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Guld glimmar:

Det årliga Plattliret samlade 45 par 
till start. Bäst efter de 70 brickorna 
var Arvid Wikner och Tobias Törn-
qvist, den senare nybliven Junior-
kapten. 
PASS säger grattis till dem bägge, 
och önskar dessutom Tobias lycka 
till med det framväxande släktet!

Arvid och Tobias lirade plattast!

Sallis delar ut kosing och guldpoäng till segrarna under publi-
kens jubel. 

Nä, idag gick det inge bra... 
BARA fyra... usch! 

- Vi gick rätt dåligt fram till lunch, 
berättar en anonym spelare för PASS. 
Så då åt vi, och tänkte att ”nu, nu 
jäklar! Nu ska minsann agnarna skiljas 
från vetet!”.
- Och det lyckades vi ju rätt bra med, 
vi sjönk som stenar, så nog sållades 
det allt...

Våra anonyma hjältar återhämtade 
sig dock något, och slutade en bit 
över medel. Fint jobbat!

Så här såg det ut i toppen:

1.   Arvid Wikner - Tobias Törnqvist           
2.   Mart Altmäe - Anders Hjelm   
3.   Peter Bertheau - Per-Ola Cullin          
4.   Johnny Östberg - Mats Axdorph                 
5.   Anna Roos - Per-Arne Karlsson             
6. Britt-Marie Ödlund - Max Ödlund                   
7.   Ola Stavås - Michael Lindhagen          
8.   Björn Åström - Johan Nilsson               
9.    Catharina Forsberg - Pär Andersson
10.  Stefan Haglund - Ulf Nohrén        

y Dagens
i-lands-
problem!

Stoppa pressarna! En junior 
som faktiskt ser aningen trött 
ut efter 70 brickor?!?

Ta-da-da-dam! Bridgemate 
hade premiär, och klarade 
debuten med glans! Nu hade 
de fl esta tjuvtränat och var 
redan ganska vana, och en 
klar majoritet var nöjda med 
investeringen som klubben 
och distriktet har gjort!

yNY!
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Omslagsbild: 
Lisa Åström, bridgelärare som bjuder 
med oss till Loftet samt ger en lektion!

Pass utges med fyra nummer/år. För 
annonsering, ring Tora Philip:

 08-83 72 35

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

Johan gör en Göran! (och medlemmarna gör vågen!!!)

“Det finns inget skäl till att någon skulle 
vilja ha en dator i sitt hem.” 
Ken Olsen, vd, styrelseordföranden och 
grundare av Digital Equipment, 1977 

”Gitarrgrupper är ute.” 
Direktör på Decca som tackade nej till 
Beatles 

”Nästa ledare skrivs av vår nya ordförande 
så jag passar på att tacka för mig!” 
Johan Nilsson, september 2006

Ja, så sitter jag här igen och skriver en 
ledare...

Klubben har haft sitt årsmöte och gläd-
jande nog var det rekorddeltagande. 
Över 70 medlemmar kom till S:t Erik för 
att kunna påverka vad som händer på 
klubben (prova du också nästa år, det 
funkar faktiskt!). 
Birgitta Ternblad hade avböjt omval så jag 
vill tacka henne för det jobb och engage-
mang hon lagt ner. Ny i styrelsen är Tora 
Philip, välkommen! Övriga medlemmar 
är Åsa Gindin, Marianne Öjestål, Yvonne 
Flodqvist, Magnus Hammar, Mikael Lind-
blom, Kalle Persson och undertecknad. 
Jämo är nöjd 

Vad som hände på årsmötet kan ni läsa 
om på sidan 11, men jag är mycket glad 
att årsmötet instämde i styrelsens förslag 
angående belysningen. Då det är en stor 
kostnad är vår ambition att teckna ett 
längre hyreskontrakt. Ett sådant gör det 
mer motiverat med större investeringar 
även inom andra områden. 

Ett annat spännande projekt är årsmötets 
uppdrag till styrelsen att, tillsammans med 
bridgeskolan, ta fram ett standardsystem. 
De som har en partner som bjuder bra 
kan anmäla hans/hennes namn till Johan 
Ebenius på bridgeskolan! 

21 april är det dags för nästa klubbfest så 
passa på att boka in det datumet redan 
nu. Klubben fyller 59 år 2007 så ni som vill 
ha lite framförhållning kan markera hel-
gerna (datum inte bestämt) i april 2008 
också! 

Så fäll singelkungarna, passa inte på krav-
buden och fram för allt ha kul vid bridge-
bordet i höst och vinter! 

Johan

Johan - kvar mitt ibland oss!

Arvid och Tobias lirade plattast!
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Mot en lysande framtid!

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣y
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Gullbergs klappar:

Ständigt ställer han denna besvärliga 
fråga, PASS egen Tommy Gullberg!
På sidan 14 får du veta om du gick hem! 

1) Syd/ ♠654
    Alla ♥654
 ♦654
 ♣ED53
  
  
  
  

 ♠E10
 ♥KDkn
 ♦EDkn10
 ♣Kkn62

Syd Väst Nord Öst
2 NT Pass 3 NT Pass runt

Utspel: Spaderkung

Syd berättar om 20-21 hp med sitt öpp-
ningsbud.

Hur tänker ni er hemgång?

2) Syd/ ♠E32
    Alla ♥654
 ♦75
 ♣ED1087
  
  
  
  

 ♠1076
 ♥Ekn2
 ♦EKDkn
 ♣kn95

Syd Väst Nord Öst
1 NT Pass  3 NT Pass runt

Utspel: Hjärterkung

Hur tänker ni er hemgång?

3) Nord/ ♠E87
     Alla ♥E10
 ♦Ekn87
 ♣KD109
  
  
  
  

 ♠KD
 ♥K987652
 ♦10
 ♣E65

Syd Väst Nord  Öst
  -   - 1♦  Pass

 1♥ Pass    2 NT    Pass
 3♥ Pass    3 NT    Pass
 4♣∗ Pass    4♦∗    Pass
 4 NT∗ Pass    5♣∗    Pass
 6♥ Pass runt

Utspel: Spaderknekt

Syd kontrollbjuder på tredje budvarvet.
Hur vill ni spela?

Hur tänker ni er hemgång?

BRIDGERESA TILL ITALIEN
14-21 april 2007

För endast 7695:- per person får ni:
-Direktflyg Arlanda – Bologna tur & retur.
-Del i dubbelrum på fyrstjärniga Hotell Imperiale.
-Frukost och middag (dryck tillkommer).
-Transfer Bologna flygplats – Hotell Imperiale, tur & retur.
-Halvdagsutflykt med vinprovning till San Marino.
-Avskedsmiddag på restaurang i Milano Marittima.
-Spelledning under rutinerade ledaren Kerstin Strandberg.
-Spelavgift 500:- erläggs på plats, varav 50% i prispengar.

Spendera en vårvecka i den vackra badorten Milano
Marittima i kombination med bridgespelande. Orten 
ligger strax norr om Rimini och på bekvämt avstånd 
från mathuvudstaden Bologna. I Milano Marittima 
finns den fina golfbanan Adriatic Golf Club. Här finner 
man också en storslagen naturpark.
Låt dig förföras av denna italienska pärlas fina sand-
strand, rika naturliv, goda shoppingmöjligheter och 
utsökta kök. Väl mött!

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

G U L D M I X E D !
Lördagen den 17 februari 2007 klockan 11.00

Efter spelet bjuder klubben på förfriskningar och snacks!
250:-/person. Anmälan senast den 10 februari på www.sterik.se!

V Ä L K O M N A !
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Fyra blev tre:
Uppspelta utspel i stadskampen!

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

Varje år i oktober spelas en stads-
kamp som Gävle tog initiativ till 
för nio år sedan. I år hoppade Väs-
terås av så fyrstads blev trestads - 
Gävle, Uppsala och Stockholm. 

Gävle BK var värd i år, och städerna stäl-
ler upp med två fyrmannalag som möter 
alla andra lag -  fyra 12-brickors matcher. 
En vandringspokal utgör förstapris. Stock-
holm har förargligt nog aldrig vunnit. 

Uttagningsprinciperna är att vi ska ställa 
upp med de bästa lagen i ligan. Det är 
lättare sagt än gjort och Magnus Hammar 
har ett styvt jobb att ragga intresserade 
lag. Från eliten kom välmeriterade lag 
Gierlöff: Morten Gierlöff, Roger Svenson, 
Anders Morath och Bengt-Erik Efraims-
son. Andralag blev Andreas Ziethén och 
Patrik Carlsson och Lars Ritzman och 
undertecknad som kommer från lill- och 
mellanelit. Skulle det äntligen vara dags 
för en vinst i år? 

Vårt lag insåg att det skulle hänga på oss, 
vi ledde på 43 poäng till lunch efter två 
matcher. Sedan var troligen maten förgif-
tad eller motståndarna dopade eller nå’t,  
för matchen efter lunch slutade med 6-75 
i motståndarnas favör. Vår enda inbricka 
var den här:

   Nord/   ♠-
   Ö-V ♥10842
 ♦87
 ♣EK107432
♠kn1073   ♠K98 
♥KD953   ♥- 
♦D105   ♦Ekn96432 
♣kn      ♣D98
 ♠ED6542
 ♥Ekn76
 ♦K
 ♣65

Vid vårt bord spelade ÖV 5 ruter med 
en bet och vid andra bordet spelade NS 
2 spader med 3 bet. Inget konstigt. Mot 
Roger och Morten i andra Stockholms-
matchen gick budgivningen så här: Roger 
passade i första hand, öst öppnade med 
en ruter, syd klev in med en spader, väst 
bjöd 2 hjärter, öst 3 ruter och väst avslu-
tade med 3 sang. Roger tyckte det var en 
god idé att dra i sin längsta färg, klöver, 
vilket var ovanligt välbetalt den här 
gången ‒ 6 zonbet och en bra inkomst 
då  andra bordet spelat 4 spader minus 3 
efter spärröppning från Nord och hjärter 
kung ut vid andra bordet. 

En oturlig men intressant bricka för Lag 
Gierloeff var denna. Motståndarna (Gävle) 
hamnade i 5 NT på följande:

 ♠kn9  ♥Kkn87  ♦D9732  ♣K10

 ♠D107  ♥E95  ♦Kkn  ♣EDkn83

vilket normalt är för högt men inte gick 
att straffa då försvaret hade

 ♠K  ♥D64  ♦E106  ♣976542

 ♠E865432  ♥1032  ♦854  ♣ -

(ibland inser man att man har för många 
kort i en färg).

Stockholm vann inte i år heller ‒ det 
gjorde Uppsala. Och förresten skulle dom 
ha inte ha gjort det heller eftersom dom 
ringde när tävlingen skulle ha börjat och 
sa att dom missat avtagsvägen till Gävle 
och innan dom kom hade det gått 25 
minuter av tävlingstiden. Tur att nästa 
match går i Uppsala! Några sådana pro-
blem hade vi inte i vår bil där navigatorn 
i Lars bil rätt som det var meddelade att 
vi var framme, själva hade vi druckit kaffe 

och diskuterat bridge och resan gick så 
fort att vi knappt märkte hur vi hade åkt. 
Stockholm kom tvåa i stadsmatchen. Lag 
Gierlöff kom tvåa i lagtävlingen en futtig 
poäng efter lag Kalllbloden (Stefan Hag-
lund, Kjell Hedman, Anders Blomqvist 
och Lars Manneteg) från Uppsala och 
lag Philip kom fyra tack vare den lovande 
inledningen. Hur som helst var det kul att 
möta duktiga spelare som man inte mött 
förut och stämningen var god och det var 
fina förutsättningar i bra lokaler i centrala 
Gävle med Per Jernberg som utmärkt täv-
lingsledare.
 
                   Tora Philip

Landslagsupp-
dragsbidrag!
Årsmötet beslutade att BK S:t Erik skall 
kunna ge ekonomiskt bidrag till spelare 
som representerar klubben och som blivit 
uttagna att representera Sverige i lands-
lagssammanhang (gäller samtliga klasser). 
Styrelsen har bestämt att 20 000 kronor 
årligen skall avsättas för detta ändamål.
Kravet för att bidraget skall betalas ut är 
att det är frågan om landslagsuppdrag 
och att förbundet inte betalar deltagan-
det (t.ex. NM). Träningsläger eller obser-
vationstävlingar omfattas ej, utan det är 
endast rena landslagsuppdrag som kan 
komma i fråga. Ansökningar om bidraget 
skall lämnas till styrelsen som tar beslut 
i varje enskilt ärende både beträffande 
utdelande av och storlek på bidraget.
Klubben ställer också krav på motpresta-
tion av bidragstagarna, till exempel en 
artikel i PASS eller ett föredrag på klub-
ben.
   Styrelsen

Pengar!
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Tomtar på Loftet!
Vad var det man tisslade och tass-
lade om på S:t Erik? Flen? Genom 
serierna, från D ända upp till B och A, 
gick ryktet - Lisa skulle ha kurs igen! 
På hotel Loftet i Flen! 
PASS vill så klart ha koll på allt som 
händer, och skickade sin modigaste 
reporter till Flen. Kamouflerad med 
tomteluva, systemdeklartion på 
gröt-rim och gåvor till motståndarna 
försökte hon passera som en helt 
vanlig kursdeltagare...

Jaaaa!

Och kom nu inte och säg att ”i Flen, där händer det väl aldrig 
någonting?”!

På kurs med Lisa och Björn:

Om vi ska göra något roligt i 
helgen...?!

Färden till Flen var odramatisk, förutom att 
vi var hungriga. Framme i Flen åt vi lunch, 
och sedan var det direkt in i hetluften.
På just den här kursen kunde man välja 
mellan Stark klöver och Slam. Jag och min 
partner, som hjälpte mig att smälta in i 
miljön helt naturligt (tack Agneta!), hade 
valt att titta närmare på Stark klöver, ett 
system som många fruktar men kanske 
desto fler gillar.

Föreläsning och spel
Lisas man Björn höll en liten genomgång 
av system i allmänhet och Stark klöver i 
synnerhet. Han visade sig brås på sin fru 
(kan man det?) och var en utmärkt peda-
gog även han. Vi fick ett litet kompen-

dium, gick igenom bud och återbud och 
ett par budronder till, och sen var det bara 
att börja spela!
Min partner visade direkt prov på att tänka 
mycket bra. Hon plockade upp:

♠E972 
♥43 
♦kn43 
♣Dkn72

Jag öppnade med 1 klöver, och min part-
ner sa en spader, som lovar minst 8 poäng. 
Nu bjuder jag 2 hjärter. 2 NT sa partnern, 
och jag sa 3 klöver. Vad bjuder du nu?
Min partner sa 3 hjärter - “jag har ju för-
nekat tre-stöd, och 4 klöver känns lite väl 
starkt”, sa hon när brickan var över.
Jag höjde till 4 hjärter, och alla passade:

♠E972 
♥43 
♦kn43 
♣Dkn72

♠kn8 
♥EKDkn2 
♦75 
♣EK85

Prick hemma!

Nyktert är bäst
Nu var det ju “bara” träningsspel, efter 
middagen skulle tävlingen börja på riktigt!
- Drick inget till maten nu, ropade Lisa. 
Öl och sån’t får ni ta sen när brickorna är 
klara!
De flesta följde hennes uppmaning, och 
efter middagen (som var god) började 
tävlingen. Sammanlagt spelade vi hela 87 
brickor, uppdelat på fyra pass.
Min partner gjorde allt för att stötta mig 
och muntra upp mig: Spellokalen.

Rutern gick till ess och en liten ruter till 
tog jag med kungen.
Sen fick det ju bara sitta rätt. Spader tio 
runt, spader knekt som jag tog över med 
damen, spader ess som var tänkt att fällda 
kungen (ja, den trillade!) en massa spader 
och till sist en klövermask (och den 
kungen satt också rätt!).
- Vi var kanske lite högt, sa jag, samtidigt 
som jag log i mjugg under tomteskägget.
- Jamen du spelar ju så bra! sa min part-
ner. Då ska man vara högt.
Se där, vilket förtroende!
- Det var sista brickan, sa min partner. 
Tack för spel!
- Vill du ha ett glas vin? sa jag.

♠kn10 
♥KD843 
♦K106 
♣ED6

Jag öppnade med 1 NT, som visade 14-
16. Min partner förde över till spader, 
och bjöd sedan 2 NT. Jag tyckte trissing 
såg bäst ut, det kom en liten ruter ut och 
bordet dök upp med: 

♠ED7532 
♥76 
♦842 
♣82
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Anders på Loftet har ett 
motto: ”Ingenting är omöjligt! ” 
När Lisa behövde pallar åkte 
han hem och hämtade några. 
Från oss alla - till alla er på 
Loftet - STORT TACK!Lisa med en av sina favorit-tomtar!

Lisa - idolen
Efter tävlingen var det musikfrågesport. 
Jag skyllde på total tondövhet och ming-
lade istället kring bland borden och pej-
lade läget. Folk lyssnade, dividerade, skrev 
och skrattade.
Barbro och Åke var nöjda med kursen så 
här långt. De var med på en av Lisas tidi-
gare kurser, den på Aspö också.
- Fast där regnade det mer! säger Barbro. 
Och nu ligger vi tia, så vi är nöjda med täv-
ligen också!
Åke, som tro det eller ej heter Loftén i efter-
namn, tyckte att det bästa med kursen är 
att man får spela så mycket bridge.
- Man får öva i hop sig ordentliget med sin 
partner, säger Åke. I vanliga fall spelar vi 
ett par gånger i veckan. Och så är det kul 
att prova på nya grejer.
- Lisa är ju en så duktig pedagog, fortsätter 
Åke. Hon är otrolig på att få igenom sina 
idéer, hon är så bra!
Alla vid bordet nickar instämmande. Just 
Lisa själv tycker de flesta är den största att-
raktionen.
- Jag älskar Lisa! säger någon.
Och det är inte enda gången under helgen 
PASS utsända får höra just den repliken. 
Eleverna får något väldigt hängivet i 
blicken när de pratar om sin lärare.

Birgitta och Herr Loftén.

- Hon bjuder så mycket på sig själv! är en 
annan vanlig replik.
Nåväl, dagen har varit lång och brickorna 
många, så efter att ha begrundat musik-
frågesportens rätta svar är de flesta redo 
för sänghalmen.

Systemskifte
- I Flen finns det fyra korvkiosker, tre 
videobutiker och inget mer! meddelar 
en morgonpigg man som varit ute på en 
tidig promenad.
Dag två är vi uppe med tuppen. Det är 
först mer undervisning, sedan tävling 
och åter tävling. PASS utsända överger 
sin egen kursgrupp för att kolla in hur 
det går i den andra gruppen, som har 
tema Slam. - Det här MÅSTE ni kunna! ropar Lisa just 

som jag gläntar på dörren. Det är JÄTTE-
VIKTIGT!
Eleverna antecknar och Lisa pratar.
- Om man frågar efter ess UTAN att kon-
trollbjuda kan man ju sakna ess-kung i en 
färg, och då blir det så himla trist om man 
är i slam! säger Lisa. Förstår ni?!
Alla nickar. 
Alla, det vill säga alla bridgespelare på 
hela jordklotet, har ju varit där!

Slambudgivningens mysterier 
utforskas av Lisa tillsammans 
med hälften av kursdelta-
garna.

Slam-time!

Drink-time! Party-time!
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Åter till Klövergruppen, och fler tränings-
brickor. Vi möter Gunilla och Carmen, som 
är lite deppade över gårdagens resultat 
- bara 26a efter de första brickorna. Men 
de gillar systemet, och har bestämt sig för 
att använda det direkt på tävlingen, som 
sätter igång igen efter lunch.
Om nån tror att topparna var lätta att få 
på Loftet så har de fel:

♠K954 
♥ED92 
♦864 
♣85

♠86 
♥107 
♦EK9732 
♣EK10

Min partner satt Syd och spelade 3 NT. 
En liten hjärter ut släppte hon till hande-
nes tia. Ruter ess och kung avslöjade att 
färgen satt 3-1, och högeryttern sakade 
en mycket liten klöver. Väst vände med en 
klöver, som gick till knekt och ess.
Sen kom det fler ruter, massor av ruter, en 
hjärtermask och en liten klöver. Utan att 
blinka tog min partner tian, som stod. Elva 
stick och ensam topp.
- Äh, sa min partner efteråt, klart han har 
klöver dam också. Det visste jag ju. Helt 
säkert. Nästan...

Var ligger Bönan?
Eftet middagen spelar vi ännu fler brickor, 
och nu börjar konditionen tryta för en del. 
Men inte för Gunilla och Carmen, som 
strålar ikapp med de bländande scorer de 
åstadkommer.
- Vi tror det har gått bra! säger Gunilla när 
vi sitter och väntar på resultatet. 
Det hade det verkligen. De är tvåa på 
dagens övningar, och avancerar till en 
sjätteplats sammanlagt. 
- De missar vi hade var inte systemet, säger 

Gunilla, det var rent schabbel bara.
- Och så bjöd vi fel en gång, och hamnade 
i 3NT som ingen annan hade hittat, säger 
Carmen. Och det var ett kanonkontrakt!
Ett riktigt drömsystem, alltså - även när 
man bjuder fel blir det rätt!
Kvällens underhållning är en geografi-
frågesport. Att det finns så många under-
liga orter i vårt avlånga land! Deltagarna 
tänker så det knakar, och stärker sig med 
en nattmacka.
Penny, Birgitta och Rolf grubblar över alla 
konstiga namn, dock utan större fram-
gång.
- Vi är dåliga på geografi, konstaterar de 
med en mun.

Närke? Nästan... nära Närke?

Trion brukar spela D-serien, det är så de 
fått kontakt med Lisa.

Lär känna fienden
- Det är kul att träffa folk, och så hoppas 
man väl på att få lära sig något, säger Bir-
gitta. Man gör ju sina fel, men lite ska det 
väl gå att förbättra sig...
- Att träna så här intensivt är det bästa, 
säger Penny. Och att få lära sig något 
nytt.
Rolf går i Klöverkursen, och hans motiv är 
att lära känna fienden:
- Man möter det ju rätt ofta, säger han. 
Och då tänkte jag att jag ska gå den här 
kursen för att förstå mina motståndare 
bättre - det var mitt motiv!
Ingen kan komma på något som är dåligt 

med kursen, trots att PASS pressar dem.
- Det skulle möjligen vara att det är lite för 
mycket av det goda, säger Birgitta. Det 
blir så hemskt intensivt! 
- Och så var det en himla tråkig geografi-
tävling! enas de om.
Lisa minglar förbi, och berättar i förbifaten 
om hur det kom sig att hon började spela 
bridge. Det var hennes föräldrar som spe-
lade, men eftersom de grälade hela tiden 
var Lisa mycket skeptisk.
- Jag var liten, så jag brukade tänka att det 
var bridgens fel, säger Lisa. Så då tänkte 
jag att aldrig! ska jag syssla med detdär. 
Men... så läste jag en bok, och en till och 
så gick jag ner för att spela. Och så fick 
jag världens elaking till partner, som bara 
skällde på mig. Jag var ju bara 14 år! Hur 
man kan göra så!
Lisa gick hem, mitt i spelet, och var fast 
besluten att aldrig, aldrig spela igen. Men 

Slutspurt!

Carmen och Gunilla innan systemskiftet... ... och efter systemskiftet - heja Stark klöver!

Löftet om hosten... nej, Loftet 
om hösten. Fast det var 
nästan sommarvarmt!
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tack och lov så ändrade hon sig.
- Sen spelade jag med min bror, och då 
var det jag som skällde på honom så att 
han nästan började gråta, säger Lisa. Så 
man är!

Adjö Flen!
Efter ytterligare en natts stärkande sömn 
och en mycket stärkande frukost är det 
dags för de sista brickorna. Jag överger 
helt hårdhjärtat min stackars partner, för 
att få tid att prata lite mer med Lisa. (Nu 
klarade sig min partner faktiskt bättre 
utan mig, och delade segern med ett 
annat par).
Lisa har lagt sin egen tävlingskarriär på 
hyllan till förmån för att kunna undervisa. 
PASS utsända, som inte vill något hellre 
än att kunna spela bridge, undrar ju om 
hon är komplett galen. Här har man en 
som verkligen kan - och så vill hon inte!
- Jamen det fungerade ju inte! säger Lisa. 
Jag har fyra barn och hus och hem och 
elever att ta hand om. Det tar för mycket 
tid, och då måste man ju prioritera. Och 
då är det faktiskt roligare att vara lärare än 
att spela själv. Jo det är sant! 
Lisa berättar om hur insikten växte fram. 
Hon hade så lätt att bli så upprörd och 
arg, och när hon en mörk kväll märkte hur 
hon på vägen hem och satt och smidde 
planer för att ta sin älskade Björn av daga 
(“jamen han hade ju spelat jättedåligt!”), 
insåg hon hur dumt hon tänkte.
- Det var inte värt det! säger Lisa. Att bli 
så arg på sina nära och kära. Det är ju helt 
knasigt!

Vinnarskalle
Dock har Lisa aldrig grälat med sina favo-
ritpartner, Britt-Marie (Bim) Ödlund.
- Bim är min favoritpartner, skriv det! 
säger Lisa. Hon var så suverän. Vi hade 
en deal, vi pratade aldrig om brickorna 
direkt, utan väntade en dag tills jag lugnat 
ner mig. Jag blev ju lika upprörd om det 
var jag som gjort fel, och att då diskutera 
brickorna direkt, det gick bara inte!
Trots allt vad det heta temperamentet kan 
ställa till med tror Lisa att det kanske är en 
förutsättning för att bli riktigt bra, för att 
vilja tävla och lyckas.
- Jag har ju vinnarskalle, jag vill vinna! Då 
blir det fel ibland. Som Fredin nu, som fick 
åka hem från EM - det skulle kunnat vara 
jag!
PASS utsända tackar Lisa, Björn och alla 
kursdeltagarna för en väldigt trevlig helg!

Och God Jul, allesammans!

Ett UFO?!

Den stora GÅTAN!
Vad i hela friden före-
ställer bilden?!?!
A: Ett futuristiskt stilleben av Carlo 
Carrà.
B: Det exotiska indianinstrumen-
tet shiuagawap.
C: Detalj från en Boing 767.
D: Ett brickställ, där vi alla ställer 
våra brickor när vi fikat så att den 
trevliga personalen i cafeterian 
kan syssla med att sälja mer fika 
till andra, och slipper lägga ner 
alldeles för mycket tid på att städa 
efter oss.
E: Inte en susning.

  ANNONS
Följ med till Flen i vår!

JAKTEN PÅ DE 
FÖRSVUNNA STICKEN

Vårens kurser har alla tema ”försvar.” Var finnns straffen? 
Hur ska du tänka, spela ut, markera och vända? 

Nivå 1 (för färska tävlingsspelare)
Trettonhelgen 5-7 januari OBS! Bara ett fåtal platser kvar!

Nivå 2 ( C,- D- och nya B-spelare)
23-25 mars &

Kristi Himmelsfärd 17-20 maj  OBS! Tre nätter (fler straffar!)

Nivå 3 (B- och nya A-spelare)
20-22 april

Pris med helpension i två nätter 1 600 kronor per person i dubbelrum,
1 900 kronor i enkelrum. Tre nätter: 2 050 respektive 2450 kronor.

”Om du markerar så där igen, då får 
du spela med han därborta - Läskinen!”

Lisa, 15 år, hotar sin bror som tycker att en tvåa och en trea är sak samma.

Om du vill anmäla dig eller fråga om något, prata med Lisa på klubben. 
Eller mejla på bjrn.st@telia.com. Att ringa går också bra: 08/646 61 88.

♥ Väl mött i Flen önskar Lisa & Björn!  ♥
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Lag NB länsade NK!
De som har tur (eller kan det ha något 
med skicklighet att göra?) i ligan 
brukar belönas med priser vid ter-
minens slut. När priset råkade vara 
NK-checkar la lag NB alla checkar 
i en hög och handlade sig en riktig 
festmåltid. Här är deras rapport!
OBS! Varning! För mycket stirrande 
på bilderna kan väcka en våldsam 
sommar-abstinens till liv i frusna 
själar!

Bridgen har många sidor ‒ de allra flesta 
mycket trevliga som till exempel när NB 
firade att vi hade tagit oss ända till Lill-
elit.
Då var det försommar och just den dagen 
vi firade sken solen, och det var vindstilla. 
Vad spelar det för roll? kan man tänka ‒ 
men om det var vindstilla kanske vi kunde 
sitta ute i trädgården på Söder och spela 
bridge!

Laget NB består av Henning, Göran, Lars, 
Anders, CeGe, Mona, Magnus, Thomas 
och Birgitta. Vi bildade laget för ungefär 
fem år sedan, några hade spelat länge 
medan andra hade lättare att komma 
ihåg nybörjarkurserna. Vi har från början 
haft lagmedlemmar som också spelat i 
högre serier vilket har varit lärorikt, och 
stundtals prövande - för alla. 
För att skapa en god stämning i laget har 
vi från starten ordnat hemmabridge med 
tanken att det ska vara en trevlig och 
inspirerande gemenskap kring bordet. 
Alla vet ju hur lätt det är att hamna i affekt 
och hur olycklig man kan bli när något fel-
beslut kostar 17 IMP, och hur trist det är 
att i andra lag höra argsinta kommentarer 
över partnerns agerande. 

Slutstrid
Vi började i B, eller var det AB, och sedan 
har vi kämpat oss framåt i etapper. Vårens 
slutspel var gastkramande, ända in till 
sista resultatet hängde vår uppflyttning 

Dagens segrare!

Det ska vi fira:

Vi gick upp i Lilleliten! Hipp hipp hurra!

Sillunch, bridge, middag, bridge, kaffe, bridge, bridge...

på några poäng och att andras resultat 
skulle ”arbeta för oss” och den här gången 
gick det vår väg. NB! vi hade tagit oss till 
Lill-Elit.

Hur långt ner går hissen?
Lagnamnet får vi då och då en fråga 
om. Namnet kommer sig av att några i 
laguppställningen en sommartisdag gick 
till klubben för att spela ”Gröna Hissen”. 
Startfältet var ”avancerat” och vi fun-
derade över hur långt ner man kunde 
komma med eller i en hiss ‒ jo till Nedre 
Botten och NB var etablerat. När vi sedan 
på hösten formerade laget så var namnet 
NB väldigt praktiskt ‒ och det gäller fort-
farande. Om vi har haft en svår match så 
är vi Nedre Botten, och går det bra så är vi 
Nota Bene!

Fynd
Men åter till försommardagen. 
Prischeckarna på NK-livs är ett fynd. Buti-
ken är otroligt välsorterad, det är trevligt 
att gå där och bli inspirerad och ostdisken 

lär vara en av vårt lands bästa. Vi har haft 
förmånen att få prischeckar vid några till-
fällen. De hamnar i en gemensam pott för 
hemmabridge. Ibland har vi hjälpts åt att 
shoppa och laga mat, ibland har vi satsat 
på färdiglagat. 

Lars - vinnarnas vinnare
I somras började vi med sillunch och 
sedan spel och sedan middag och sedan 
spel och sedan kaffe och mera spel. Dagen 
hann bli försommarkväll och natt, och 
vi var alla överraskade av att det gått att 
sitta i ute i en ljus och vindstilla trädgård 
och spela bridge en hel dag!
Vi hade en individuell tävling, alla mötte 
och spelade med alla och vid dagens slut 
var det Lars som samlat ihop mest poäng 
i vår interna tävling.
Henning, lagets nestor, har beskrivit en 
giv från den dagen. 
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70 på plats!

Lag NB länsade NK!
               ♠E974
               ♥E762
               ♦EK94
               ♣8

♠kn1082    ♠3
♥10984      ♥KDkn5
♦D105       ♦732
♣kn9     ♣76532

            ♠KD65
            ♥3
            ♦kn85
            ♣EKD104

Efter öppning med 1 klöver naturligt
så blev slutbudet 6 spader. Hjärter tio ut 
till ess, spader till kung och spader till ess 
och nu såg man ett spadertapp. Spader 
till dam och därefter klövern uppifrån, 
klöverdam stals och ruter fem i vända 
släpptes till knekten och kontraktet var 
hemma!
Så kan det gå när man mätt och belåten 
spelar bridge i Birgittas trädgård en ljum-
men kväll i juni!

Sill, sommar, och slam.

Hoppas att sommarbilderna kan inspirera 
fl era till hemmabridge oberoende av om 
laget vinner NK-checkar eller inte. Hösten 
har startat och ligan är i full gång och NB 
kämpar på med målet denna höst -  att 
spela kvar i Lillelit även nästa säsong!

         Birgitta Nilsson, lagkapten 

Grönt som en passlapp. Grönt 
som ett bridgebord. Grönt 
som... som sommaren!

Välbesökt årsmöte!

Under många år har årsmötena 
haft ganska få besökare, så det 
var verkligen roligt att så många 
ställde upp i år! Hela 70 röstberät-
tigade medlemmar kom till mötet, 
och de fi ck bland annat veta att:

♥ Antal medlemmar är cirka 2300 varav 
50 är juniorer.
♥ Ekonomin är god.
♥ Kursverksamheten som bedrivs av Brid-
geeskolan har god beläggning.
♥ Lennart Wiklander har hjälpt till med 
underhåll av lokalen. Bland annat har han 
gjort om det lilla rökrummet till förråd.
♥ Biblioteket har skötts av Åke Sjöberg.
♥ PASS har utkommit med fyra under-
bara nummer!

Sammanfattning av motioner och andra 
frågor som diskuterades på årsmötet:

* Återinför imps-across i ligan. Livlig 
debatt för och emot. Årsmötet beslutade 
att återinföra imps-across t o m serie A 
i ligaspelet. Uppdrogs åt styrelsen att 
bestämma antalet tillfällen per säsong 
som det fi nns ekonomiskt utrymme för.
* Ta fram ett budgivningssystem för              
S:t Erik, framförallt för att användas i lägre 
och mellanserier i ligan. Även här var det 
debatten livlig med fl era inlägg. Årsmö-
tet beslutade ge uppdraget till en grupp 

bestående av representanter från BK S:t 
Erik och Bridgeskolan.
* Förslag om att införskaffa Bridgemate. 
Detta har redan gjorts och de som spe-
lade oktobersilvret efter årsmötet fi ck 
prova på.
* Årsmötet beslutade att tio kronor per 
medlem årligen skulle avsättas för att 
lämna resebidrag och kostnadsersättning 
till landslagsspelare som representerar 
BK S:t Erik. Årsmötet ansåg också att man 
av dessa landslagsspelare  skall begära 
någon form av motprestation.
* Motioner som avslogs: Sänkning av 
klubbavgift, respektive hel subventione-
ring av avgiften till allsvenskan.
* Styrelsens ärende 1. Byte av belysning 
i lokalen. Årsmötet beslutade att 500 000 
kronor kan tas från den ”hyresreserv” som 
BK S:t Erik har.
* Styrelsens ärende 2. Stadgeändring 
avseende antalet ordinarie ledamöter; 
ändras från max 6 till max 8 ledamöter
* Önskemål framfördes om att Damligan 
ska jämställas med Stockholmsserien avse-
ende bordsavgift. Årsmötet rekommende-
rade styrelsen att bifalla önskemålet.
 
Till ny valberedning valdes: Catarina Wid-
gren, Johan Ebenius och Niklas Willén.

Du som var med i år, kom nästa år också! 
Och du som inte var med, ta chansen då! 
Det fi nns möjlighet att påverka!

Stolt, snygg styrelse: Magnus Hammar, Johan Nilsson ord-
förande, Yvonne Flodqvist, Mikael Lindblom, Åsa Gindin,  
Marianne Öjestål och Tora Philip. Saknas på bilden gör Kalle 

yNY!
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Bridgeskolan presenterar sig:

Det spelar roll hur man spelar ut! Joho!

Spela aldrig ut!
PASS presenterar lärarna på bridge-
skolan. I detta nummer har vi sådan 
tur att turen kommit till Lisa!

I förra numret av Pass diskuterade Anders 
Hjelm vad som är svårast att lära sig som 
nybörjare, budgivningen eller spelet. 
Han kom fram till att spelet var svårast,  
och det är också min erfarenhet. Inom 
spelet finns två delmoment, spelföring 
och försvarsspel. När jag frågar nybörjare 
vilket de tycker är svårast svarar de flesta 
spelföringen. Men bridgens klart svåraste 
moment är försvarsspelet. Där begås det 
flest misstag och det gäller såväl bland 
nybörjare som bland elitspelare.

Samarbete krävs
Varför svarar då de flesta att spelföringen 
är svårast? Troligen beror det på att 
spelföraren har all fokus på sig. Hon har 
ingen partner att luta sig mot utan måste 
sköta allting helt själv. I försvarsspelet är 
man två och om det blir fel kan det vara lite 
oklart vem som egentligen spelat mest fel. 
Så man kan gömma sig bakom partnern i 
många lägen. Det är emellertid det faktum 
att man är två som måste samarbeta i 
försvarsspelet som gör det momentet så 
svårt. Som försvarare måste man tänka 
ungefär likadant och dra åt samma håll 
under hela spelet, annars är det lätt hänt 
att man släpper hem kontrakt i onödan.

Talande tystnad?
Försvarsspelet startar egentligen redan i 
budgivningen. Om man är på den sidan 
som har sämst kort kan det ändå vara så 
att man kunnat bjuda något och väglett 
partnern om var man har sin styrka. Och 
även ett uteblivet bud kan ge en del 
information. Ser man till själva spelet så 
startar försvarsspelet med utspelet. Att 
spela ut är en svår konst, som ofta blir 
direkt avgörande för om försvarsspelet 
ska bli framgångsrikt eller inte. ”Spela 
aldrig ut” var ett talesätt som vår främste 
bridgespelare Jan Wohlin myntade. Trots 
att han var en mästare även i den konsten 
upplevde han att utspelen ibland blev 
misslyckade, och hur skall det då inte vara 
för nybörjaren? 

Fråga!
Innan du spelar ut måste du sammanställa 
all information du har om läget. Hur har 
motståndarna bjudit och vad betyder 
deras bud? Fråga dem om du behöver! Vad 
har partnern bjudit , och om han passat 
hela tiden, vilka slutsatser kan du dra av 
det? Vilket kontrakt spelar motståndarna 
och för att straffa kontraktet, hur många 
stick måste ni ta? Hur skall det gå till?
Med all denna information i bagaget, vad 

är det rimligt att spela ut? 
Som du kanske märker har jag ännu 
inte nämnt din hand, det vill säga 
utspelshandens kort. Och det har jag 
gjort med flit. Jag anser nämligen 
att det viktigaste är att först försöka 
besvara frågorna ovan, därefter bör du 
titta på dina egna kort. I de allra flesta 
fall har du fått svaret på vilket utspel 
som är rimligast utan att se dina egna 
kort. Ibland är det emellertid så att din 
egen hand gör att du måste ompröva 
ditt första utspelsbeslut, men det är 
undantagsvis det förhåller sig så. Ett 
allmänt logiskt resonemang ger oftast 
rätt svar angående bästa utspel.

Sangens fiende...
Att spela ut mot sangkontrakt är ofta 
enklare än att spela ut mot färgkontrakt. 
Mot sangkontrakt gäller det oftast att 
godspela försvarets bästa färg(er) innan 
spelföraren har godspelat sina. I de allra 
flesta fall skall du dra för din bästa färg 
mot sangkontrakt. Det finns två fördelar 
med det. Dels är det troligt att din bästa 
färg också är försvarets bästa färg (om 
inte partnern bjudit  något), dels ger 
du partnern väsentlig information, 
nämligen att utspelsfärgen är din bästa 
färg.
Men som vanligt när det gäller bridge 

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? 

finns det undantag. Motståndarna har 
bjudit:

1NT   2kl
2hj     3NT

Nu vet du att spelföraren har en hjärterfärg 
och att svarshanden har fyra spader med 
största sannolikhet. Du vet också att 
partnern inte kunde kliva in på 2 klöver 
och hon kunde inte heller utspelsdubbla 
2 klöver. (En dubbling av 2 klöver hade 
visat bra klöverfärg). Du vet alltså ganska 
mycket, även om man kanske inte tror 
det vid en första anblick. Vilka slutsatser 
kan vi dra av detta? Det är troligt att du 
ska spela ut en lågfärg och ruter är något 
troligare än klöver. Låt oss nu se på några 
olika utspelshänder om de rättfärdigar ditt 
första resonemang:

♠K754 ♥D32 ♦K542 ♣63

Spela ut ruter.

♠K754 ♥D32 ♦K54 ♣632

Spela ut ruter.

♠Dkn109 ♥4 ♦kn1062 ♣7652

Spader är garanterat ingen favör, men 
ändå kan ruter ut vara bättre. 
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Spela aldrig ut!

Lisa Åström

Lisa Åström på 30 sekunder:
Bakgrund: Gift med Björn. Bor söder om Söder, fyra barn.

Karriär: Har jobbat som kontorist och undersköterska.

Bridgeskolan: Undervisar sedan 1998. Vurmar för  D-serien!

Bridgebakgrund: Började spela bridge som liten, men var 
skeptisk (”det blir bara bråk”). Spelade massor, men slutade 
ganska tvärt - ”att undervisa är roligare!”

Bridgemeriter: Har vunnit SM-dam och mixed. EM- guld med 
damerna 93. Vunnit Allsvenskan och NM. 

Övriga intressen: Många! God mat, goda böcker, plocka 
svamp, måla och snickra - tiden räcker inte till!

♠7652 ♥4 ♦kn1032 ♣Dkn109

Spela ut klöver eftersom färgen är 
betydligt starkare än rutern.

♠98 ♥KDkn98 ♦E765 ♣87

Starta med hjärter, du kanske kan god-
spela färgen med ruteress som ingång.

Utspel mot färgkontrakt är svårare, det 
finns fler dimensioner att ta hänsyn 
till när det finns trumf med i bilden. Ni 
kanske ska ta straffen genom att stjäla för 
era trumfhackor eller kanske genom att 
förhindra att spelföraren korsstjäl för sina 
trumf. I första fallet ska du absolut inte 
spela ut trumf utan oftast en egen singel 
eller möjligen en dubbelton, i det andra 
fallet ska du däremot spela ut en trumf. 
Ett tredje alternativ är att föra samma 
resonemang som mot sangkontrakt, 
nämligen att ni ska godspela egna stick 
i sidofärgerna innan spelföraren hinner 
saka bort de förlorarna på stora kort i 
andra färger. I detta fall ska man alltså dra 
för en honnör och hoppas att partnern 
har något att hjälpa till med i färgen eller 
spela ut egen topphonnör. Men om man 
drar för en honnör kanske det är en ren 
favör... detta är inte lätt som ni märker!
Motståndarna har bjudit:

1sp 2NT
3ru 4sp

2NT är utgångskrav med spaderstöd 
och 3 ruter visar singelton och samtidigt 
att öppnaren har minst 5-korts spader. 
Svarshandens hopp till 4 spader tyder på 
att singelrutern inte var något bra besked 
och att svarshanden troligen har ungefär 
13-15 poäng. Ofta har svarshanden viss 
styrka i ruter. Partnern har inte lyckats 
kliva in nu heller och det är inte så 
konstigt med tanke på att budgivningen 
snabbt höjdes till treläget. Vilken strategi 
bör försvaret ha nu?
Eftersom motståndarna har minst 5-4 i 
trumf (kanske ännu fler) är det inte troligt 

att du med trumfutspel kan reducera deras 
stöldmöjligheter. Därför är trumfutspelet 
osannolikt mot denna budgivning. Det 
troliga är att du skall försöka få en stöld 
(eller ge partnern en stöld) eller att ni skall 
godspela stick i sidofärgerna.
Låt oss se på några olika utspelshänder:

♠754 ♥9 ♦K7643 ♣Q543

Spela ut hjärter och hoppas på att få en 
stöld.

♠6 ♥E97542 ♦874 ♣763

Spela ut hjärteress, det är inte otroligt att 
partnern ska ha en stöld i hjärter när du 
har så många själv.

♠65 ♥8653 ♦Dkn106 ♣KD2

Spela ut klöverhonnör. Du vet att 
spelföraren har singelruter, så en 
ruterhonnör ger inget extrastick. 

♠E32 ♥98 ♦KD1076 ♣543

Prova med hjärterutspel. Eftersom du har 
spaderess kan dubbelton-utspelet ge dig 
en stöld antingen direkt eller efter det du 
kommit in på spaderess.

Markeringar
Försvarets viktigaste hjälpmedel är 
markeringarna. Den vanligaste marker-
ingen är attitydmarkering. Genom att 
spela sina hackor i en viss ordning ger 
man partnern information om man gillade 
utspelsfärgen eller inte. Lågt-högt intresse 
för färgen, högt-lågt visar  ointresse.
Den näst vanligaste markeringen är 
längdmarkeringen. Lägger du dina hackor 
lågt-högt när spelföraren spelar en färg 
har du ett jämnt antal kort, lägger du dom 
däremot högt-lågt har du ett udda antal. 
Det finns även markeringar som visar 
vilken färg du vill att partnern ska vända 
i... Ju mer du spelar och lär dig, desto mer 
kommer varenda liten hacka att berätta 
för dig!

Dagens ungdom:
Dagens ungdom II:

 JSM-par!

Juniorerna gjorde upp om SM-
tecknet på klubben i början av 
oktober. De fem främsta var:

1.  Karl Asplund - Eric Arvidsson
2.  Andreas Jansson - Simon Bech             
3.  Daniel Dahlkvist - Markus Hedström        
4. Patrik Johansson - Cecilia Rimstedt       
5. Björn Sörling - Björn Thalén  

Grattis!

De flitiga studenterna Per-Ola 
”Pocken” Cullin, Per-Erik Malmström, 
Patrik Johansson och Håkan 
Johansson har varit i Kina och tagit 
en fjärdeplats i Universitets-VM. 

Tävlingen ägde rum i Tianjin (10 
miljoner invånare)  och lustigt nog 
vänort till  Jönköping (122 000 invånare i 
kommunen). Vann gjorde värdlandet Kina 
(med ett lag som bestod av 4/6 tjejer), 
USA var tvåa och Polen trea. Norge? 
Femte plats, en pinne efter Sverige!
Grattis och hoppas ni vant er vid att gå 
rättvänt igen!

Pocken med svår jet-lag?

♣     ♣      ♣      ♣      ♣     ♣     ♣     ♣     ♣      ♣      ♣      ♣         
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Hur tänkte du nu?

Hemgång, ljuva hemgång!

Tommys önsklista toppas av att 
alla PASS-läsare studerar fl itigt 
så att de blir nästan lika bra 
som han. Nästan!

1) Syd/ ♠654
    Alla ♥654

♦654
♣ED53

  
  
  
  

♠E10
♥KDkn
♦EDkn10
♣Kkn62

Syd Väst Nord Öst
2 NT Pass 3 NT Pass runt

Utspel: Spaderkung

Ruterkung måste sitta för mask. För att 
om möjligt försäkra er om tre klöverin-
gångar till bordet ska ni, efter spaderess, 
inkassera en av handens klöverhonnörer 
och sedan spela klöversex till dam. Hela 
given:

♠654
     ♥654

♦654
♣ED53

♠KDkn93     ♠872
♥E732      ♥1098
♦92     ♦K873
♣74        ♣1098

♠E10
♥KDkn
♦EDkn10
♣Kkn62

Därefter slår ni rutermasken och fortsätter 
med er högsta klöver till bordets ess. Efter 
en andra rutermask utnyttjar ni klövertvå 
till bordets femma för en tredje ruter-
mask.

Sitter klövern 4-1 upptäcker ni det i tid. Då 
avstår ni från att sticka någon klöverhon-
nör på bordet. Istället får ni bestämma 
er för om ni vill satsa på ruterkung högst 
tredje hos Öst eller om ni tror att spadern 
sitter 4-4, då ni kan driva ut hjärteress.

2) Syd/ ♠E32
    Alla ♥654
 ♦75
 ♣ED1087
  
  
  
  

 ♠1076
 ♥Ekn2
 ♦EKDkn
 ♣kn95

Syd Väst Nord Öst
1 NT Pass  3 NT Pass runt

Utspel: Hjärterkung

Hur tänker ni er hemgång?

Lägger ni hjärtertvåan och släpper sticket 
lär Väst inte fortsätta med hjärter. Spa-
dervända straffar då kontraktet, när hela 
given är:

 ♠E32
  ♥654
 ♦75
 ♣ED1087
♠954  ♠KDkn8
♥KD1083  ♥97
♦8632  ♦1094
♣3  ♣K6432
 ♠1076
 ♥Ekn2
 ♦EKDkn
 ♣kn95

Öst godspelar spadern och tar beten i 
den färgen, när han kommer in på klöver-
kung.

Inte heller hjälper det att ta hjärteress, 
eftersom Öst då returnerar hjärter när han 
kommer in.

Bekänn istället med hjärterknekt på 
utspelet! Väst torde med största sannolik-
het spela hjärter, som ni tar. Ni slår sedan 
klövermasken. Att den misslyckas gör 
inget, eftersom Öst inte har några hjärter 
kvar när utspelsfärgen satt 5-2. Sitter den 
4-3 hotar inget.

Enda gången spelsättet är misslyckat är 
när Väst har kung, dam punkt i hjärter.

3) Nord/ ♠E87
     Alla ♥E10
 ♦Ekn87
 ♣KD109
  
  
  
  

 ♠KD
 ♥K987652
 ♦10
 ♣E65

Syd Väst Nord  Öst
 En massa bud som slutar med:
 6♥ Pass runt

Utspel: Spaderknekt

Tag på handen och spela trumf till tian 
om Väst bekänner lågt. Hela given:

 ♠E87
      ♥E10
 ♦Ekn87
 ♣KD109
♠kn1092  ♠6543
♥Dkn43  ♥ -
♦K54  ♦D9632
♣87  ♣kn432
 ♠KD
 ♥K987652
 ♦10
 ♣E65

Visar sig Väst vara renons i trumf går ni 
upp med esset och sätter Östs trumf på 
mellanhand.

♠
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DM/SM

Veterankval 
16e december 10.30

Anmälan senast 10e december.

Kval till DM/SM-par 
20 januari 10.30

Anmälan senast 14e januari. Tävlingen är 
gratis för de som representerar S:t Erik.

OBS! I år gäller obigatorisk föränmälan till

JULKUL
19e december klockan 18.30

Årets roligaste tävling! Förra året deltog 198 par! 
www.sterik.se

SKINKBARRO
21a december klockan 18.30

MELLANDAGSRALLY
27 & 28 /12 18.30,  30/12 klockan 12.00. 

S I L V E R T Ä V L I N G A R

Annandagsbarometer 
26e december 15.00

Nyårsbarometer
1a januari 15.00

Trettondagsbarometer
6e januari 15.00

Tävlingar för mindre rutinerade:

Onsdagen den 20e december  klockan 18.30

Skinkbarro 
(Högst B-ner)

Söndagen den 7e januari  klockan 13.00

Partävling 33 brickor 
högst (ABBA)

Sista lördagshissen 16/12 -
börjar igen 13/1

Sista söndagsbarron 17/12 -
börjar igen 14/1

Sista ligadagen 18/12 -
börjar igen 8-11/1

♣♣



I profilen: Teddie af Burén

Systemet - det viktigaste av allt! ”Little Yellow” är Teddies 
bibel, som även fått ge namn åt laget.

Experttips lyfter Teddie till eliten! 

Elena Ström

I Profilen brukar vi oftast presen-
tera populära elitspelare, lands-
lagsaspiranter, bridgelärare och 
funktionärer. Finns det risk att 
“vanliga” spelare, som sällan får 
tillfälle att hålla ett segertal, känner 
sig förbisedda av klubbtidningen? 
“Jag har inte utmärkt mig med 
något, varför valde ni mig?” undrade 
Teddie af Burén när vi bad att få 
intervjua honom.

PASS är intresserade av alla! Du är inte 
precis aktuell till landslaget, men -  hur 
skulle du reagera om du blev uttagen 
att representera Sverige vid ett stort 
internationellt mästerskap?
Jag skulle känna mig otillräcklig. Jag 
saknar ju mängdträning. Fast fick jag med 
mig mina lagkamrater Björn Wenneberg 
och PG Eliasson så skulle det bli  kul. 

Du har spelat bridge i över fyrtio år och 
är nu för första gången på väg mot Eliten 
med ditt lag Little Yellow. Var beror 
framgångarna på?
Jag har aldrig gått en bridgekurs eller 
tagit lektioner. Jag nöjde mig med 
hemmabridge och spel ett par gånger i 
veckan på klubben. Min partner Anders 
Bladh och jag umgås privat med PG och 
Björn. Vi träffas och spelar golf ibland. 
En dag frågade vi om de är villiga att 
hjälpa oss med lite bridgeundervisning 
och de tvekade aldrig att ställa upp. 
Istället för privata lektioner bestämde 
vi oss för en annan typ av satsning ‒ att 
bilda ett lag tillsammans och på kort tid 
försöka att klättra upp till Eliten. Vi fick 
även andra elitspelare med i laget. Alla 
experter spelar mot en rimlig sponsring,  
naturligtvis. Vi tillämpar PG:s eget system 
Little Yellow.

Har du blivit bättre sedan ni startade 
laget?
Ja, bättre - men inte bra. Jag lär mig och 
det är fantastiskt att spela med en riktig 
stjärnpartner, man gläds åt spelet på helt 
annat sätt. Vi analyserar brickorna efter 
varje match. Om vi har tid diskuterar vi i 
lokalen, annars brukar vi mejla varandra.

Blir du nervös under spelet?
Jag är nervös hela tiden på grund av att 
jag alltid har min hund i bilen utanför 
lokalen! Det är en stor och elak hund som 
behöver mat och vatten och jag måste 
springa till honom i pausen.

Vilken är din främsta prestation sedan 
du började spela med dina duktiga 
lagkamrater?
Jag var med i PO Sundelins lag i Monte 
Carlo för några år sedan. Vi lyckades bra 
i Transnational-turneringen. Det var oför-
glömligt!

Tror du att du en dag blir så pass duktig 
att folk kommer att stå i kö för att spela 
med dig?

Knappast troligt, men om nu mot 
förmodan någon enstaka spelare dyker 
upp så ställer jag genast upp!

Vilken är din julhälsning till alla 
“vanliga” bridgespelare på klubben?
Spela så mycket som möjligt och tål kritik. 
Välj en bättre partner än dig själv om du 
har alternativ. 
Har du ett problem med en bricka, tveka 
inte att fråga experterna på klubben. De 
är snälla och kommer att hjälpa till!


