangen Morton’s 
Fork. Vare sig du beställer en enklare eller 
mer komplicerad rätt,  utlovar restaurang-
chefen att du alltid ska få rikligt med mat 
till ett lågt pris. Oavsett val, så blir utfallet 
alltid positivt - en omvänd Morton’s fork.
Det finns naturligtvis varianter på Morton’s 
Fork, men resultatet blir ändå detsamma. 
Någon hamnar omöjligt till och kan inte 
försvara sig.

Klövertio ut mot Syds 6 spader. Låg 
ruter mot handen i andra stick följt av 
tre trumfronder med mask. Ny ruter 
mot handen och Öst är maktlös. Släpper 
han, vinner Syd med knekten och sakar 
ruterkung på en hög klöver. Tar han och 
vänder med spader, kontrar Syd med esset, 
tar för ruterkung och sakar två hjärter på 
en hög ruter och en hög klöver.

Några tips för dig som vill förkovra dig i 
bridge:
        
1. Lär gärna av andras misstag, för du 
lever inte tillräckligt för att hinna göra alla 
själv!
2. Personligen föredrar jag tämligen 
tunna öppningsbud, för om jag passar 
så återstår i regel bara femtricksnivån 
och högre nästa gång det är min tur att 
bjuda.
3. Om du som spelförare är missnöjd med 
träkarlens kort bör du tala om det med till 
exempel : ”Jaja, men var är den hand du 
lovade i budgivningen?”
4. Om försvarsspel är din sämsta gren, se 
till att dölja det genom att så ofta som 
möjligt bli spelförare eller träkarl.
5. Problemet med kvinnor och bridge är 
att dom tror att bridge är ett spel. Det är 
det inte ‒ det är krig.
Kom ihåg: Kännetecknet på en god 
spelare är inte så mycket hans förmåga 
att spela hem kniviga givar ‒ det är hans 
förmåga att sällan gå bet i enkla.

Hur ofta har du du tagit upp tretton kort 
varav nio med dam som lägsta honnör? 
Inte så ofta, kan man förmoda. Men i Lör-
dagsgodis nyligen kunde Syd räkna ihop 
29 hp och funderade som bäst på hur 
man visar ett sånt monster, när MTH vid 
vårt bord infann sig med 1spader i tredje 
hand. Dubbelt är naturligtvis ett under-
bud, men det är svårt att hitta nåt bättre. 
MTV fortsatte på den inslagna vägen och 
rävade. Nord bjöd 1NT och Syd nöjde sig 
med 6NT:

                ♠kn853 
                ♥K96 
                ♦Dkn52 
                ♣96 
♠D4     ♠109762 
♥kn1073      ♥82 
♦983     ♦764 
♣10872    ♣kn53 
             ♠EK 
             ♥ED54 
             ♦EK10 
             ♣EKD4 

Nord hade öppnat med 1 ruter och Öst 
hade bjudit 1 hjärter.
1NT av Syd, 2NT av Nord och pålägg av 
junioren på Syds plats.
Hjärtersex ut, enligt 10-12, ess av Öst och 
den lättfotade damen från Syd.
Det är svårt att kritisera Öst för att han 
fortsatte med låg hjärter i tron att Syd 
hade KD punkt.

Nå, har du löst rebusen än? Just det, 
OPERATION var lösningen. 

Björn Borin
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Tänk om Zlatan missar?
Finns form i bridge?
Fotbolls-VM har redan börjat när 
du läser dessa rader, och inför mäs-
terskapen har vi översköljts av allt 
från nyktra analyser till vilda spe-
kulationer. Mycket handlar om vilka 
spelare och nationer som är i form. 
Är det dags för Zlatan att äntligen 
visa form? Vart står Ljungberg, rent 
formmässigt? Och är det rätt att 
ersätta Svensson med Källström för 
att den senare visat bättre form?
Men hur är det med bridgespelare? 
Kan de vara i eller ur form? Och vad 
beror det i sådana fall på.
PASS pratade med både kaptener, 
landslagsspelare och så ett par som 
mest lirar för att det är roligt...

- Det finns många som hävdar att det 
finns något som heter form, säger Daniel 
Auby, före detta kapten för öppna lands-
laget. Men för mig är det en fråga om kon-
centration. Bridge är som ett språk, och 
man kan språket. Man tappar inte bort en 
massa ord ena dagen och så kommer de 
tillbaka nästa dag för att man är i form.
- Däremot kan det finnas störande 
omständigheter i det privata livet, fort-
sätter Daniel. Då är det svårt att hålla 
koncentrationen vid bordet, tankarna är 
någon annanstans.
- Jag tror också mycket på att det handlar 
om koncentration, säger Gunnar Anders-
son, nuvarande kapten för öppna lands-
laget. Man måste ha fokus på uppgiften. 
Man måste vara sugen, och man måste 
tro på sig själv. Det är nog det många 
menar med form. När man tror på sig 
själv och gör saker rätt, så ger det ännu 
bättre självförtroende när man lyckas. En 
god cirkel.

Ingen fysik
- Idrottsmän har ju en fysisk motsvarighet 
som speglar sig i formen, säger Daniel. 
Men bridge är ju en psykisk sport, att 
man med hjärnan bemästrar sina känslor. 
Form för mig är något man kan träna sig 
till, och det tror jag inte fungerar i bridge. 
- Det är väl möjligt att det finns något 
som är form i bridge, fortsätter Daniel, 
men jag har aldrig hört någon veten-
skapsman beskriva någon egenskap hos 
hjärnan som skulle kunna jämföras med 
form, till exempel att synapserna funger 
mer effektivt eller så. 
Däremot tror Daniel att en förutsätt-
ning för att spela bra är att befria sig från 
störande moment. Han berättar om en 
spelare som inför ett mästerskap sålde 
alla sina aktier. Han ville vara fokuserad 
på bridgen till 100 %, och inte sitta och 

bekymra sig för om kurserna gick upp 
eller ner. 
Frågan är väl om de flesta spelare är så 
ärliga med sina liv och sina evetuella pro-
blem.
- Jag försöker väl få en lite mer individuell 
touch, på det där, säger Gunnar. Men om 
någon hade en allvarlig psykisk störning, 
eller grava alkoholproblem, då skulle det 
så klart vara svårt att ta ut den spelaren. 
- Sveriges bridgeelit är alldeles för oproff-
siga, säger Daniel. De röker och dricker 
och går inte och lägger sig... 
- Och repeterar inte systemet, skjuter 
Gunnar in.
- Klart man inte spelar bra då, säger Daniel. 
Titta på andra elitidrottsmän - totalt foku-
serade! Det är något att lära sig av.

Märks snabbt
Sven-Åke Bjerregård och Anders Morath, 
som båda spelat i landslaget (Anders 
blev för övrigt uttagen till landslaget igen 
under våren) har paus i dagens guldtäv-
ling när PASS fångar dem. På frågan om 
en bridgespelare kan ha form eller inte 
kliar de sig i huvudet.
- Jag brukar svara att “vi får väl se efteråt” 
när någon frågar om jag är i form, säger 
Sven-Åke. 
- Det är svårt att veta innan om man är i 
god form eller inte, säger Anders. Jag tror 
myckt det har att göra med hur tävlingen 
börjar också. Är den bra så brukar det 
kunna flyta på riktigt bra, börjar det tungt 
så kanske man aldrig kommer igång. 
- Bridge är väldigt mycket ett spel som 
handlar om självförtroende, säger Sven-
Åke. Om man har självförtroende, då 
lyckas man oftast, känner man sig osäker, 
då blir det ofta fel. Och det är ju svårt att 
påverka - man kan ju inte direkt träna det, 
och det är svårt att gå in och tycka att “jag 

är bäst”. Man får försöka vara lite ödmjuk 
och inte misshandla korten.
- Det går ju inte riktigt att jämför bridge 
med fysiska idrotter, fortsätter Sven-Åke. 
Där kan man ju alltid ha längre och längre 
tunga, det vill säga ta i mer. Men det kan 
vara farligt i bridge.
Bridge handlar ju till största delen om att 
inte göra misstag. En liten, liten del är ju 
att hitta det där vackra och superkreativa. 
Anders tror inte att dessa kvalitéer nöd-
vändigtvis händer ihop.
- Tillfällena för såna där riktigt lyckade, 
kretiva saker kommer ju inte så ofta, säger 
Anders. Man kan inte riktigt bestämma 
sig för att “nu ska jag vara kreativ”, utan 
det är väl mest att ta tillfället i flykten om 
det dyker upp. Gör det inte det kan man 
ju sitta där och vara kreativ som träkarl 
hela tiden, men det hjälper ju inte...
- Grundregeln är alltid att inte begå några 
fel, säger Sven-Åke. Jag minns en tävling 
som jag hade spelat med Christer Bjäring, 
och på hemvägen hade vi sällskap av ett 
annat par som spelat. Det här andra paret 
hade jättemånga intressanta och udda 

Sven-Åke och Anders tror 
inte på att försöka skapa.

Daniel, exkapten med 
massor av åsikter. 

Gunnar, nuvarande kapten 
som gillar koncentration.
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Finns form i bridge?
lägen, vi hade inget alls. Vi mindes verk-
ligen inget speciellt. Och vi hade vunnit 
tävlingen, och de hade kommit på medel. 
Jag tror det speglar lite det där att man 
inte ska försöka hitta på en massa saker.
- Framförallt inte när det går dåligt, säger 
Anders. Går det trögt är det nog ett 
tecken på att man kanske inte är i bästa 
form. Och att då inte spela matematiskt, 
utan tro att ens känsla är den bästa - när 
den bevisligen inte har varit det hittills i 
tävlingen -  tror jag inte på. 

Toppa EM-formen?
Anders får frågan hur han och hans part-
ner resonerar inför EM. Har de något heligt 
recept för att toppa formen?
- Tyvärr inte, säger Anders. Vi håller stän-
digt på med budträning och diskussioner, 
men det är väl mer att utveckla samarbe-
tet. Men att hitta den där genvägen, det 
här som gör att resultaten infinner sig, det 
har vi inget knep för, tyvärr. 
Damlandslagsrepresentanterna Mari och 
Jenny Ryman har i alla fall ett knep för att 
komma i så bra form till sommarens EM: 
Jenny är i Sverige!
- Ja, det hade jag nog inte varit annars 
säger Jenny. 
Både Jenny och Mari anser att bridgespe-
lare kan vara i form. 
- Självklart, säger Jenny. Då slår man alla 
maskar rätt, och man ser liksom genom 
korten lite grann. När man är i topp, då 
tycker inte jag att saker stör. Då har man 
inget annat än bordet och korten.

- Man vet när man är där, säger Mari. Men 
hur man tar sig dit? Tja... allt runt omkring 
en måste ju funka, det sociala livet, 
jobbet... sen kan man ju känna sig själv på 
topp, men det är ju vad paret kan åstad-
komma gemensamt som gäller.
- Jag tror man måste ha rätt mängd bridge 
för att vara i form också, säger Jenny. Själv 
får jag varken ha ha spelat för mycket eller 
för lite. 

Sitt livs form
Både Mari och Jenny hoppas att de inte 
varit i sitt livs form ännu, men visst är en 
del perioder bättre än andra.

- När vi vann EM i Frankrike spelade vi bra, 
säger Mari.
- Det handlar ju också om att vara i form 
för sin egen nivå, säger Jenny. Jag minns 
en period när jag var sexton, då var jag i 
jättebra form, och gjorde allting rätt. Och 
då var jag ju ändå inte sådär jättebra spe-
lare. Men man kan ju inte göra mer än 
sitt bästa, och då presterade jag max och 
kanske lite till av vad jag kunde.

Hans Göthe har även han spelat i lands-
laget, och när han får frågan om när han 
var i sitt livs form svarar hans partner för 
dagen, Erik Fryklund, att det måste ha 
varit idag (de har just kommit trea i S:t 
Eriks guldtävling). Hasse bara ler.
- 1987 spelade jag ganska bra i EM, säger 
han. När jag var i sämst form? Nej usch, 
det är jag så ofta...
Hasse tror att man kan göra ganska 
mycket för att prestera på topp, det vill 
säga hitta formen.
- Det här är ju ett mentalt spel, säger han, 
och alla männsikor går lite upp och ner 
mentalt. Men att må bra mentalt förut-
sätter en massa annat. Man ska äta rätt, 
klä sig rätt - enkla, små saker.
- Man måste förbereda sig på rätt sätt 
också, säger Hasse. Ska du spela bridge 
flera timmar om dagen  i två veckor måste 
du ha ork. Det är jättejobbigt!
Hasse tillhör dem som behöver spela 
sig i form. Innan mästerskap och viktiga 
tävlingar spelar han massor, vilket en del 
andra tycker är konstigt.
- Jag behöver det så att jag känner igen 
korten, så att säga. Jag är nog inte natur-
ligt en så bra kortspelare som  andra, 
kanske, jag behöver komma in i det.

Trevligt vapen
Bäst dagsform hade, eller bäst gynnade 
av små tillfälligheter var, beroende på 
hur man nu ser på saken, Mats Axdorph 
och Johnny Östberg. De skrattar mest 

hela tiden under intervjun, och säger att 
formen är på topp.
- Jonny är alltid i form! säger Mats. Fast idag 
sa han till och med att han var taggad.
- Jo men det var jag, säger Jonny. Lite 
kanske man kan bstämma sig, och ladda 
upp.Jag hade en trevlig fredagskväll, men 
drack bara ett glas vin och la mig tidigt. 
Ska man spela bridge från elva till åtta så 
kostar det IMPs om man inte är pigg och 
fräsch i huvudet.
- Form handlar nog mycket om självför-
troende, säger Jonny. Man måste våga tro 
på sig själv. Det märks ju åt andra hållet 
också, om det går trögt under en period 
är det lätt hänt att man hamnar i en ond 
cirkel och bara spelar sämre.

- Men förhållande runt omkting är viktiga, 
säger Mats. Att man trivs, att det är kul att 
spela. Om man spelar med ett trevligt lag 
och en trevlig partner, så är det ju klart 
man spelar bättre. Det påverkar, och det 
ska inte underskattas.
- Vi lyckas alltid ta oss till Mästarserien, 
berättar Mats. Och där kan vi ju för det 
mesta spela ganska jämt mot par som 
spelar internationellt och så. Vår styrka är 
väl att vi har bra stämning, vi är konstruk-
tiva. Om partnern spelar bort ett kontrakt 
kan man möjligen skämta om det, men 
inte skälla. 
Både Mats och Jonny satsade seriöst på 
bridgen förr i tiden. De vara nära landsla-
get, men blev inte uttagna. Bridgen fick 
stå tillbaka för familjen under några år, 
men nu spelar de mer igen. Och bra har 
det gått.
- Mats och jag ser till att hålla oss i form, 
säger Jonny, både fysiskt och bridge- 
mässigt. Men vi satsar ju inte så seriöst 
på bridgen, utan spelar för att vi tycker 
det är kul... fast vi skulle ju kunna satsa på       
seniorlandslaget!
- Där platsar vi inte, säger Mats.
- Man vet aldrig, säger Jonny.

PASS tackar alla spelare som kom med 
intressanta och roliga tankar!

Mats och Jonny var i bäst 
dagsform, eller hade mest tur. 

Hasse i topp idag såväl som 
1987.

Jenny och Mari har ett knep 
- att vara i samma land...

♥♥♥♥♥♥♥
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2-över-1... eller?

PASS ber om ursäkt för det obehag bilden kan vålla. Ja, vi tänker 
på årstiden, inte på magister Ebenius.

Ställ högre krav!
I varje nummer ger Johan Ebenius 
från Bridgeskolan alla läsare en 
lektion. 

Det är vanligt att mindre rutinerade 
spelare (och för den delen även en hel 
del rutinerade) ställer alltför låga krav på 
att bjuda 2-över-1. Det känns som det 
är gamla kvarlevor från den engelska 
Acoltraditionen som spökar, men de 
spelade 1NT-öppning som 12-14 hp, 
vilket gjorde situationen helt annorlunda 
för dem. Låt oss säga att partnern öppnar 
med 1♥. Vad svarar du med följande 
händer?
a, ♠E8 ♥kn72 ♦K943 ♣D1052
b, ♠Kkn7 ♥K8 ♦Ekn10 ♣ED1075
c, ♠Kkn74 ♥3 ♦KD983 ♣D65
d, ♠84 ♥kn3 ♦K95 ♣ED9764
e, ♠E97 ♥D6 ♦K10643 ♣kn93
f, ♠7 ♥K86 ♦kn8643 ♣ED52

a) 1NT 
I princip bör 2-över-1 betyda att du är 
beredd att spela utgång när partnern har 
en svag sanghand. Många skulle välja 
svaret 2♣ här för att de har 10 hp och 
sedan passa på partnerns 2NT (12-15 hp). 
Vad kan jag säga? Det är lättare att ta sju 
stick än åtta! 

b) 2♣
Här fi nns det så det räcker för 2-över-1. 
Vissa känner dock att det är ynkligt att svara 
2♣ när det fi nns så mycket oredovisat. Ta’t 
lugnt, ta en Toy och bjud ny färg på lägsta 
nivå. Ny färg från en tidigare obegränsad 
hand är alltid krav i färgbudgivningen. Låt 
partnern visa sin hand på en bekväm nivå 
och visa din extrastyrka senare.

c) 1♠
11 hp och en bra femkortsfärg duger 
visserligen för 2-över-1, men det vore 
dumt att bjuda 2♦ och tvinga oss till 
utgång. Det är bättre att bjuda 1♠. Om 
öppningshanden återbjuder 1NT kan vi 
invitera till utgång genom att bjuda 2NT, 
något som är omöjligt om vi svarat 2♦.

 d) 2♣
Med en sexkortsfärg och 10-12 hp kan 
vi bjuda 2-över-1 och sedan bjuda om 
färgen på tretricksnivån som en invit till 
utgång.

e) 1NT/2♦
Den här handen ligger på gränsen för 
2-över-1. Den undre styrkegränsen för 
2-över-1 är intimt sammanlänkad med 
styrkan för sangöppningen. När man som 
vi på bridgeskolan spelar med 16-18 NT så 

innebär det att öppningshanden kommer 
passa på svarsbudet 1NT med (12)13-15 
hp och en jämn hand. De som spelar 
öppningen 1NT som 15-17 hp, passar 
på svarsbudet 1NT med 12-14 hp och en 
jämn hand. Detta gör att minimikravet 
på 2-över-1 för oss som spelar 16-18 NT 
bör vara 11 hp eller 10 hp och en bra 
femkortsfärg. För de som spelar 15-17 
NT bör kraven vara en aning högre. Både 
1NT och 2♦ är godkända alternativ här 
för er som spelar 16-18 NT medan ni som 
spelar 15-17 NT bör nöja er med 1NT. 

f) 2♦
En mycket svår hand. Många undrar nog 
vad problemet är, men både 1NT och 
2♥ kan mycket väl vara mer lyckade 
alternativ. Om öppningshanden bjuder 
2NT på våra 2♦ ligger vi inte så bra till. 
Vi kan då välja mellan pass och 3♥, men 
inget alternativ är särskilt tilltalande. 
Vi måste också vara medvetna om att 
partnern aldrig har en jämn hand så 
ofta som efter öppning i 1♥, eftersom vi 
väljer att öppna med hjärter i första hand 
med bridgens vanligaste kortfördelning 
‒ två fyrkortsfärger, en trekortsfärg och 
en dubbelton. Det som trots allt får mig 
att välja 2♦ är följande:

♦När partnern har en ojämn hand 
kommer vi missa utgång för ofta om vi 
nöjer oss med 2♥.

♦Det fi nns en hand förutom de jämna 
som partnern kan passa med på svaret 
1NT, nämligen fem hjärter, fyra spader 
och minimum. Den gången är risken för 

♦Spelföringen kan hamna på fel hand om 
jag bjuder 1NT.

♦Motståndarna kan ha det högsta 
kontraktet i spader. Då är 2♦ det mest 
skrämmande budet.

Tillsammans räcker dessa argument för att 
övertyga mig om att välja 2♦,  men på den 
här typen av brickor önskar man att vi hade 
spelat med femkorts högfärgsöppningar. 
Då hade brickan varit enkel!

Hur behandlar du färgen för sju stick?
Du spelar 4♠. Du är inne på Syds hand och 
spelar trean och Väst bidrar med tvåan.

           ♠Kkn1098754      
                   ♠3 
Om spadern sitter 2-2 ska du lägga 
knekten när Väst har damen och kungen 
när Väst har esset. Har Öst eller Väst båda 
honnörena är du chanslös. Så här långt 
verkar det vara en ren gissning om du ska 
lägga kung eller knekt. Det som avgör det 
hela är när Öst har en honnör singel. Är det 
esset hjälper det inte att du slår en lyckad 
mask, eftersom Väst kommer få på sin dam 
i varje fall. Är det dam-singel blir succén 
uppenbar direkt när du lägger kungen. 
Rätt kort är alltså kungen. Det här var 
exempel på en färgbehandling. Bridgelivet 
blir lättare om du lär dig färgbehandlingar 
utantill eftersom det ger dig tid att tänka 
på andra saker i spelet och du därmed blir 
en skickligare spelare.     
          Johan Ebenius
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Ställ högre krav!
Mot Jönköping:
SM-fi nalister är vi allihopa!
29e juli till 6e augusti är det dags 
för Bridgefestival i Jönköping, med 
massor av tävlingar för alla. 
SM-fi nalerna är dock bara till för 
dem som lyckats kvala in.
Som vanligt har Stockholm i 
allmänhet och S:t Erik i synnerhet 
gott om spelare på plats. PASS 
önskar alla ett stort lycka till!

Öppna par - 16 par till fi nal:

1. Mikael Lindblom - Mart Altmäe
2. Sven-Olov Flodqvist - Åke Sjöberg 
3. Thomas Magnusson - Arvid Wikner 
4. Bengt-Erik Efraimsson - Anders Morath 
5. Mona Iwarson - Paul Iwarson
6. Gunnar Andersson - L-G Magnuson
7. Jan Andersson - Olle Wademark 
8. Torbjörn Gustavsson - Per Clarin 
9. Lars Andersson - Lars G Andersson 
10. Jan Selberg - Per Börgesson 
11. Björn Gustafsson - Johan Nilsson 
12. Bo Grunander - Lars Norbäck 
13. Ulla-Britt Goldberg - Lars Goldberg 
14. Teddy af Burén - Bobby Claeson 
15. Yvonne Dyrefors - Arne Jansson 
16. Björn Borin - Henning Tingvall

Ska det nyblivna landslagspa-
ret Bent-Erik Efraimsson och 
Anders Morath fi ra ännu fl er 
framgångar? 

Veteraner - sex par till fi nal:

1. Åke Hägglund - Tommy Eneqvist 
2. Ric Sällsten - Inger Sällsten 
3. Åke Sjöberg - Margareta Sjöberg 
4. Hans Andersson - Stella Hathorn 
5. Per-Erik Lindeberg - Amie Lindeberg 
6. Lars Andersson - Tora Philip

Mixed - tre par till fi nal:

1. Birgitta Ternblad - Sten Ternblad
2. Britt-Marie Ödlund - Max Ödlund
3. Yvonne Flodqvist - Lars Andersson 

Damer - fem par till fi nal:

1. Birgitta Alandh - Gunnel Britting 
2. Kristina Treufeldt - Vivianne Ås 
3. Anita Olsson - Kerstin Vikman 
4. Helena Andersson - Eva Karlsson 
5. Gudrun Strandberg - Ylva Strandberg 

PASS kollar OBS III:
Nu är landslaget uttaget!

4/6-delar av landslaget. Bengt-
Erik Efraimsson och Anders 
Morath fl ankerade av Fredrik 
Björnlund och Peter Fredin. 
Paret som saknas är (såklart) 
Fredrik Nyström och Peter Bert-
heau.

Peter Fredin och Anders 
Palmgren, strax innan Fredin 
plockade upp en hand med sex 
gående ruter och sju gående 
hjärter och hans partner öpp-
nade med 1 spader. Fredin 
svarade 2 klöver... ingen alert! 
Storslam i hjärter blev slutkon-
traktet, vilket gick hem.

P-O och PG fi ck hoppa in lite, 
då en del par var på plats 
till och med senare än skär-
marna...
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Vad är väl en bet i slammen...

Tommys fi ffi ga facit
1) Nord/ ♠D2
    Ingen ♥E32

♦kn102
♣ED543

  
  
  
  

♠EKkn1098
♥K65
♦65
♣87

Nord Öst Syd Väst
1♣ Pass 1♠ 2♦
Pass Pass 4♠ Pass runt

Utspel: Ruteress

Väst spelar tre ronder ruter. Hur tänker ni 
er hemgången när Öst bekänner?

Ni stjäl tredje rutern och ska genast ge er 
på klövern. Hela given:

♠D2
     ♥E32

♦kn102
♣ED543

♠75       ♠643
♥D1087    ♥kn94
♦EKD98    ♦743
♣kn9        ♣K1062

♠EKkn1098
♥K65
♦65
♣87

Klövermasken misslyckas. Ni tar Östs 
hjärtervända på handen och spelar 
klöver till ess och stjäl sedan en klöver. 
Ni fortsätter med två ronder spader med 
bordet inne och stjäl en andra klöver. 
Efter uttrumfning går ni in på hjärteress 
och sakar er sista hjärter på trettonkvista-
ren i klöver.

2) Syd/ ♠1098632
    Alla ♥54
 ♦54
 ♣1032
  
  
  
  

 ♠K4
 ♥K2
 ♦EK2
 ♣EKDkn98

Syd Väst Nord Öst
2♣* Pass  2♦* Pass
3♣ Pass 3♠ 3 NT

Utspel: Ruterknekt

Syd kräver i första budronden och berät-
tar sedan om sin enfärgshand.
Ni har en ingång till bordet som ni bör 
utnyttja för att spela upp mot en hög-
färgskung. Vilken?

Utnyttja klövertio till att spela hjärter upp 
mot handen. Hela given:

 ♠1098632
  ♥54
 ♦54
 ♣1032
♠EDkn    ♠75
♥D1098    ♥Ekn763
♦kn1098    ♦D763
♣76    ♣54
 ♠K4
 ♥K2
 ♦EK2
 ♣EKDkn98

Med hjärteress till höger är hemgången 
klar.

Varför ska man då inte spela upp mot spa-
derkung?

Jo, har Öst spaderess (lika stor chans som 
att han ska ha hjärteress) är hemgången 
inte säker, eftersom han kan ingripa med 
esset och returnera hjärter vilket leder till 
straff när hjärteress sitter fel. Ingriper Öst 
med hjärteress kan försvaret inte ta mer 
än tre spaderstick.

3) Syd/ ♠ED2
     N-S ♥D32
 ♦E7654
 ♣E5
  
  
  
  

 ♠5
 ♥EK8765
 ♦2
 ♣K7642

Syd Väst Nord Öst
1♥ Pass 2♦ Pass
2♥ Pass 4♣* Pass

  4♥  Pass   4 NT* Pass
  5♣  Pass   6♥      Pass runt

Utspel: Spaderknekt

Hur tänker ni gardera trumfen 3-1 och 
klövern 4-2?

Ingrip med spaderess och inkassera hjär-
teress samt topparna i klöver. Spela sedan 
klöver mot bordet. Hela given:

 ♠ED2
      ♥D32
 ♦E7654
 ♣E5
♠kn1098    ♠K7643
♥4    ♥kn109
♦Kkn93    ♦D108
♣D1083    ♣kn9
 ♠5
 ♥EK8765
 ♦2
 ♣K7642

När Väst bekänner stjäl ni högt och fort-
sätter med en spaderstöld. Ni godspelar 
klövern med en andra stöld på bordet. 
Öst kan visserligen stjäla över men det blir 
försvarets enda utdelning.
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SOMMARSPEL PÅ S:T ERIK 
Kvällar

Måndagar och torsdagar 18.30,
sommarserien öppen klass. 29/5-17/8

Tisdagar 18.30 Gröna hissen, lagtävling. 13/6-15/8
Måndagar och onsdagar 18.30, 
mindre rutinerade. 31/5-16/8

Dagar

Tisdagar 12.00 Sommarbridge 20/6-15/8
Torsdagar13.00 Träningsspel, går året om!

Ligan, söndagsbarron och dagspelet återkommer vecka 34 
(21/8 ). Lördagshissen börjar igen den 2/9!

Åh det är skönt vid ett bridgebord så grönt, stilla på väg mot 
en slam. Ett stopp, och sen får man bjuda igen, sakta på väg 
emot slam.

S:t Erik hälsar alla spelare 
välkomna till:

SILVERMIXED
Lördagen den 19e 

augusti klockan 10.30, 
med sedvanligt 
mingel efteråt!

Startavgift 170:-/spelare, 
inklusive mat. Dryck 

fi nns till självkostnadspris.

Anmälan senast den 
13 augusti på www.sterik.se 
eller telefon 08/650 97 79

Jomen visst är det Måns Berg! Måns 
poserar i Slitz, och har enligt arti-
keln lärt sig ”Tjejernas hemliga sex-
språk”!

Ja, som bridgespelare är det väl svårt att 
bli rik och berämd. PASS önskar Måns 
lycka till med tjejerna... eh, fotomodellkar-
riären. Undrar vad man får betalt för ett 
sånt här knäck? Ju mindre kläder, desto 
större check? För inte kan han väl ha gjort 
det gratis?!

Pressgrannar:
Helt annan mix...

Men är det inte... ser inte det 
där ut som... Måns!?!



I profilen: 

Gunnar i full färd med att bjuda något mycket listigt under       
S:t Eriks guldtävling.

Gunnar kräver proffsig attityd!

Elena Ström

Gunnar Andersson har två bridgeliv. 
Han började spela när han var 15 år  
och slutade vid 30. Då bildade han  
familj, fick barn och satsade på en 
karriär som civilekonom och jurist. 
16 år senare kom han tillbaka till 
bridgelokalen på S:t Erik för att delta 
i en individuell guldtävling.
- Jag kom tvåa och fick plötsligt lust 
att fortsätta med bridgen, berättar 
Gunnar.

I slutet av förra året när tjänsten som  
kapten för öppna landslaget ledig-
förklarades, lämnade Gunnar in en 
intresseanmälan och fick jobbet.

Vilka personliga egenskaper kommer 
att hjälpa dig att föra landslaget ännu 
högre upp i världseliten?
- Jag är en god analytiker, ambitiös och 
rättvis. Om vi vill bli bättre så måste vi ut 
och spela mera internationellt.

Ditt första steg i denna riktning var 
att skicka fem lag till den stora årliga 
lagtävlingen i Montegrotto i Italien. Det 
blev visst en succé?
- Ja, jag tog dit fem lag som jag kom-
ponerade själv och alla var nöjda med valet 
av lagkamrater. Ett av lagen vann tävling-
en och alla andra fick priser. Sammanlagt 
kammade vi hem femtiotusen svenska 
kronor. 
- Jag har många duktiga spelare under 
observation och kommer att ge flera av 
dom chansen att representera Sverige. 
Att bredda toppen ingår i mitt koncept.
- Det ska vara hård konkurrens om 
platserna i landslaget. Inget par blir givet 
i landslagsammanahang. I maj testade 
jag många spelare i olika internationella 
turneringar ‒ i Amsterdam, Tallinn och i 
Nationernas Cup i Bonn.

Vad krävs det för att platsa i lands-
laget?
- Förutom en bra dagsform måste spelarna 
tro på sig själva och orka spela i fjorton 
dagar i stora mästerskap. Dom måste ha 
starkt psyke och, som jag brukar säga,  bra 
sittmuskler.

Om dina spelare skaffar sig god 
kondition, internationell erfarenhet och 
har stark vinnarvilja, finns det något du 
kan hjälpa till med som deras ledare?
- Vi har en bit att gå. Jag kommer att 
åberopa en mera proffsig attityd till 
bridgen hos alla.

Vilken är det närmaste stora mäster-
skapet för landslaget?
- Det är EM i Warszawa 12 till 26 augusti i 
år. Dom första sex lagen kvalificerar sig till 
VM i Shanghai nästa år.

Vad har du för intressen utanför bridgen 
och ditt arbete?
- Jag älskar att laga mat! Jag ingår i ett 
matlagningsgäng bestående av åtta 
herrar som sedan 25 år tillbaka bjuder 
våra fruar en gång per år på en rejäl 
middag. Då gäller det att bevisa att man 
är proffs!

 


