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FYNDA I BT-BUTIKEN!
BT-Butiken öppnar igen i samband med ligastarten. Under sommaren så kan du mejla om 

tid för att handla i butiken eller att vi skickar till dig. 
(Tfn 08-650 61 61, ej under sommaren), katt-bridge@comhem.se. 

 Bord - Budlådor - Brickor - Kortlekar - Böcker - Datorprogram - TOPS 
Presentartiklar - Porslin - Choklad - Godis

Vårt sortiment finner du också på:

WWW.BRIDGETIDNINGEN.COM/BUTIKEN

Information från TK - ligan

Ni som har skrivit på anmäl-
ningslistan är redan anmälda 
och ni andra som missade det 
eller vill anmäla ett nytt lag 
skickar ett mail till: ligan@sterik.
se Skicka gärna in önskemål 
om lag som ni inte vill hamna i 
samma grupp som, om ni delar 
på samma spelare (jag ska för-
söka ta så stor hänsyn till det 
som möjligt). Nya lag som vill 

Anmälan till ligan

Slutresultat i Mästarserien

Livinvest 1391) 
Gierlöff 1292) 
Jörgen Lindqvist crew 1263) 
Magic 1064) 
Goldberg 1025) 
BK Herkules 916) 
Weiler 727) 
Little TopBridge 688) 

starta i C har till sista Juli på sig 
att anmäla sig, men självklart 
är det bra om ni anmäler det så 
fort som möjligt. Om tillräckligt 
stort intresse finns så kommer 
vi att starta en C-serie på mån-
dagar till hösten. Stort grattis 
till lag LivInvest som vann Mäs-
tarserien. Tack för den gångna 
säsongen och trevlig sommar 
allihopa. §

Sista anmälningsdatum till ligan är 22/6.

Glöm inte att betala in medlemsavgif-
ten 400 kronor för nästa verksamhetsår 
2008/2009.

Betalningen bör göras till Svensk Bridge pg 
251042-8, senast 1 juli.

S:t Erik kommer att ta ut en administra-
tionskostnad på 100 kronor för dem som vill 
betala via klubben. §
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Björn Gustafsson 
presenterar sig själv

Som nybliven ordfö-
rande vill jag börja med 
att presentera mig. Jag 
heter Björn Gustafs-
son och har varit ordfö-
rande tidigare, i början 
på 90-talet. Jag har även 
varit tävlingsansvarig 
under hela 70-talet, så 
rutin saknas inte.

Björn Gustafsson - Bromma

Som min största uppgift ser jag att 
lösa den under våren uppkomna tvis-
ten mellan skolan och klubben. Arbe-
tet har påbörjats, men ännu återstår 
mycket att göra.

Det kändes mäktigt att bli vald med 
över 300 medlemmar på plats på ett 
årsmöte. Det vore ju trevligt om det 
alltid vore så, och inte bara när klub-
ben har stora problem.

När ni läser detta är ligaspelet slut för 
säsongen, men bridgespelet är inte 
över. Vi arrangerar spel hela somma-
ren, både dag- och kvällstid, se mera 
på vår hemsida.

Vi kommer också snart att byta 
bordsfilt på de flesta borden, byta ut 
alla slitna budkort och byta arma-
turer i kurslokalerna, allt för att det 
skall bli ännu trevligare att spela på 
klubben.

Jag vill också slå ett slag för Sverige-
lotten, en skraplott som ni kan köpa i 
kafeterian. Överskottet delas mellan 
klubben och juniorbridgen, men ni 
skall naturligtvis främst köpa lot-
terna för att vinna någonting.

Ha en bra sommar
Björn }

Kalender

Lördagshissen
Avslutning 24 maj 13.00
Start 30 augusti 13.00 

Söndagsbarometern
Avslutning 25 maj 15.00
Start 31 augusti 15.00 

Simultantävling
9 juli. Se hemsidan för mer info.

Sommarserien
Start måndagen 26 maj 18.30 

KM-mindre rutinerade
Onsdag 28 maj 18.30 

Gröna hissen
Start 3 juni 18.30 

Häng- och extramatcher
P.g.a. att lokalen är fylld till brist-
ningsgränsen på tisdags- och 
onsdagskvällar kan vi tyvärr inte 
ta emot häng- eller extramatcher 
på kvällstid dessa dagar.
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Hela 301 medlemmar 
besökte det extra årsmö-
tet som hölls på klubben 
den 30 mars. Huvud-
anledningen till extra 
årsmöte var att tillsätta 
en ny ordförande efter 
Tora Philips avgång. En 
annan punkt på dagord-
ningen var även att välja 
ny styrelse eftersom det 
hade inkommit en lista 
till styrelsen med mer än 
50 namnunderskrifter 
som krävde att hela sty-
relsen skulle avgå. 
Innan mötet öppnades formellt fram-
förde  Bertil Södermark Bridgeskolans 
åsikter i den konflikt som uppkom-
mit mellan klubben och Skolan och 
Mikael Lindblom framförde styrel-
sens synpunkter. Anledningen till 
konflikten var att styrelsen beslutat 

att driva all verksamhet i vår spello-
kal i egen regi och att intäkterna från 
detta skall tillfalla den ideella fören-
ingen. Tidigare hade Skolan enligt 
vårt avtal fått bedriva verksamhet 
i vår spellokal i mån av plats. När 
klubben nu utökat sin verksamhet 
finns det inte längre någon plats för 
Skolan att bedriva verksamhet i vår 
spellokal. Skolan anser att klubben i 

och med detta begått ett avtalsbrott. 
Styrelsen har av sina jurister fått veta 
att så inte är fallet utan att klubben 
handlat korrekt.  

Förre ordförande Johan Nilsson 
valdes till mötesordförande och Inger 
Sällsten valdes till mötessekreterare. 
Johan klargjorde för mötet att mötet 
hade som uppgift att välja ny ordfö-
rande och styrelse och inte att disku-
tera det problem som uppstått mellan 
styrelsen och Bridgeskolan.

Björn Gustafsson (han presenterar 
sig närmare på sidan 8) valdes enhäl-
ligt till ordförande fram till det ordi-
narie årsmötet i höst.

Efter det beslutade mötet att sty-
relsen ska bestå av ordföranden och 
7 ledamöter. Förutom Mikael Lind-
blom och Per Lundquist som avsagt 
sig vidare styrelsearbete så omvaldes 
resten  av styrelsen i sin helhet. Nyval 
av Melvin Clark och Urban Karlsson 
gjordes för att ersätta de avgående.

Därefter avslutades mötet och 
Johan tackade för visat intresse.   

Som adjungerad ledamot har sty-
relsen valt in Lennart Kjellman som 
representant för juniorerna. Johan Nilsson, fd ordförande

Fullt hus på årsmötet
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Tora Philip, avgående ordförande

Styrelsen har nu tillsatt en grupp 
som arbetar med hur vi skall bedriva 
utbildningsverksamheten från 
hösten 2009 då nuvarande entrepre-
nör slutar. 

Vidare kommer styrelsen att se 
över klubbens stadgar och lägga 
fram ett förslag på stadgeändringar 
till ordinarie årsmöte.

Fullt hus på årsmötet
Överenskommelse 
med Bridgeskolan

Melvin Clark - Styrelsen S:t Erik

Föreningens nya ordförande Björn 
Gustavsson gav ett löfte på stämman 
att söka en lösning med Bridgeskolan 
på övertagandet av dagbridgen. 

Styrelsen har nu noga gått igenom 
vad som hänt och konsulterat utom-
stående för att få råd i frågan.  Mål-
sättningen är att hitta en uppgörelse 
som alla parter kan acceptera.  Du 
som vill veta mer om detta kan titta i 
styrelseprotokollet från maj 2008 där 
det finns en mer utförlig beskrivning 
av styrelsens tankar.

Därefter har Björn och Melvin träf-
fat Bridgeskolan för en första diskus-
sion om hur detta kan lösas på bästa 
sätt. 

För att detta inte ska dra ut på tiden 
och att alla parter ska kunna börja 
dra åt samma håll så har styrelsen 
som mål att detta ska kunna vara 
klart före sommaren.

Länk till STOJ:s hemsida finns 
på S:t Erik, eller gå direkt till 
stojbridge.blogspot.com

Fredagsbridgen
Juniorbridge 
fredagar 1500-1830

Det är ingen tävling så man 
kan komma senare, eller 
bara stanna en liten stund. Vi 
spelar avslappnad bridge, där 
meningen är att man ska få lära 
sig och utveckla sitt spel i lugn 
och ro.

Alla juniorer är välkomna, 
nybörjare som rutinerade. 
Det finns alltid fika, som STOJ 
bjuder på.

Fredagbridgen kommer att fort-
sätta under sommaren. Om det 
blir inställt så meddelas detta 
på STOJs hemsida. Fler tips om 
vad som händer under somma-
ren finns på STOJs hemsida. 
Ordinarie fredagsverksamhet 
börjar samtidigt som ligasä-
songen. }

Stockholms Spelkonvent
I höst kommer vi att vara med 
på Stockholms Spelkonvent 
10-12 oktober, vilket kommer 
bli riktigt roligt och en bra 
chans för oss att utöka junior-
antalet i Stockholm.

Riksläger 2
Information om Riksläger nr 2 
har ännu inte kommit, men när 
det gör det så meddelas detta på 
hemsidan.
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Björn Gustafsson valdes 
till ny ordförande för S:t 
Erik på klubbens extra 
årsmöte. Han skyndade 
sig att göra sig impopu-
lär i båda lägren - och 
ändå verkar alla väldigt 
nöjda med valet. Kanske 
har han funnit det verk-
liga receptet till fram-
gång?

Thomas Larsson - Stockholm

Välkommen, Björn! Vad var det som 
lockade dig till det här uppdraget?
- Ingenting, egentligen. Men när val-
beredningen talade om att ställa in 
det extra årsmötet, därför att det 
inte fanns något ordförandekandidat, 
kände jag att det var viktigt att jag 
ställde upp. Man kan ju inte kalla till 
ett årsmöte och hoppas att någon i 
församlingen känner sig manad.

Du har ju varit ordförande tidigare, 
så du är väl van?
- Ja, tyvärr var det samma läge förra 
gången, att samarbetet mellan Brid-
geskolan och Bridgeklubben inte 
fungerade. Den gången lyckades vi 
reda ut problemen, och jag hoppas 
att vi kan göra det även denna gång.

Men hur skall det akuta problemet 
lösas?
- När det gäller konflikten kring spel-
verksamheten dagtid, har jag haft 
långa diskussioner med Ulf Ceder-
borg, som basar för bridgeskolan, och 
även i styrelsen. Vi har kommit så 
långt att vi presenterat ett förslag till 
lösning för Bridgeskolan, men vi har 
ännu inte fått något svar.

- När det gäller själva skolan, kommer 
verksamheten att fortsätta på samma 
sätt som tidigare fram till 2009-06-30. 

För att reda ut hur det skall bli där-
efter, har vi tillsatt en grupp, som 
redan har kommit med en del förslag. 
Dessa skall godkännas av styrelsen 
och sedan presenteras vid höstens 
årsmöte, så att vi kan känna att de är 
väl förankrade bland medlemmarna. I 
princip innebär förslagen att klubben 
tar över skolverksamheten och anli-
tar en entreprenör för genomförande 
och marknadsföring av kurserna.

Du markerade tydligt vid årsmötet, 
att du tyckte att styrelsen hade gjort 
fel vid övertagandet av spelverksam-
heten. Hur har de övriga reagerat på 
det?
- De kände till min ståndpunkt redan 
före årsmötet och stödde ändå min 
kandidatur. Att vi nu kunnat enas om 
ett lösningsförslag tyder väl på att 
alla kunnat kompromissa, även jag. 
Det finns väl inget bra i konflikter, 
och för många har detta varit mycket 
jobbigt. Nu finns det dock en anda att 
vi skall reda ut det här.

Men om konflikter inte är bra, kan 
den ha fört något gott med sig?
- Ja, att många engagerat sig och 
kom på årsmötet var mycket bra, och 
årsmötet var bra det också. Jag hade 
oroat mig för både pajkastning och 
personangrepp, men det slapp vi. Jag 
tycker också att båda sidor fick till-
fälle att presentera sin syn på saken.
Vi har också fått två nya styrelse-
ledamöter, som driver fram ett mer 
strukturerat styrelsearbete med 
verksamhetsplaner, beslutsvägar och 
sådant.

Klubben är ju som ett mindre företag 
med drygt fyra miljoner i omsättning. 
Och kallas ibland lite skämtsamt för 
Fabriken.

PASS och alla medlemmar önskar 
Björn lycka till, och hoppas att han 
kommer att trivas bra på ”fabriken” 
framöver. §

Björn Gustafsson
N y  C H E f  f Ö r  fA B r i K E N

Info från Bridge- 
skolan inför

sommaren
2008

Vinnande Bridge
Partävling med lektion.

Vi spelar ca 15 brickor. Efter 
spelet har du chansen att fråga 
och du erhåller också en giv-
samling som kommenterats.

Torsdagarna 4, 11 och 18 
september klockan 18.00

Ferieskolan
Startar 1 september

Se hemsidan för detal-
jerat program

Bättre Bridge +
För dig som spelar i D-serien 

eller spelat ligan någon termin.
Vi blandar lagda brickor med 
fritt spel som kommenteras av 

Johan Upmark, landslagspelare.
Kursen startar 25 sep 18.00.

Kurstart
Höstterminen startar vecka 39

 
Ny CD

Grundkurs B finns nu på CD

Se hela vårt kursut-
bud på hemsidan.

Bridgeskolan Kronobergs-
gatan 12 Tfn. 08-31 37 31.
e-post@bridgeskolan.se 

Hemsida www.bridgeskolan.se

Bridgeskolans CD GB är ett komplement till din 

bridge-utbildning. Den innehåller en uppsjö interaktiva 

övningar och spel där du själv sitter i fokus.

   CD:n följer bokens, GB, 11 kapitel och har tre övn-

ingsexempel, fem övningar och tre givar per kapitel.

   Detta är det givna valet för självstudier under din 

utbildning.

/Bridgeskolan.

GRUNDKURS B
Kartongfodral_m_flik.indd   1

2008-04-12   19:39:21
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Misplay These Hands with Me

Pontus Silow

I Spelföraren introducerade Terence 
Reese ett nytt grepp inom bridgelitte-
raturen: läsaren fick ta plats bakom 

experten och följa 
dennes resone-
mang under spelet. 
Det visade sig vara 
ett mycket effektivt 
sätt att förmedla 
expertens tankar 
till läsaren. Mark 
Horton, redak-
tör för engelska 
Bridge Magazine, 

har kommit ut med Misplay These 
Hands with Me, som är en mycket 
roande hyllning till Reese. Uppläg-
get är detsamma, men med den skill-
naden att Hortons expert spelar fel i 
avgörande lägen. De 59 givarna går 
snett på olika sätt och följs alla av 
ett efterord med analys av vad man 
borde ha gjort istället. Det är förbluf-
fande instruktivt – och mycket roligt. 
Lägg därtill Mark Hortons underbart 
torra humor och vi har en bok som 
jag varmt rekommenderar. §

Svepet

Stockholmsjuniorerna har synts 
i tidningen Vasastan. Läs hela 
artikeln på http://img144.images-
hack.us/img144/1842/stoj1zm3.
jpg

Denna gång bjuder vi på 
ett förkortat svep p.g.a. 
förkortad tid, för korta 
dagar, för korta artiklar, 
ja du förstår...

Thomas Larsson –Stockholm

Vinnare av årets SM-lag blev Stock-
holmspågarna; Anders Morath, 
Bengt-Erik Efraimsson, Tommy 
Gullberg, Sven Åke Bjerregård, Mats 
Axdorph och Johnny Östberg. Men 
en av de allra trevligaste givarna spe-
lades redan i semifinalen med Göran 
Linerudt i centrum.

Du får hjärterkung ut som du provar 
att ducka. Väst fortsätter med hjär-
terdam som Öst följer och du tar med 
esset. Vad gör du nu?

Du vet att Öst troligen har en av spa-
derhonnörerna samt ruterkung. Det 
innebär att Väst är prickad med alla 
övriga honnörer. Göran spelade klö-
verdam! från handen. Inte ont anande 
Väst duckade och kontraktet gick så 
småningom att lirka hem. Vackert.

Givar från ligan
Du sitter i Mästarserien och ska välja 
att öppna med följande händer:

Vadå öppna? I en ligamatch mellan 
lag Magic och ligasegrarna LivInvest 
så sjajsades det med 1 hjärter öpp-
ning på båda brickorna. Alla med 
stor framgång. Dessutom öppnades 
det med 1 ] även på följande kort.

Vilka de skyldiga var vill redaktö-
ren helst inte skriva om, ledtrådar är 
världsmästare, landslagscoach och 
f.d. landslagsspelare… §

Väst [ kn 10 3 2
Alla ] 4 3 2
  { E
  } 9 5 4 3 2

   ¤
  [ 9 7
  ] E 10 8
  { D kn 10 8 7 3
  } E D

 Väst Nord Öst syd
 1 ] pass 1 [ 2 {
 D pass pass pass

  [ 10 9 8 76
  ] 4 3 2
  { 2
  } 9 7 4 3

 [ kn 10 4 3 2
  ] 8 7
  { 5 3
  } 10 8 7 2

  [ 2
  ] E kn 10 8 3 2
  { 9 7 5 4 3
  } 8

Vinnare av årets SM-lag
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Grattis S:t Erik - 60 år!
Närmare 200 personer kom och 
firade klubbens 60-årsdag. Skumpa, 
3-rättersmiddag, underhållning, sång 
och dans... samt lite kortspel höll 
gästerna vakna en bra bit efter mid-
natt.

Noomi Hebert - Stockholm

Styrelsen

Melodi: Bort allt vad oro gör

Leda Europas och Sveriges förnämsta bridgeklubb

utan att fela och utan att vela det

gör dessa namn:

Mugglan och Börje Rudenstål

Lena och Peter Gregorsson

Gill Gawelin, Gustaf Knaust,

Marianne Cederborg,

Harry Gindin.

Sen denna låt skrevs så har tio år förflutit.

Helt andra frågor som nya förmågor

behandlar så väl:

Ola och Mårten Gustafsson

Johan och Börje Rudenstål.

Flodqvist, Yvonne

Åström, Björn

L-G Magnusson

Åsa Gindin.

60 år nu, bort med gräl mellan klubb och skola!

Väck med olater, släng ut advokater

bygg upp symbios!

Melvin och Marianne Öjestål

Urban och Gamle Gustafsson

Magnus, Yvonne och så 

solstrålen Persson plus

Åsa Gindin

Erik Stormgaard var 
kvällens förnämsta 
hedersgäst. Han var 
med och grundade 
klubben redan 1948, 
och var den som hit-
tade på namnet S:t 
Erik

Bim och Max Ödlund hedrade klubben med en uppdaterad 
version av sin sång Styrelsen. Kvällens höjdpunkt!
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Bim och Max Ödlund hedrade klubben med en uppdaterad 
version av sin sång Styrelsen. Kvällens höjdpunkt!

Läs även Tommys brid-
geproblem i Aftonbladet 
och SvD. försök först 
innan du kikar i facit på 
sidan 14.

Tommy har alltid några klurighe-
ter till dig i varje nummer av pass 

Tommy Gullberg - Nacka

Tommys luriga

1. Öst [ 8 7 6 5
Alla ] E 7 6
  { K D kn
  } kn 9 7

	 	 	 ¤
  [ E K D 3
  ] K 8 4
  { E 8 7 6
  } 10 5

 Väst Nord Öst syd
   2 ] 2 NT
 pass 3 }* pass 3 [
 pass 4 [ pass pass
 pass

2. Syd [ kn 2
Alla ] E 10 8 7 3
  { E D kn
  } 7 6 5

   ¤
  [ E 10
  ] K D kn 6 4 3
  { K 8
  } E D 3

  Nord Syd
   1 ]
  2 NT* 3 NT*
  4 {* 4 NT*
  5 ]* 5 NT*
  6 ]* pass

3. Syd [ E kn 6 5
Öst-Väst ] K D 10 2
  { 6 5
  } 7 6 5

   ¤
  [ K 10 9 8 7 3
  ] 7 6 5
  { E
  } E K 8

  Nord Syd
   1 [
  3 [ 4 [
  pass

Utspel: Hjärtertvå enligt 10-12.
Efter Östs svaga 2-öppning berät-
tar Syd om stark sang. Nord frågar 
sedan efter högfärg.
Planera spelet!

Utspel: Ruterknekt
Nord inviterar till utgång på första 
budvarvet.
Ni tar för ruteress. Hur garderar ni 
hemgång?

Utspel: Hjärternio.
Efter Stenbergs trumfstödsvisning 
informerar Syd om tillägg utan sing-
elton. När Nord kontrollbjuder kon-
trollerar Syd essen och gör sedan en 
allmän storslamsinvit, som Nord slår 
av.

Hur tänker ni er hemgång när trum-
fen sitter 1-1?

Rickard Broberg Band underhöll, 
och var alldeles lysande. Men 
varför kan ingen ha vett att ge 
f-n i solot i Maggie May? Det 
lyckas ju aldrig!

Konstigt så snabbt det blev tomt 
i glasen... ja, i flaskorna också! 
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42 par kom till start när 
STOJ, Stockholmsjunio-
rerna, arrangerade en 
pro-amtävling i mitten 
på mars. Hugade speku-
lanter kunde bjuda på 
proffs och juniorer på 
nätet, och hela behåll-
ningen gick till STOJ, 
som därmed kan jobba 
mer och hårdare för att 
få fler i den yngre gen-
rationen att upptäcka 
det fantastiska spelet 
bridge.

Noomi Hebert - Stockholm

Kicki Nedlich var det proffs som drog 
in allra mest pengar i budgivningen. 
Länge låg också hon och partnern 
Bengt Wiberg i topp, men de tappade 
en aning mot slutet.

En oturlig bricka som dock blev till 
en rolig historia var denna:

 

Kicki satt Öst, och efter det att hon 
öppnat med 1 ] och partnern svarat 
2 } valde hon att bjuda om sin hjär-
ter. Nu hoppade partnern till  3NT, 

och alla passade... men Nord, Mårten 
Gustawsson, ställde sig upp!

Uttrycket att "stå upp och dubbla" 
när man är säkert på straffen känner 
ju alla igen, så Mårten förklarade att 
han stod upp och straffpassade! * Och 
så tog han för ess, kung, dam sjunde 
i spader... tre straff! Så ett praktiskt 
bud blev den här gången tyvärr ett 
olyckligt tillbud.

Under tiden ångade Eric och Bengt 
på i täten, och var flitigt spelade i 
den tototävling som fanns för de som 
ville spela lite extra. Även den gav en 
slant till juniorbridgen, och de som 
inte lirade så vasst hade chansen att 
vinna lite pengar på att tippa bra. 
Eric och Bengt drog så småningom 
ifrån till en tämligen överlägsen 
seger, vilket gjorde att de slutade på 
andra plats i den totala tävlingen. Så 
förutom fina medaljer vann de frispel 
i valfri silvertävling under bridgefes-
tivalen i sommar.

När alla priser som generösa spon-
soret skänkt var fördelade kunde 
de som ville även få med sig en giv-
samling där alla brickor var kom-
menterade. Alla, så väl proffs som 
amatörer, visade bara glada miner 
tävlingen igenom. Dessutom skötte 
sig juniorparen bra, vilket naturligt-
vis gladde Kicki, även om de snodde 
poäng av henne och partnern.

STOJ vill tacka följande sponsorer:

S:t Erik som bjöd på lokalen »

Marianne Öjestål som bjöd på   »
brickorna

Micke Almgren som ställde upp  »
som tävlingsledare

Catarina "Katt" Midskog som  »
skänkte priser

Ett särskilt tack går till Anders  »
Morath som tyvärr inte kunde 
ställa upp och spela, men som i 
stället lämnade ett bidrag. 

V E M  ä r  P r O  O C H  V E M  ä r  A M ?

Bengt och Eric överlägsna segrare

resultat, ProAm

Eric Arvidsson 1) 
Bengt Pettersson 
Bengt-Erik Efraimsson 2) 
Peter Flodqvist 
Björn Wenneberg 3) 
Teddie af Burén 
Magnus Magnusson 4) 
Björn Gustafsson 
Stella Hathorn 5) 
Lennart Weiler 
Åke Sjöberg 6) 
Börje Rudenstål 
Bengt Eklind 7) 
Johan Upmark 
Jan-Olof Hegethorn 8) 
Tora Philip 
Kristin Nedlich 9) 
Bengt Wiberg 
Jan Andersson 10) 
Magnus Hammar 

  [ E K D 10 5 3 2 
  ] 7 4 
  { 8 7
  } 8 5
[ 9    [ kn 7 4 
] K 3   ] E D 9 8 5
{ kn 9 5   ¤ { E K 
} E K D 10 6 4 2  } 9 7 3 
  [ 8 6 
  ] kn 10 6 2
  { D 10 6 4 3 2 
  } kn

* Mårten hade hämtat inspiration från 
”the world’s first stand-up penalty 
pass” i boken ”Tournament bridge, 
an uncensored memoir” av Jerome 
S. Machlin - en rolig bok med många 
historier från en TL:s horisont.
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Tommys 
luriga

Utspel: Hjärtertvå enligt 10-12.
Efter Östs svaga 2-öppning berät-
tar Syd om stark sang. Nord frågar 
sedan efter högfärg.
Planera spelet!

Med trumfen 3-2 är det förstås inga 
problem. Men den sitter förstås snett. 
Hela given:

Tag utspelet på bordet och starta 
uttrumfningen. När snedsitsen upp-
täcks, avbryter du uttrumfningen och 
inkasserar istället bordets ruterhon-
nörer. Trumf till handen och ruteress 
med hjärtersak säkerställer sedan att 
du får stjäla en hjärter på bordet.

Tar man utspelet på handen går det 
inte att administrera hjärterstölden.

1. Öst [ 8 7 6 5
Alla ] E 7 6
  { K D kn
  } kn 9 7

	 	 	 ¤
  [ E K D 3
  ] K 8 4
  { E 8 7 6
  } 10 5

 Väst Nord Öst syd
   2 ] 2 NT
 pass 3 }* pass 3 [
 pass 4 [ pass pass
 pass

1. Öst [ 8 7 6 5
Alla ] E 7 6
  { K D kn
  } kn 9 7
[ kn 9 4 2   [ 10
] 2   ] D kn 10 9 5 3
{ 10 9 5 4  ¤ { 3 2
} E 4 3 2   } K D 8 6
  [ E K D 3
  ] K 8 4
  { E 8 7 6
  } 10 5

Utspel: Hjärternio.
Efter Stenbergs trumfstödsvisning 
informerar Syd om tillägg utan sing-
elton. När Nord kontrollbjuder kon-
trollerar Syd essen och gör sedan en 
allmän storslamsinvit, som Nord slår 
av.

Hur tänker ni er hemgång när trum-
fen sitter 1-1?

Här finns ingen säker spelplan. Dock 
kan man ge försvaret en möjlighet att 
göra fel. Tag därför utspelet på bordet 
och spela spaderknekt. Hela given:

Täcker Öst har man ett vinnande läge, 
när Väst har spaderdam. Spaderess 
och tre ronder ruter med klöversak 
följs av spadertio. Klöverfavör följer.

Täcker inte Öst, får man hoppas på 
en klövermask (saka spadertio på 
rutern) eller att ett slutspel fungerar 
i klöver.

2. Syd [ kn 2
Alla ] E 10 8 7 3
  { E D kn
  } 7 6 5

   ¤
  [ E 10
  ] K D kn 6 4 3
  { K 8
  } E D 3

  Nord Syd
   1 ]
  2 NT* 3 NT*
  4 {* 4 NT*
  5 ]* 5 NT*
  6 ]* pass

2. Syd [ kn 2
Alla ] E 10 8 7 3
  { E D kn
  } 7 6 5
[ D 5 4 3   [ K 9 8 7 6
] 9   ] 2
{ 10 7 6 5  ¤ { 9 4 3 2
} K 8 4 2   } kn 10 9
  [ E 10
  ] K D kn 6 4 3
  { K 8
  } E D 3

Utspel: Ruterknekt
Nord inviterar till utgång på första 
budvarvet.
Ni tar för ruteress. Hur garderar ni 
hemgång?

Fortsätt med spaderkung! Bekänner 
Väst är hemgången klar, eftersom 
man, om så behövs, kan maska ut 
spaderdam. Följaktligen är det något 
i stil med följande man garderar:

3. Syd [ E kn 6 5
Öst-Väst ] K D 10 2
  { 6 5
  } 7 6 5
[ -   [ D 4 2
] 4 3   ] E kn 9 8
{ kn 10 8 4 3 2 ¤ { K D 9 7
} D 9 4 3 2   } kn 10
  [ K 10 9 8 7 3
  ] 7 6 5
  { E
  } E K 8

3. Syd [ E kn 6 5
Öst-Väst ] K D 10 2
  { 6 5
  } 7 6 5

   ¤
  [ K 10 9 8 7 3
  ] 7 6 5
  { E
  } E K 8

  Nord Syd
   1 [
  3 [ 4 [
  pass

Inkassera spaderess och stjäl bordets 
sista ruter. Fortsätt med topparna i 
klöver och spela sedan klöver till för-
svaret. Väst måste vara inne, annars 
följer direkt favör. På hjärter till kung 
släpper Öst. Han är inpetad om han 
tar. Det hjälper emellertid inte, efter-
som man petar in honom på trumf-
dam för hjärterfavör.

Läs även Tommys  
bridgeproblem i SvD 

och Aftonbladet. 
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Posttidning B

Avsändare:
BK S:t Erik
Box 49116
100 28 Stockholm

Elena Ström - Solna

Ni som spelar i lägre serier på mån-
dagar och inte har riktigt koll på elit-
spelarna har säkert sett den populära 
skådespelaren George Clooney på 
klubben. Egentligen heter han Jan 
Lagerman och likheten med Clooney 
är påfallande.
Det är ganska kul, faktiskt, säger 
Janne. Jag får höra det hela tiden 
både här på St Erik och på hundklub-
ben.
Hundklubben?
Ja, förutom bridgen är brukshundar 
mitt stora intresse. Jag arbetar som 
ideell tävlingsledare i tre tävlingsgre-
nar – spår, sök och rapport.
Du är aktuell för detta nummer av 
PASS av flera avseenden. I höstas 
blev du bridgelärare och nyligen 
även utnämnd som coach för herr-
landslaget i öppen klass. Dessutom 
går det ett rykte om att du har skapat 
”revolution” i bridgebudgivningen.
Jaså? OK, vad vill du veta?
Hur känns det i rollen som coach? 
Vilken är din funktion?
Jag har redan varit coach 2001 då 
Fredrik Nyström och Peter Bertheau 
debuterade. Det gick riktigt illa då 
men nu hoppas jag på bättre resul-
tat. Jag kommer att vara bollplank 
åt spelarna under det kommande 
EM i franska Pau (14-28 juni). De 
ska få all hjälp med motståndarnas 
deklarationer och ska få de bästa 
förutsättningar omkring sig för att 
prestera bra.
Dina lagkamrater i lag Magic i 
Mästarserien beskriver dig som en 
mycket kompetent spelare och som 

En man som alla vill ha
B r i D G E N S  G E O r G E  C L O O N E y

en grym naturalist som bjuder van-
sinnigt hårt.  Stämmer det?
Delvis. Det de kallar ”vansinnigt” 
kommer egentligen från min teori att 
nästan aldrig säga pass efter partners 
öppning på ettläget. Jag bjuder även 
om jag har 2-3 poäng. När man spelar 
ett naturligt system kan öppningsbu-
det innehålla allt från 11 till 20 poäng 
och det kan behövas väldigt lite för 
att nå utgång. Om jag har till exem-
pel: xxxx-xxxx-Knxx-Dx bjuder jag 
alltid en hjärter på en klöver eller en 
ruteröppning. På Nyårsilvret i år spe-
lade jag med en kvinnlig partner och 
för en gångs skull frångick jag min 
princip. Hon öppnade med en spader 
och jag hade: xx-Kxxxx-xxx-xxx. Jag 
ville visa lite respekt för min partner 
och passade. Som tur var balanse-
rade nästa man med två klöver och 
partner upplysningsdubblade. Då 
bjöd jag naturligtvis fyra hjärter och 
fick spela kontraktet.
Hur många straff fick du?
Jag tog tolv stick. Partner hade en 
pråm.
Är det ingen som vågar dubbla dig när 
de vet att du kan ha så lite poäng?
Vem skulle dubbla ett delkontrakt? 
Dessutom blir det lite svårare 
för motståndarna att bjuda sina 
utgångar när man är med i budgiv-
ningen. Jag läste om denna teori i 
tidningen Bridge Today och introdu-
cerade den till min ordinarie partner 
Mårten Gustafsson. Nu börjar alla i 
laget tillämpa den.
Vad gör ni om öppningshanden har 
en överstark sang och hoppar till två 
sang efter ditt svaga bud? Då är ni för 
högt.

Detta problem 
har vi också 
löst. För att 
undvika denna 
höga nivån 
har vi infört 
öppningsbudet 
2 ruter som 
betyder enbart 
18-19 sang. Då 
behöver man inte hoppa till 2NT efter 
en- över- en med 18-19poäng.
Du berättar väl inte om dina ”revo-
lutionära” bridgeprinciper för dina 
elever i bridgeskolan?
Nej, eleverna ska lära sig grundreg-
lerna i bridge och passa på partners 
bud på ettläget om de har noll till fem 
poäng. Jag råder dem att läsa brid-
geböcker och om möjligt spela med 
mera erfarna partners.
Du är en okonventionell och oförut-
sebar motståndare men hur uppfat-
tas du som partner?
Jag är en förnuftig och sund person, 
ingen äventyrare. Jag anpassar mig 
snabbt och är lättspelad.
Hur mycket tid lägger du på bridge i 
veckan?
Jag finns två kvällar i veckan på 
klubben, svarar på bridgeproblem i 
Syskon på nätet, läser mycket och 
pratar ofta bridge med Mårten.
Du är programmerare till yrket, 
volontär på hundklubben, behjälplig 
i landslaget, kompetent bridgeana-
lytiker, duktig bridgelärare, lättspe-
lad partner. Hur kan du beskriva dig 
själv med bara några få ord?
Jag är en sådan som alla vill ha. Det 
borde räcka som definition. §


