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Äkta och oäkta par:

RESULTAT

1. Gudrun Strandberg - Tore Stormo                  
2.  Marta Walker - Björn Wenneberg          
3.  Tora Philip - Lars-Ove Karlsson                            
4.  Kerstin Strandberg - Peter Backlund                        
5.  Sofi a Ryman - Mikael Lindblom                         
6.  Karin Forslund - Georg Kelbel           
7. Lena Petersen - Robert Bäck                 
8.  Linnea Nordlund - Sven-Olof Wick                 
9. Suzanne Larsson - Michael Lemborn           
10.  Ylva Strandberg - Peter Törnblom         
 

48 par från när och fjärran spelade 
mixed på S:t Erik. Bäst gick det för 
Tore Stormo och Gudrun Strandberg 
som vann. Stort grattis!

Efteråt var det sedvanligt mingel, och 
PASS var såklart på plats för att kolla läget. 
Så här såg det ut: 
 

Mixed & mingel!Mixed & mingel!

Glada tvåor.

Glada ettor.

Micke är alltid glad.

Gladast av alla?

Matglada.

Bridgeglada
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Innehåll
2 Silvermixed
3 Ledare
4 Tommys problem
5 Bridgemate/Årsmötet
6 Jönköping - Lag Auby vann  
 Chairmań s Cup med mera!
8 Blandat och gett
10 Juniorer i full frihet
12 Bridgeskolan: Anders Hjelm
14 Svaren på Tommys problem
15 Inbjudan till Plattliret
16 I profi len - Anna Roos

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: 
Elena Ström har plåtat och pratat 
med juniorstjärnan Simon Bech!

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

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

Johan har ordet:

Håll med om att det är skönt att kväl-
larna blir mörkare och alternativet 
att sitta och njuta av kvällssolen blir 
mindre och mindre attraktivt jämfört 
med en kväll på klubben!  Skämt å sido, 
ligan har startat och för första gången 
har vi en minskning i antalet lag, tre 
stycken. Ingen stor minskning men 
dock kanske en signal på att vi nått en 
storlek som är lämplig. Det har skett en 
del omstuvningar i ligaupplägget och 
speldagar och jag vet att TK ser över 
ligastrukturen men i nuvarande lokal 
har vi svårt med någon större ökning 
av antalet lag. 

Det har genom åren alltid varit ett pro-
blem att få in medlemsavgifterna vid 
säsongsstarten vilket inneburit ett stort 
merarbete för medlemsansvarig, kassör 
och funktionärer. I år har vi därför infört 
poängavdrag i ligan om spelare som 
inte betalt avgiften används. När ni 
läser detta har vi facit om det fungerat.

15 oktober 13.00 är det dags för vårt 
årsmöte. Det besöks vanligen av ca 30 
personer vilket är bedrövligt med tanke 
på att vi är runt 2000 medlemmar. Det 
vore därför oerhört kul om just du väljer 
att gå på årsmötet, det är en mycket 
bra möjlighet att påverka vad som ska 
ske på klubben i framtiden.
S:t Erik är dessutom i behov av dugliga 
personer till styrelsen så om du känner 
någon du tror skulle vara en tillgång i 
utvecklingen av klubben, både i stora 

och små frågor, så slå en signal till vår val-
beredning:

Åke Sjöberg: 08-755 42 34 
Krister Ahlesved: 08-508 38 204
Catarina Widgren: 08-755 77 42

Det vore mycket bra om vi fi ck förslag på 
personer som spelar i våra lägre serier!

Nästa ledare skrivs av vår nya ordförande 
så jag passar på att tacka för mig! 
Lycka till med bridgen i höst!

Johan

Johan - den sista ledaren.

PASS

Äntligen höst!Äntligen höst!
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Triss i trixigt:

PASS läsekrets föräras som vanligt tre 
problem, signerade Tommy Gullberg. 
På sidan 14 får du veta om du tänkt 
rätt! 

1) Öst/ ♠kn8654
    Alla ♥Dkn9
 ♦842
 ♣EK
  
  
  
  

 ♠K2
 ♥EK10873
 ♦E753
 ♣9

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

Utspel: Spadertre

Spelplan?

2) Syd/ ♠K953
    N-S ♥4
 ♦8753
 ♣K1043
  
  
  
  

 ♠E102
 ♥ED10
 ♦EKD
 ♣D965

Syd Väst Nord Öst
2NT Pass  3♣ Pass
3♦ Pass 3 NT Pass runt

Utspel: Hjärtertre

Sedan Syd redovisat 20-21 hp, frågar Nord 
efter fyrkorts högfärg.

Hur tänker du dig hemgång, när Öst 
bekänner med hjärterkung?

3) Syd/ ♠93
     Ö-V ♥E5432
 ♦E85
 ♣kn83
  
  
  
  

 ♠K842
 ♥KDkn109
 ♦7
 ♣E105

Syd Väst Nord Öst
1♥ Pass 3♥ Pass

  4♥  Pass runt

Utspel: Hjärteråtta

Gardera hemgången när Öst bekänner!

Hjärnjogging med Tommy!Hjärnjogging med Tommy!

BRIDGERESA TILL MALTA
6-13 november 2006

Efter vår lyckade bridgeresa till Portugal i våras styr vi nu åter kosan mot sydligare breddgrader. 
Denna gång bär det av till vackra Malta, en ö känd för sin färgstarka historia och många sevärdheter. 

För endast 7595:- per person får ni:
-Direktflyg Arlanda – Malta tur & retur.
-Del i dubbelrum på Hotell Dolmen Resort****.
-Frukost och middag (dryck tillkommer).
-Transfer Malta flygplats – Hotell Dolmen Resort,   
tur & retur.

-Halvdagsutflykt till Valetta med svensktalande   
guide.

-Avskedsmiddag på en mycket trevlig restaurang   
i den historiska, helt bilfria, staden Mdina.

-Spelledning under rutinerade ledaren Kerstin Strand-
berg (tel. 08-668 78 01).

08-310 410    Sveavägen 53, Sthlm    www.gostay.se

Övrig info 
-Spelavgift 400:- erläggs på plats, varav 50% i 
prispengar.

-Enkelrumstillägg 945:- per person.
-Avbeställningsskydd 150 kr (ej obligatoriskt).
-Reseförsäkring 245 kr (ej obligatoriskt).
-Begränsat antal platser.

OBS OBS VIKTIGT!  MISSA INTE ÅRSMÖTET!!!
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Tävlingsinfo:
Nu kommer bridgemate!Nu kommer bridgemate!
Så har en ny, härlig termin dragit 
igång, med spel ända fram till jul!

Första nyheten är att Bridgemate snart är 
här! 
Den här lilla manicken vill bli alla bridge-
spelares bästa vän. Den fungerar som så 
att istället för att skriva ner resultatet av 
en bricka på en lapp, som sedan tävlings-
ledaren matar in i datorn, så slår spelarna 
själva in resultatet. Med en bridgemate 
på varje bord kommer resultaten blixt-
snabbt. Redan när du spelat en bricka, 
och matat in till exempel ”Nord-Syd + 480” 
kan du se de resultat som redan kommit 
in och direkt få veta hur bra ditt resultat 
var.
Bridgemate är inte särskilt krånglig att 
använda. Efter första kvällen brukar det 
gå galant, och blir något fel kan man 
naturligtvis rätta till det.

Bridgemate beräknas göra sin klubbde-
but under Plattliret i slutet av september.

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:

WWW.BRIDGETIDNINGEN.COM/BUTIKENWWW.BRIDGETIDNINGEN.COM/BUTIKEN

En tävling ingen bör missa är pro-       
amtävlingen, där alla pron är landets    
 

   och jour-spelaren lirar  så klart gratis. 
Prata med någon i tl-rummet om du vill 
veta mer!

En annan tävling som är gratis är barron 
efter årsmötet - för alla som går på mötet, 
vill säga! Missa inte chansen att vara med 
och påverka vår klubb! Bland annat fi nns 
en motion om att återinföra IAF på liga-
kvällarna, så att man kan få en givsamling 
med sig hem och fundera över. Anders 
Hjelm skriver mer om varför det är så 
himla bra på sidan 12!

bästa juniorer. Läs mer på sidan 10!

Kan du tänka dig att ställa upp som 
jourspelare? S:t Erik har ju  partner-
garanti, och för att kunna fortsätta 
med det behövs folk som vill ställa 
upp. Vare sig du får spela eller inte 
får du en hundralapp för besväret,

BK S:T ERIKS

ÅRSMÖTE 2006ÅRSMÖTE 2006
Årsmöte kommer i år att hållas

söndagen den 15 oktober kl 13.00
Kallelse med inkomna motioner kommer att anslås på styrelsens 

anslagstavla senast den 28 september 

S:t Eriks medlemmar som deltar på års mötet får 
spela gratis på söndagsbarometern direkt efter mötet!

Alla är hjärtligt välkomna! Ju fl er som 
engagerar sig i vår klubb, desto bättre blir den!

♥♥

♥

♥

♥

♥

♥
♥

♥

♥

♥
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Jönköping re-visited:

Lag Auby vann CC!Lag Auby vann CC!
Så har det varit Bridgefestival i 
Jönköping igen! Som vanligt kryllade 
det av trevliga och framgångsrika    
S:t Erikspelare. Mest lyckade var 
lag Auby - de vann den stora lag-
tävlingen Charimans Cup!

I laget spelade förutom Daniel själv Jan 
Selberg, Leif Bremark, Johan Ebenius, 
Ulf Nilsson och Catarina Midskog. Katten 
är den första svenska kvinna att få höja 
segerbucklan (Dessy Popova vann ju för 
några år sedan). Men Katt har ju å andra 
sidan tillgång till varenda bridgebok som 
är något att ha i sin lilla butik - måntro 
man blir lika klok som hon om man läser 
lite mer?
Semifi nalen blev mer spännande än 
fi nalen. I semi mötte man lag Fredin, 
och Peter Fredin hade lovat att ha på sig 
den fi na, blågula kepsen (se bild) resten 
av festivalen om nu miraklet skedde och 
Auby vann. Men när reultatet väl var klart 
vägrade han! Auby vann med 4 ynka 
pinnar, och fi ck möta lag MBCbridge.co 
i fi nal. I det laget spelade bland andra  
Arvid Wikner och Johan Upmark, men 
Auby startade starkt och MBC kom aldrig 
riktigt igen.
- Vi är värda bragdguldet! konstaterar 
Johan Ebenius.

Nä Janne, glasögonen ska 
sitta på näsan!

Ja ja - nästan rätt!

Här ska det fi ras! Lag Auby, stolta segrare i Chairmans Cup, 
med inte mindre än två bridgelärare i besättningen! Från 
vänster ser vi Daniel Auby, Katt Midskog, Leif Bremark, Johan 
Ebenius, Jan Selberg och Ulf Nilsson. 

Johan Ebenius - på spaning 
efter den hacka som fl ytt?

PASS hade fel
I förra numret av PASS fanns listor över 
de som skulle bege sig söderöver under 
sommaren - och listan över veteranerna 
var helt galen. De som startade i Jön-
köping var: 
Kerstin Strandberg - Peter Backlund 
Inger Sällsten - Ric Sällsten 
Tora Philip - Lars Andersson
Tommy Eneqvist - Åke Hägglund
Carmen Tuason - Björn Borin 
Mona Iwarson - Paul Iwarson 
Bäst gick det för Tommy och Åke, som 
kom 10:a!
Damerna var först ut, och där skötte sig 

Gunila Langius - Elena Ström bäst med en 
15:e plats. I mixed blev det medalj - Britt-
Marie (Bim) och  Max Ödlund kammade 
hem bronset. Stort grattis!
I öppna par gick fl era par bra, utan att 
dock lyckas få med sig någon medalj hem. 
Bäst var Bengt-Erik Efraimsson och Anders 
Morath på 6:e plats. Bo Grunander - Lars 
Norbäck, Mart Altmäe - Mikael Lindblom, 
UllaBritt och Lars Goldberg, Thomas 
Magnusson - Frederic Wrang  och Sven-
Olov Flodqvist - Åke Sjöberg var även de 
med på topp 15!
Per Clarin - Torbjörn Gustavsson missade 
A-fi nalen med några placeringar, men 
vann i stället B-fi nalen!

Katt-kram.
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Kepsen som Fredin inte ville 
ha på sig.

Frisk/överförfriskad?
Ett S:t Erikspar slog sig ner för att lira en 
av alla silvertävlingar som fi nns under 
festivalen. Då den ena halvan av paret är 
ständigt högröd i ansiktet misstänkte fi  
att han smuttat på starka drycker, och sa 
något om att “er skulle man ju velat möta 
lite senare istället”. Det hade dock inte 
hjälpt de misstänksamma, då våra hjältar 
vann hela tävlingen!
Ett grattis även till Karl Persson - Tore 
Stormo, som kom två i den stora 
guldtävlingen HQ Fonder Guld.
PASS grattar alla som var med, och om det 
nu inte gick riktigt så bra som man kanske 
skulle ha önskat är det dags för ny festival 
nästa sommar igen!

Många brickor, många män-
niskor, många tävlingar...

Birgitta hade mest fram-
gångar vid pokerbordet och 
blev Sveriges näst bästa 
poker-bridgespelare!

Elektriker, se hit!Elektriker, se hit!
S:t Erik behöver byta ut belysningen i 
lokalen. Vi söker därför en fi rma som 

kan åta sig hela jobbet. Är du i 
branschen, eller vet någon som är det? 
Kontakta Johan Nilsson, 070-5712206, 

 för fl er detaljer! 

Sommarserien:
Loket tuffast även i år!Loket tuffast även i år!

Loket - går som tåget.

Här på klubben var det som 
vanligt sommarserie, då de bästa 
resultaten räknas ihop. Och liksom 
förra året var det Lars-Ove Karlsson  
som lyckades bäst!

Årets poängskörd var visserligen något 
lägre än förra sommaren, men det räckte 
för att hålla undan för de jagande. Så här 
såg det ut i toppen:

1.   Lars-Ove Karlsson
2.   Torbjörn Nyberg
3.   Sven-Owe Andersson
4.   Berndt Nyström
5.   Conny Lövgren
       Kjell Fagerberg 
7.   Max Ödlund 
       Britt-Marie Ödlund 
9.    Tommy Eneqvist 
10.  Lars Goldberg 
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EM, mystik och Zia vs. datorerna:

Blandat och gett!Blandat och gett!
Först av allt måste vi gratulera det 
lag som i EM för seniorer nyligen blev 
tvåa efter Tyskland. Från vår klubb 
deltog Sven-Olov “Tjolpe” Flodqvist 
och Åke Sjöberg tillsammans med 
ärrade kämpar som Sture Ekberg/
Bernt-Åke Jansson och Hans-Olof 
Hallén/Sune Fager - ett lag med till-
sammans 4700 guldpoäng. 

Även om italienarna överlägset vann den 
öppna klassen, så har dom en bit kvar 
till toppen i seniorklassen. Svenskarna 
tvålade till italienarna med 24-6 och 
till den segern bidrog Ekberg-Jansson 
verksamt med följande bricka:

                ♠103
                ♥95
                ♦kn1053
                ♣E10862
♠954     ♠EKDkn6
♥EKD2      ♥864
♦EK984    ♦7
♣K     ♣kn743
             ♠872
             ♥kn1073
             ♦D62
             ♣D95

Italienarna stannade i 4 spader men Sture 
och Bernt-Åke tuffade på till 6 spader, ett 
kontrakt som inte går att beta ens med 
trumf ut för att förhindra två klöver-
stölder. Öst får alltid en klöverstöld, fem 
trumfstick, tre hjärter och tre ruter, då 
den femte rutern lätt kan odlas upp.
Sen grattar vi och gråter lite med laget 
i Öppen klass som efter viss turbulens 
i laget slutade fyra. Så nära en medalj, 
men ändå inte. Från Stockholm deltog, 
som vanligt frestas man säga, Bertheau-
Nyström och vårt “nya” radarpar Bengt-
Erik Efraimsson och evigt unge Anders 
Morath. 

                ♠Dkn10763
                ♥84
                ♦1032
                ♣kn9
♠542     ♠EK98
♥E10953      ♥K7
♦8     ♦EK
♣K1072    ♣D8543
             ♠-
             ♥Dkn62
             ♦Dkn97654
             ♣E6

Syd Väst Nord  Öst
  Pass  1♣ 
3♦ Pass 3♥(!)   D 
Pass Pass 4♦   D 
Pass 4♥ Pass  4♠ 

 5♦  6♣       Pass    Pass
 D Pass    6♦        D
   Pass runt 

Östs första två dubblingar var av upplys-
ningskaraktär.
Polackerna i slutna rummet fi ck spela 
hem 6 klöver mot Chemla-Perron, men 
i öppna rummet hade Gawrys som Nord 
inget val. Utan försvarsstick kände han 
sig tvungen att offra sig i 6 ruter till kost-
nad 700 enligt gamla skalan. En nätt tolva 
in efter en psyk på första brickan i en VM-
fi nal!
Damerna spelade samma brickor som 
herrarna, men varken USAs eller Eng-
lands damer vågade sig på en slam på 
första fi nalbrickan. Man spelade 3 NT vid 
båda borden, vilket som synes inte heller 
är bästa kontrakt, om man inte hittar 
klöverknekten. 5 klöver är bäst, om man 
nu inte vill chansa in slammen. 

Lågt i andra hand är något man får lära sig 
på nybörjarnivå. Men från alla goda regler 
fi nns det naturligtvis ännu bättre undan-
tag:

                ♠E742
                ♥KD10
                ♦865
                ♣E84
♠kn96     ♠D83
♥73       ♥642
♦ED74      ♦kn103
♣kn652    ♣D1073
             ♠K105
             ♥Ekn985
             ♦K92
             ♣K9

Mot 4 hjärter spelade Väst ut en trumf. Syd 
vann på bordet och spelade låg klöver. Öst 
följde regeln om lågt i andra hand, Syd la 
nian och Väst kom in på knekten. Nästa 
trumf till damen följdes av klöver kung, 
spader kung, spader ess och spadersak 
på klöver ess. En spaderstöld etablerade 
sedan det tionde sticket. Naturligtvis var 
det inte rätt av Öst att lägga lågt i stick 
två. Öst måste se till att komma in för att 
hämta hjärtersticken genom att gå upp 
med tian eller damen i klöver.

En av världens bäste spelare, polacken 
Piotr Gawrys, deltog i det polska lag 
som slutade sexa. Det verkar vara en 
oberäknelig spelare, som man aldrig vet 
var man har. I den sjunde “World Team 
Olympiad” 1984, som Polen vann, hittade 
han på följande redan på fi nalens första 
bricka:

Bengt-Erik och Anders.
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Björn Borin

Två spelare hade ganska ont om tid för 
systemdiskussion före kvällens spel, men 
man hann i alla fall enas om Cappeletti 
mot stark sang. En bra bit in i tävlingen 
öppnade motståndarna med 1 sang, och 
i syfte att visa en enfärgshand enligt Cap-
peletti bjöd en av våra hjältar 2 klöver. 
Och därvid blev det! 2 klöver-bjudaren 
noterade sex straff och frågade partnern, 
varför han passat på 2 klöver?
- Vi var ju överens om Cappeletti!
- Jamen, det trodde jag att du redan hade 
glömt!

Bridge-mystik
Vissa spelare omges med både aktning 
och mystik och tillskrivs säkert brickor 
som dom aldrig har spelat. Exempel på 
såna är Giorgio Belladonna, Benito Garo-
zzo (man kan undra vilka förebilder hans 
föräldrar kan ha haft!), Zia Mahmoud och 
Norges Geir Helgemo. Men att den sist-
nämnde har spelat nedanstående bricka, 
vilket tilldelade honom Le Bridgeurs pris 
för bästa spelföring 1997, är säkert som 
amen i kyrkan:

                ♠973
                ♥9762
                ♦K1086
                ♣92
♠84      ♠Dkn105
♥KDkn84      ♥E1053
♦5       ♦3
♣K10753    ♣Dkn64
             ♠EK62
             ♥-
             ♦EDkn9742
             ♣E8

Syd Väst Nord  Öst
 2♥ Pass  4♥ 
6♦       Pass runt 

Helgemo satt Syd och stal den utspe-
lade hjärterkungen. Därefter följde ett 
mål trumf samt spader till sjuan och tian.
Så långt är det inte så märkvärdigt, eft-
ersom klöverförloraren försvinner, om 
spadern sitter 3-3. Men det fordras starka 
nerver för att lägga lågt på Östs spader-
femma i vända, vilket Helgemo gjorde. 
Sedan spadernian tagit spel, var det inga 
problem med klövern längre. Kan det ha 
verkat provocerande av Öst att vända 
med spader? Nej, troligen hade Helgemo 
redan bestämt sig och utnyttjat bordets 
trumfi ngångar till att maska ut Östs dam-
knekt i spader. Vackert lir! Vem spelade 
han med? Jo, dåvarande chefredaktören 
för Bridge World, Edgar Kaplan, som vid 
just det här tillfället visade sig vara en all-
deles ypperlig träkarl.

Jag råkade nämna Zia, som för en del år 
sen spelade mot ett gäng datorer. Det 
gällde att komma först till tio segrar och 
Zia vann med Oxford Bridge England, 
Q PLus Germany, Saitek Hong Kong och 
Blue Chip England som tvåor på åtta vin-
ster. Zia bekräftade därmed det han sagt 
före tävlingen: ”Ingen av datorerna har 
en aning om vad bridge verkligen går ut 
på och så länge som bäste spelare vinner, 
bör jag inte ha några problem”. 
Till och med CNN hade uppmärksammat 
den här tävlingen och med i såna här sam-
manhang tämligen slafsig research hade 
dom döpt segraren till Mahmoud Zia.

Hur var det nu med tumregler? Hur hade 
du försvarat dig mot 4 hjärter här:

                ♠D104
                ♥kn109
                ♦EKD75
                ♣kn6
     ♠982
     ♥D73
     ♦986
     ♣7532
              

                ♠D104
                ♥kn109
                ♦EKD75
                ♣kn6
♠EK753    ♠982
♥E8       ♥D73
♦1032       ♦986
♣1084     ♣7532
             ♠kn6
             ♥K6542
             ♦kn4
             ♣EKD9

Väst spelar ut spader ess mot 4 hjärter. 
Vad gör du?
Jo, du högmarkerar fast du har lärt dig 
att lågmarkera när du inte kan stjäla 
över bordet. Väst tar för spader kung och 
fortsätter i färgen, när Syd sakar en klöver. 
Härter knekt från bordet låter du löpa till  
Västs ess.  Den fjärde ronden spader stjäl 
Syd med trumftian och du sakar valfri låg-
färg.  Men hjärter 9 täcker du och har nöjet 
att se din partner bekänna med hjärter 
åtta. Så här såg hela brickan ut:

Promovering av ett trumfstick hette melo-
din här och det är sannerligen inte lätt att 
upptäcka med ynka D73 på Östs hand.

Trumfstick växer inte alltid på träd.
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Drömmar och guldDrömmar och guld
Juniorer, var fi nns ni?
PASS såg sig om, och hittade några 
stycken. Men det är ju inte alltid de 
sitter på klubben och häckar...

Största ekot i bridgevärlden har Ceci-
lia Rimstedt och Sara Sivelind gett. 
Som första dampar blev de världs-
mästare i början på sommaren. Det 
var andra upplagan juniorvärlds-
mästare Sverige producerat - 1997 
erövrade Olle Wademark och Stefan 
Solbrand titeln.
Inte nog med att det är första gången 
ett par tjejer slår hela fältet - Cecilia är 
dessutom den yngsta bridgevärlds-
mästaren någonsin! Mäktigt!

Ett annat junioräventyr i somras var 
VM för skollag i Bangkok. Simon var 
den enda spelaren från klubben som 
var med, men kapten-coacherna 
Hans och Eva-Liss Göthe känner 
säkert de fl esta S:t Erikspelarna igen. 
Simon berättar här intill lite om den 
upplevelsen.

S:t Eriks Albin Jorenbro visar prov på andra talanger.  Emma 
Paulsson, Bromölla, är full av beundran.

Juniorspecial:

Skollaget med coach-kaptenerna under VM i Bangkok - från 
vänster Eva-Liss Göthe, Simon Bech, Sandra och Cecilia Rim-
stedt, Erik Fryklund och Hans Göthe. 

De åker på läger också, juniorerna,  
långt från stan. Ett trettiotal juniorer 
samlades på Rikslägret, som i år gick 
av stapel i Fole på Gotland. Bridge, 
sol, pärk, mer bridge... ja, ni förstår!

Men nu kommer de äntligen hit! I 
samband med JSM-par den 7e okto-
ber ordnar klubben en “pro-am”-täv-
ling över 18 brickor. Proffsen i det här 
fallet är juniorerna som spelar SM-
fi nalen. Vi valiga dödliga lottas ihop 
med en junior, och efter spelet blir 
det kräftskiva!

Junior pro/am!
Ta chansen att spela med någon av våra duktiga juniorer!

7:e oktober, 18 brickor. Preliminär starttid: 18.00.
Pris: 150:-/persom, inklusive kräftskiva!

Först till kvarn...
För anmälan, kontakta Mikael Lindblom: micke2269@hotmail.com
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Heja Simon!
Drömmar och guld Moskva nästa mål!Moskva nästa mål!

Känner ni till någon som efter bara 
tre års övningar vid bridgebordet 
blivit landslagsspelare? Den 21 årige 
Simon Bech började spela bridge för 
tre år sedan och nu i somras repre-
senterade han Sverige i JuniorVM 
i Bangkok i Thailand. Bland de sex 
uttagna juniorer var han den ende 
från S:t Erik.

Vann gjorde Israel före Lettland och 
Polen. Sverige blev sjua av 16 lag. Hade 
ni otur?
  ‒ Vi hoppades på att komma bland de 
fyra första men förlorade nyckelmatcher 
och fi ck inte igång vårt bästa spel. 

Hur sammanfattar du din egen presta-
tion?
  ‒ Den var OK men jag blev besviken på 
placeringen.

Berätta lite om äventyret i Bangkok.
  ‒ Jag hade aldrig varit utanför Europas 
gränser förut. Nu fl ög vi till Thailand direkt 
utan mellanlandning och resan tog tio 
timmar. Det var spännande. Våra coacher 
Eva-Liss och Hans Göthe hade ordnat hela 
vistelsen på ett perfekt sätt. Vi hade även 
tid att promenera i Bangkok och besöka 
sevärdheter. Hotellet var 88 våningar 
högt och det fi naste i hela landet. När 
vinden började blåsa svängde det ordent-
ligt även på sjuttionde våningen där res-
taurangen låg Den lokala befolkningen 

var mycket gästvänlig och hjälpsam och 
maten var fi n.

Vad är skillnaden mellan juniorbridge 
och vuxenbridge?
  ‒ Som junior umgås man mera med nya 
spelare efter spelet, hittar nya kompisar, 
det är mera socialt. 

Är det sant att du har svårt för att hålla 
dig ifrån slammar, att du bjuder för 
hårt?
  ‒ Nej, det är bara rykten. När jag är 
inblandad i en slambudgivning är det 
oftast partnern som sätter ditt mig. (Hrm 
hrm! Reds. anmärkning)

Vilken är din styrka i bridgesamman-
hang?
 ‒ Jag tror att jag är bra på att hålla ihop 
laget och liva upp stämningen.

 Har du någon dålig sida också?
  ‒ Det värsta är att jag inte klarar av att 
släppa gamla brickor. Jag kan gå och 
grubbla länge på misstag som gjorts.

När blir ditt nästa framträdande i junior-
landslaget?
  ‒ Vi siktar mot EM i Moskva våren 2007.  
Min målsättning är att utveckla mig, att 
bli bättre och spela på topp vid varje upp-
drag jag får i landslaget.

Elena Ström

På rikslägret spelas allt, här 
ett exempel på...strutboll?

Varje fredag samlas små och 
stora juniorer på klubben för 
att spela. Alla är välkomna, 
nybörjare såväl som korthajar! 

”Jag bjuder inte hårt, det är bara rykten...”
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Bridgeskolan presenterar sig:

Anders med ett av sina allra bästa råd! Men tröttsamt nog fi nns 
inga regler utan undantag i bridge...

Spela eller bjuda - vad är värst?Spela eller bjuda - vad är värst?
Med start i detta nummer kommer 
PASS att presentera de olika lärarna 
på bridgeskolan (Johan Ebenius 
tycker han vill dela med sig lite av 
livet i strålkastarljuset). Först ut är 
Anders Hjelm. Varsågod Anders, 
ordet är ditt!

Jag frågar ibland mina elever vilket 
som är svårast att lära sig ‒ spelet eller 
budgivningen. Med spelet menar jag 
då spelföring och motspel, dessa grenar 
är ju mycket närbesläktade. Ungefär 
hälften svarar spelet andra hälften 
budgivningen. Sanningen är att spelet 
är avsevärt svårare att lära sig för en 
som kommer som nybörjare till bridgen. 
Denna sanning märks mycket tydligt hos 
de elever som varit några år eller fl er på 
bridgeskolan. De bjuder i stort sett lika bra 
som en mer rutinerad spelare i någon av 
klubbens lägre serier, men spelar korten 
avsevärt sämre. Vad beror detta på? Är vi 
för dåliga på skolan att lära ut spel- och 
motspelsteknik? 

Inga bra regler
Faktum är att vi ägnar rätt mycket tid till 
spelet och att vi på sistone har börjat med 
fl era nya kurser i spelteknik. Så jag tror 
inte det är där skon klämmer - även om 
skolan kan bli bättre - utan att spelet tar 
så lång tid att lära och att det fi nns inte så 
många bra regler i spelet. Börja med att 
dra ut trumfen, täck honnör med honnör, 
lågt i andra hand är några tumregler som 
gäller ibland, men tyvärr långtifrån alltid. 
Däremot gäller reglerna i budgivningen 
alltid ‒ har vi 16 hp och en balanserad 
hand öppnar vi alltid med 1 NT. Detta 
gör att det blir enklare och tydligare att 
intressera sig för budgivningen och som 
lärare får man nästan bara frågor om 
budgivningen.

Genvägar
Finns det då någon genväg att lära sig 
spelet bättre? A och O är naturligtvis att 
spela mycket, men det är ju ingen genväg 
utan en mycket långsam väg. Vad man ska 
göra är att kritiskt granska i första hand 
sina egna spel. Kunde jag gått hem om jag 
väntat med att dra ut trumfen, vad hade 
hänt om jag vänt i ruter i stället för spader 
osv. Ta gärna en kortlek när ni kommer 
hem och sortera upp spelen som de var 
och prova vad som händer. Det är ytterst 
lärorikt.

Vi tar en giv. Vi får som Syd på bricka 1 den 
här handen:
♠EKD  ♥E5  ♦EKD4   ♣KD72

Föga överraskande säger Nord och Öst 
pass. Efter att ha summerat i huvudet 
åtskilliga gånger kommer vi fram till att vi 
har 27 hp. Eftersom handen är balanserad 
så är det bud vi fått lära oss 3 NT och så 
får det bli. Väst passar och Nord skruvar 
och skruvar på sig men tar slutligen mod 
till sig och bjuder 6NT varpå alla passar. 
Kul att vi blev spelförare i slam på första 
brickan, vi har dessutom maximum för 
vårt bud (3 NT = 25-27 hp) så det bör ha 
goda chanser. Vi får spader tio i utspel 

Nu är rätt tid att ta sig en ordentlig 
funderare och göra en spelplan. Vi har 10 
säkra stick (3 i spader, 1 i hjärter, 3 i ruter 
och 3 i klöver) och vi behöver alltså 2 till. 
Var de komma från? 

                ♠kn76
                ♥Dkn105
                ♦986
                ♣E95

             ♠EKD
             ♥E5
             ♦EKD4
             ♣KD72

Ja bägge lågfärgerna kan ibland 
ge extrastick, men säkrast kommer 
extrasticken från hjärterfärgen. Där kan 
vi garanterat godspela två stick genom 
att spela hjärter ess och mera hjärter. Vi 
har sedan klöver ess som ingång till två 
höga hjärter och får på det sättet tre stick 
i varje färg. En bra plan ‒ men vi kan väl 
vänta lite med att släppa in motståndarna 
och ta våra säkra stick så länge. Nej, ska 
motståndarna ha ett stick så är det lika bra 
att de får det med en gång medan vi har 
stopp i alla färger och förbindelser kvar. En 
utmärkt regel ‒ ut med det onda med en 
gång. Alltså hjärteress i stick två och mera 
hjärter i stick tre och vi får vår hemgång. 

Självstudier
Oavsett om vi klarade hemgången eller 
inte, hur gör vi när vi kommer hem och 
upptäcker att vi glömt det mesta av 
given? Har vi spelat given på en lektion 
i bridgeskolan fi nns given i slutet av 
kursboken och har vi spelat en partävling 
så har vi fått så kallade scorer med givarna 
och våra resultat som kan följas giv för giv 
med hjälp av parnumret. Utmärkt nyttig 
läsning oavsett hur det gått i tävlingen. 
Ta till vana att gå igenom dessa efter 
tävlingen så lär ni mycket. Hur tror vi andra 
har spelat? Hur lyckades ett enda par få 
hem ett kontrakt när alla andra gick bet?
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Spela eller bjuda - vad är värst?

Motståndaren till höger (mth) öppnar 
med 1 NT och mtv bjuder 3 NT. Vi har 
som Väst:

♠D5 ♥kn10875 ♦kn1054   ♣103

och spelar ut hjärter knekt. Bordet 
kommer upp med:

                ♠E106
                ♥94
                ♦986
                 ♣ED965
♠D5
♥kn10875
♦kn1054 
♣103

Partnern bekänner med hjärter dam 
och spelföraren vinner med kungen och 
fortsätter med klöver åtta. Vad ska vi 
göra? Lågt i andra hand eller täcka honnör 
med honnör? Ja, det senare är rätt trots 
att varken åttan eller tian i klöver är vad 
vi brukar kalla honnörer. Partnern har 
Kkn72 och spelföraren 84. Lägger vi lågt 
släpper spelföraren till partnerns knekt 
och partnern får sedan bara för kungen. 
Täcker vi så blir partnerns sjua ett tredje 
stopp för försvaret. Om ni inte hänger 
med, ta fram en kortlek och sortera ut 
klöverfärgen och prova vad som händer.
              

Men om vi spelar fyrmanna på klubben så 
får vi ju inga givsamlingar. Hur gör vi då? 
Vi har ju inget att studera när vi kommer 
hem. Nej, det är tyvärr riktigt och är ett 
stort problem för alla spelare på klubben 
utom elitspelarna, som klarar sig ändå för 
de har lärt sig att komma ihåg brickorna. 

Ge oss lagda brickor!
Men klubben har ordnat detta tidigare, 
och alltså haft lagda brickor även i ligan, 
och kan ordna det igen om vi framför 
det som ett önskemål till styrelsen 
och kommer på årsmötet och tjatar. 
Problemet för klubben är att det inte 
är gratis eftersom det kräver en hel del 
administration, men att kunna se givarna 
är ett oerhört värdefullt hjälpmedel för 
alla som vill förbättra sin bridge. Det 
kan ju vara kul att veta om alla bjöd och 
spelade hem 3NT på bricka 4 eller om vi 
var mer eller mindre ensamma om det. Vi 
vill veta vilka brickor som var bra och vilka 
som inte var det för att utvärdera och 
utveckla vår bridge.

Vi tar en giv till. Vi har:

♠K105 ♥7 ♦kn9752   ♣10542

Alla är i zonen och partnern öppnar med 
3 hjärter. Mth bjuder 3 spader och mtv 
avslutar budgivningen med 4 spader. Vi 
spelar vår hjärter och bordet har:

        ♠98
        ♥kn52
        ♦E1063
        ♣KDkn8 
♠K105
♥7
♦kn9752
♣10542

Partnern vinner med hjärter dam  och 
fortsätter med hjärter ess. Vad ska vi saka? 
Vi sakar klöver tio så att inte partnern 
får för sig att vända med en eventuell 
singelklöver. Partnern fortsätter duktigt 
med hjärter kung och spelföraren stjäl 
med spader dam. Vi stjäl över och vänder 
med vad? 
Ja, har vi kommit så här långt är loppet 
kört. Spelföraren har naturligtvis klöver 
ess, och kan trumfa ut med spader ess 
och knekt och ta resten med en gäspning. 
Kunde vi spelat bättre försvar? Defi nitivt 
ja ‒ om vi inte stjäl över utan sakar valfritt 
lågfärgskort så får vi ju förr eller senare två 
trumfstick för kung och tia. Ta en kortlek 
och prova med spaderfärgen.

Kvalitet hellre än kvantitet
Lustigt nog är det väldigt ofta fel att stjäla 
över. Om man inte är helt säker på att 
man ska stjäla över så är det nästan alltid 
bättre att saka en förlorare.

Mitt råd är avslutningsvis att spela 
gärna mycket, men försök att spela med 
kvalitet och sitt inte bara av tiden. Det är 
produkten av kvalitet och kvantitet som 
ska vara så hög som möjligt om man vill 
bli en bättre bridgespelare.

Anders Hjelm

Anders Hjelm på 30 sekunder:
Bakgrund: Född 1943 och uppvuxen på Kungsholmen i Stockholm. 
Gift med Bitte, inga barn, bor på Lidingö.

Karriär: Fil kand med matte och tillämpad matte. Jobbat 
som läromedelsredaktör, programmerare och sista 20 åren 
huvudsakligen med administration som delägare i företag i 
grafi ska branschen. 

Bridgeskolan: Slutade med sitt vanliga jobb vid 60 års ålder och 
har sedan jobbat lite på bridgeskolan och trivts utmärkt med 
det. Har hand om nybörjarspelet på fredagarna förutom att vara 
“vanlig” lärare.

Bridgebakgrund: Började spela bridge hemma i tioårsåldern och 
började med tävlingsbridge i gymnasiet. Har spelat på S:t Erik 
sedan 1962. Spelat i lag Båt sedan urminnes tid.

Bridgemeriter: Har vunnit SM-par en gång och SM-lag 3 gånger. 
Vunnit Chairmans och Allsvenskan. Vunnit lag- och partävlingen i 
Tylösand. Senaste bra placering var en 3:e plats i SM-lag i maj. 

Övriga intressen: Klassisk musik (4000 CD).

Missa inte 
årsmötet!
15 oktober 
klockan ett!

DU kan påverka 
VÅR klubb!
♥ ♥ ♥ ♥ ♥
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PLATTLIRET
Lördagen den 30:e  

september klockan 11

70 brickor

250:-/spelare

Trixar bäst som trixar sist:

Tommys suveräna svarTommys suveräna svar
1) Öst/ ♠kn8654
    Alla ♥Dkn9
 ♦842
 ♣EK
  
  
  
  

 ♠K2
 ♥EK10873
 ♦E753
 ♣9

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

Utspel: Spadertre

Spelplan?

En spaderstöld hotar. Är sedan rutern inte 
blockerad blir det straff. Hela given:

 ♠kn8654
     ♥Dkn9
 ♦842
 ♣EK
♠3       ♠ED1097
♥652     ♥4
♦Dkn106    ♦K9
♣kn8764       ♣D10532
 ♠K2
 ♥EK10873
 ♦E753
 ♣9

Bekänn med spaderkung i första stick. Öst 
har ingen anledning att misstro dig. Han 
returnerar troligen ruterkung i tanke att 
få en ruterstöld, om partnern har ruteress. 
Nu har ni ert på det torra. Efter ruteress 
sakar ni er spaderhacka på klövern och 
spelar ruter. Förr eller senare ger en ruter-
stöld på bordet hemgång.

2) Syd/ ♠K953
    N-S ♥4
 ♦8753
 ♣K1043
  
  
  
  

 ♠E102
 ♥ED10
 ♦EKD
 ♣D965

Syd Väst Nord Öst
2 NT Pass  3♣ Pass
3♦ Pass 3 NT Pass runt

Utspel: Hjärtertre

Sedan Syd redovisat 20-21 hp, frågar Nord 
efter fyrkorts högfärg.

Hur tänker du dig hemgång, när Öst 
bekänner med hjärterkung?

Ta sticket och spela spader till kung och 
fortsätt med klöver. Bekänner Öst lågt 
maskar du med nian. Misslyckas masken 
är hjärtergaffeln (och spadern) skyddad, 
varför du hinner driva ut klöveress för 
hemgång.

Få du för klövernio är åtta stick klara. Det 
nionde (och eventuellt tionde) godspelar 
du i klöver.

3) Syd/ ♠93
     Ö-V ♥E5432
 ♦E85
 ♣kn83
  
  
  
  

 ♠K842
 ♥KDkn109
 ♦7
 ♣E105

Syd Väst Nord Öst
1♥ Pass 3♥ Pass

  4♥  Pass runt

Utspel: Hjärteråtta

Gardera hemgången när Öst bekänner!

Ta utspelet på handen. Spela ruter till ess 
och stjäl en ruter. Fortsätt med trumf till 
bordet och stjäl bordets sista ruter. Läget:

 ♠93
     ♥543
 ♦-
 ♣kn83

    
    
    
 ♠K842
 ♥K
 ♦-
 ♣E105

Spela låg spader från handen! Öst måste 
sticka nian. Returnerar han låg klöver, 
släpper du in Väst för favör. Returnerar 
Öst spader, täcker du kort. Väst är inne. 
Spelar han spader, sakar du klöver från 
bordet och får förr eller senare ett spader-
stick för hemgång.

♠
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Bk S:t Erik 

inbjuder till sin årliga guldtävling:

PLATTLIRETPLATTLIRET
Lördagen den 30:e  Lördagen den 30:e  

september klockan 11september klockan 11

70 brickor70 brickor

250:-/spelare250:-/spelare
Alla startavgifter kommer tillbaka som prispengar 

efter avdrag för omkostnader!

Plats: BK S:t Erik, Kronobergsgatan 12 i Stockholm.

Anmälan till BK S:t Erik senast den 24 september. 
www.sterik.se (anmälan och startlista), 
bridge@sterik.se  Telefon: 08-650 97 79



I profilen: Anna Roos

Boråsare som basar för Stockholms bridgespelare.

- Man behöver mer än brige!- Man behöver mer än brige!  
Anna Roos är så aktuell att man 
nästan baxnar - ny ordförande i 
Stockholms Bridgeförbund, ny 
coach för svenska damlandslaget, 
nybliven 50-åring och nygift!

Du verkar ha många järn i elden...?
- Jamen det är lika bra att få allt gjort på 
en gång!
- Att fylla 50 väljer man ju inte själv, fast 
det var roligt i alla fall. Och allt det andra 
är saker som är också är roliga, även om 
det mer är tillfälligheter att det blev allt 
samtidigt!

När, var och varför började du spela 
bridge?
- Jag gick en kurs i Borås 1987. Att jag 
anmälde mig till kursen var för att jag 
behövde ha något roligt att göra - man 
kan inte bara jobba! Jag har alltid spelat 
mycket kort och spel hemma.

Vad är Stockholms Bridgeförbund och 
vad gör de?
- Det är Stockholms Bridgeförbund som 
samordnar distriktets tävlingar. Kval till 
SM, till exempel, sker på distriksnivå, då 
alla som ska tävla från Stockholm gör upp 
om platserna.
- Som en mellanhand mellan förbund och 
klubbar kan vi kanske driva på utvekligen 
både när det gäller utbildning och 
samordning av framförallt tekniken. 
- Jag känner mig fortfarande relativt ny 
i rollen, men jag ser att det fi nns mycket 
man kan göra. Det fi nns ett behov av att 
utveckla klubbverksamheten på många 
håll. Jag tror man vill ha en klubb nära 
sig, Stockholm är ju så stort! Så att det 
fi nns levande klubbar runt om i distriktet 
tror jag är viktigt. Kanske kan man även 
utveckla samabetet mellan klubbarna?

Hur ser det ut med återväxten på 
juniorsidan i Stockholm?
- I familjer där det spelas bridge fi nns ju 
en koppling till barnen, och jag hoppas 
att många av dem provar på spelet. Jag 
tror man kan satsa på både datorer och 
juniorsamvaro. Den som inte har någon 
bridge inom familjen tror jag vill umgås 
med andra juniorer, och att försöka få in 

dem i klubbverksamheten direkt är kanske 
inte det som lockar dem mest. Man måste 
ha en ren juniorverksamhet för att det ska 
vara roligt, tror jag. Det är jättecharmigt 
att en 15-åring kan spela med en 70-
åring, men det kanske inte är det vare sig 
15-åringen eller 70-åringen vill. Bridge är 
ju också ett umgänge vid sidan om, det 
tror jag vi måste komma ihåg.

Vad gör en damlandslagscoach?
- Jobbar! Man ska tillsammans med 
kaptenen se till att allt praktiskt fungerar 
med resor och administration och så. De 
som ska tävla får viss service, och slipper 
sitta och leta efter allt på nätet själva. Sen, 
under själva mästerskapet, sitter man 
med under samtliga matcher och scorar, 
det vill säga skriver upp budgivningen 
och de första sticken. Det här fi nns om 
det skulle inträffa något, och det är ett 

krav att alla lag ska ha en som håller reda 
på scoren.
- Sen ska ju alla må bra under den tid som 
tävlingen varar, och ha roligt, så man kan 
få göra allt från att handla kaffe, peppa 
spelare och försöka se till att alla har det 
de behöver. 

Tröttnar du aldrig på bridge?
- Nej, inte så, men man behöver ju mer än 
bridge! Och ibland tror jag man kan snöa 
in lite för mycket. Jag tror man behöver 
göra annat även för att utvecklas som 
bridgespelare. Kanske inte för själva 
spelet, men för att utvecklas som partner. 
Hur ska man prata om saker, hur tänker 
den andra? Att bara kritisera och prata 
sönder varandra, särskilt med facit i hand, 
utvecklar ingenting!
 


