MEDLEMSTIDNING FÖR BRIDGEKLUBBEN S:T ERIK - NR 3 - 2008

PASS
Pocken och Krister
Svenska mästare

i månadspeng.
säng
och får 450 kr
i månadspeng.

Sanna 13 år bäddar sin
säng och får 450 kr
i månadspeng.
Sanna 13 år bäddar sin
säng och får 450 kr
månadspeng.
Huri Samira
13 år får
ihop till sin månadspeng
vill du inte veta.
Hur Samira 13 år får
Post/bankgiro 90 2003-3
ihop
sin20månadspeng
Tel.till
0771-90
03, www.rb.se
vill du inte veta.

Hur Samira 13 år får
ihop
sin månadspeng
HurtillSamira
13 år får
veta.
ihopvill
tilldu
sininte
månadspeng
vill
du inte veta.
Post/bankgiro 90 2003-3
Tel. 0771-90 20 03, www.rb.se
Post/bankgiro 90 2003-3
Tel. 0771-90 20 03, www.rb.se

Post/bankgiro 90 2003-3
Tel. 0771-90 20 03, www.rb.se

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

Vägen blir bredare!
Förbundet Svensk Bridges vägen-serie blir bredare.
Nu ersätts kursböckerna Den rätta vägen,
Den praktiska vägen och Den Breda vägen med ett
inlärningspaket, innehållande kursbok, cd och kortlekar.
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Varje utbildningspaket innehåller:
• 1 st kursbok • 1 st cd • 2 st kortlekar
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CD-skivorna baseras på s k BBO-teknik. Den interaktiva cd-skivan innehåller bokens samtliga givar. Varje giv har ﬂera checkpoints, där man
måste svara på olika frågeställningar för att komma vidare. Det kan handla om utspel, budgivning, spelteknik, markeringar etc. Det gör att man
verkligen måste tänka till innan man levererar ett svar – och förhoppningsvis lär man sig något under resan. Alla givar kan spelas om hur många
gånger som helst, både med och utan kontrollfrågor.
I varje utbildningspaket medföljer två speciella kortlekar. Precis som cd-skivan innehåller kortlekarna
samma givar som i boken. Varje kortleks baksida rymmer 40 givar (d v s 80 givar sammanlagt) och dessa
delas enkelt ut genom att följa en pil.
Priset för utbildningspaketen kommer preliminärt att bli 225 kr före rabatter (förbundsrabatt och
eventuell volymrabatt). Priset bestäms deﬁnitivt när besked kommit om vilken momssats som ska tillämpas.
Mer information ﬁnns på Svenska Bridgeförlagets hemsida, www.bridgeforlaget.se. Tel 020-52 13 13.
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Ledare
Kommenterade spel
EM-lag i Pau
Svepet
Om team28
Tommys luriga
Insändare ”Skärpning”
Profilen med Pocken

Klubbtidning för BK S:t Erik
Box 49 116
100 28 Stockholm
Tel. 08-650 97 79
Ansvarig utgivare:
Björn Gustafsson
Redaktör: Thomas Larsson
Tryck: Mediett information
pass@sterik.se
Omslagsbild:
PO Cullin - Krister Ahlesved
Foto: Thomas Wedin

PASS annonsering
Helsida 190x250
Halvsida 190x123
1/3 - sida 190x80
1/6 - sida 60x122
1/12 - sida 60x58

5.700:2.990:1.990:1.170:560:-

Övrig spalt mm 12:-/mm
PASS är en medlemstidning för
BK S:t Erik. PASS utkommer
med fyra nummer per år.
Tidningens satsyta är 19/x250
mm och spaltbredd 58 mm.
Utgivningsdagar 1 mars, 1
juni, 1 sept, 1 dec med manusstopp 1 månad innan
Varje nummer av tidningen
innehåller normalt sett 16
sidor.
Som periodisk skrift är PASS
befriad från moms och reklamskatt.
För annonsering i PASS kontakta redaktör Thomas Larsson, 070-999 52 79, e-post pass@
sterik.se

Aldrig har intresset
för bridge varit större
på vår klubb
”I detektiv Ture Sventons väntrum var det
som vanligt ovanligt
mycket folk”.
Björn Gustafsson - Bromma
Så stod det i början av den första
boken om Ture Sventon, och det
gäller även BK S:t Erik. Som vanligt
var det nytt deltagarrekord i ligaspelet, 247 lag. Dessutom har vi D-serier
på mån- och tisdagskvällar och även
dagtid på tisdagarna. Aldrig har
intresset för bridge varit större på
vår klubb.
Den 26 oktober är det årsmöte
(information om tid kommer i lokalen/ på nätet senare), och då ska
klubben presentera verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner. En viktig fråga är den framtida
kursverksamheten. Ulf Cederborg,
som framgångsrikt drivit Bridgeskolan i 35 år, vill gå i pension, och
klubben kommer att presentera en
principskiss för hur den framtida
kursverksamheten är tänkt att vara
organiserad.
Det finns också en motion om att
rökburarna ska tas bort.
Alla är välkomna och alla medlemmar har rösträtt.

Allt är dock inte frid och fröjd

Förhandlingarna med Bridgeskolan
angående övertagandet av spelverksamheten dagtid är ännu inte avslutade.
För att få plats för alla lag har vi
tvingats placera borden tätare, vilket
innebär att kökspersonalen inte
kommer fram med sin diskplockarvagn, vilket i sin tur innebär att spelarna måste hjälpa till att duka bort,
det de tagit till bordet. Det borde inte
vara svårt, men det är inte alla som
klarar av det.
Dessutom räcker inte luftkonditioneringen till när det är så många spelare. Men vår hyresvärd har lovat att
åtgärda problemet. Vi får hoppas att
det inte ska behöva ta så lång tid. §
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Kalender
Plattliret
4 oktober klockan 10.00 till 19.30
arrangerar klubben ”Plattliret”,
en partävling för minst 32 par.
Antal brickor: 62
Startavgift: 500 kr per par. Hälften för juniorer.
Tävlingsledare: Göran Sallstedt
Sista anmälningsdag: 28/9
Anmälan görs på S:t
hemsida. www.sterik.se

Eriks

Häng- och extramatcher
P.g.a. att lokalen är fylld till bristningsgränsen på tisdags- och
onsdagskvällar kan vi tyvärr inte
ta emot häng- eller extramatcher
på kvällstid dessa dagar.

Sid 3

Kommenterade spel
d a g ti d
På BK S:t Erik kan man
spela kommenterade
bridgespel tre gånger i
veckan (tisdagar, torsdagar och fredagar) under
höst- och vintersäsongerna.
Det är ett bra sätt att komma igång
med bridgespelet efter att man gått
kurs eller då man vill förnya och
friska upp sina bridgekunskaper.
Brickorna har kommentarer på
budgivning, utspel och förslag på
hur man kan spela kontrakten.

Höstens spel

Höstens spel startade vecka 34 och
pågår framtill 19 december.
Man kan komma ner till klubblokalen ensam eller parvis. Vi försöker så
långt det är möjligt att se till att alla
får spela, säger Marianne Öjestål,
som är en av spelledarna. Bordsavgiften är 50 kr/spelare.
På torsdagarnas facitspel jämför
man sina egna resultat på brickorna
med resultat från tidigare spelade
tävlingar. §
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Karin Axelsson tycker
det är trevligt att spela
kommenterade spel.

Dagspel i veckan höst/vår
Måndagar
12.00 Partävling vi tävlar
12.00 Partävling öppen klass
Tisdagar
12.30 Rutergruppen
13.00 Klövergruppen
13.00 Kommenterade spel
Onsdagar
12.00 Partävling öppen klass
12.00 Partävling onsdagsmötet
Torsdagar
10.00 Facitbridge
13.00 Kommenterade spel
Fredagar
10.30 Kommenterade spel
11.00 Partvl, ganska rutinerade
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Lena Göransson som har spelat
sedan hösten 2002 tycker att det
är trevligt och socialt med bridge.
Kommenterade spel är lärorika
även om man spelat ett tag. Lena
tycker också att det blivit bättre
och utförligare kommentarer.
PASS nr 4 • 2007

reth

arg
ker M
c
y
t
hn.
paus
anke gitta Bru
t
h
c
Bir
a- o
en fik ecker och
d
e
m
d
Gott s, Leif Bo
a
m
o
Th

Ulf Fagerström har spelat
kommenterade spel i ca 10 år.

Hans Hansson, Bitte Lind och Solveig
Hansson har gått A och B-kurserna,
de har spelat kommenterade spel
sedan i våras. Det är lärorikt, man
får nya vinklingar på bridgen, det är
mycket bra träning innan man går
vidare till annat bridgespel, säger de.
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S:t Erik dominerar
svensk landslagsbridge
I juni spelades EM-lag
i franska Pau, den lilla
stad vid Pyrenérnas
fot som är den svenska
kungafamailjens
ursprungsort.
Sven-Olov Flodqvist
De tre svenska lagen dominerades av
spelare från S:t Erik. Öppna lagets
Peter Bertheau, Fredrik Nyström,
Per-Ola Cullin, Johan Upmark och
Frederic Wrang är medlemmar.
Damlagets Kathrine Bertheau och
Catharina ”Katt” Midskog representerar visserligen Karlstads BK, men
spelar sin ”smör-och-bröd-bridge” på
S:t Erik. I seniorlaget återfanns EvaLiss och Hans Göthe, Anders Morath
och övertecknad. Göthes och jag har
visserligen numera bytt represen-

tationsklubb, eftersom vi flyttat till
Skåne, men närmare 50 år i S:t Erik
sätter sina spår.
Framgångarna uteblev helt för det
öppna laget trots en lysande inledning. Damlaget hamnade utanför
prispallen, men kvalificerade sig
för Venice Cup (lag-VM för damer)
i São Paulo, Brasilien, nästa höst.
Det gjorde även seniorlaget, de fyra
ovannämnda samt Börje Dahlberg
och Hans-Olof Hallén, Malmö, som
försvarade EM-silvret från Warszawa för två år sedan.
Mot England fick Hans Göthe ett
spelföringsproblem, som inte uppstod vid andra bordet.

Väst
[ ED
Nord-Syd ] E 10 9 4
		
{ kn 4
		
} K D kn 6 5
[ 8 6 5 4 3			
[ K 10 9 7
] 5			
] D62
{ K975
{ D 10 6		
} E 10 4 3			
} 97
		
[ kn 2 		
		
] K kn 8 7 3
		
{ E 8 3 2 		
		
} 82

¤

lade nian för jämnt antal. Väst tog
esset och spelade mera klöver, och
nu tyckte sig Hans ha ganska god
koll på den troliga fördelningen. Han
spelade trumfesset och slog masken
med knekten för en vacker enhandsräddning.
När vi fått upp farten mot slutet
mötte vi ganska ofta ledarlaget. Här
var det Belgien som tvingades stiga
ner ett par placeringar.
Väst giv
[ D 10 7 3
Ingen
] 9
		
{ E kn 7 6 2
		
} D65
[ K 8 5 2			
[ kn 6
] K kn 10 8 4		
] 6532
{ 10 9 5 4 3
{ K D 		
} 10 3 			
} 72
		
[ E94
		
] ED7
		
{ 8
		
} E K kn 9 8 4

¤

Vid samtliga bord i kongresshallen
öppnade Väst med 1] och ganska
ofta insåg Öst att något måste göras.
Syd
Stas

Hans Göthe, numera Skånebo.
I bakgrunden skymtas Fredrik
Nyström.
Sid 6

Mot Anders och mig inledde Silverstone och Dixon med 1} -1{ för att
visa hjärter, och fick speföringen i
4 hjärter på Nords hand – jämn hemgång.
Hans och Eva-Liss fick spelföringen
på Syds hand efter en stark klöveröppning. Väst spelade ut spaderfyra
ut till dam och kung och Öst vände
med ruterfem till damen och Väst
med spadertre till esset.
Hans behövde lösa trumfen och
fiskade efter lite mera information
genom att vaket spela klöverkung
från bordet, då Öst reflexmässigt

Väst
Hans

		
1]
3 NT pass runt

Nord

Öst

pass

2]

Johnson Eva-Liss

Den lilla stölden av budutrymme
försvårade för Nord-Syd att bjuda
sina tillgångar på bästa sätt. Vid vårt
bord funderade Öst lite och passade
sedan.
Syd

Anders

		
D
3}
6}

Väst

Nord

1]
pass
pass
pass runt

pass
1[
4]

Pollack

Tjolpe

Öst

Kaplan

pass
pass
pass
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När Anders dubblade 1] och Väst
passade, insåg jag förstås att Anders
hade en bra hand och ville inte spärra
honom med ett möjligt 2[. Jag tänkte
faktiskt att han kanske ville hoppa
till 3}, vilket kändes lite kusligt när
han gjorde just det. Jag visade min
korta hjärter och Anders var inte sen
att bjuda ut korten för 10 imp.
I samma match förekom detta spel.
Väst
[ 762
Ingen
] KD632
		
{ D642
		
} 7
[ 10 9 3			
[ E kn 8
] E 10 9 5			
] --{ kn 10 9 5
{ K 7 3		
} 8 6 4			
} E kn 9 5 3 2
		
[ KD54
		
] kn 8 7 4
		
{ E8
		
} K D 10

¤

Öst öppnade med 3}(!) i tredje hand
och Eva-Liss dristade sig till att bjuda
3NT. Detta var ju i teorin inte något
femstjärnigt kontrakt, men alternativen pass eller upplysningsdubbelt på
3} var ännu mindre attraktiva.
Väst inledde med klöverfyra, som
Öst tog med esset för att fortsätta med
knekten. Bordet fick saka ruter och
Eva-Liss ville förstås driva ut Östs
sidoess. Den tekniska behandlingen
av hjärtern – i ett hjärterkontrakt – är
att inleda med knekten, men om Väst
hade hjärteresset, ville Eva-Liss inte
att han skulle ingripa med det och
spela mera klöver. Hjärtersju släppte
Väst mycket riktigt förbi sig och efter
kungen följde spader till damen och
mera hjärter.
Väst ville inte ge spelföraren fler än
två hjärterstick, så han missade sin
andra chans att ingripa med eeet och
rensa klöver. Han nöjde sig med nian,
och efter hjärterdam följde spader till
kungen och mera spader. Öst envisades med klöver och efter sina svarta
stick kunde Eva-Liss slutspela Väst
med vallfri röd färg för hemgången.
Om Öst hade vänt med ruter efter
klöveresset, tar man esset och de
svarta sticken innan man spelar mera
ruter.
Vid andra bordet öppnade jag plebejiskt med 2} som Öst. Syd dubblade och Anders höjde till 3}, När
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Artikelförfattaren Sven-Olof
”Tjolpe” Flodqvist
Nord bjöd 3] höjde Syd till utgång. Vi
började med ruterknekt till kungen,
klöver till esset och spaderess. Väst
behandlade trumfen korrekt, men det
sparade bara den andra straffen.
I matchen mot Österrike föreföll
det som om Väst trodde att Anders
besatt röntgensyn.
Öst
Ingen
		
		

[
]
{
}

72
987
E4
EK9874

[ 6 3			
[
] K 5			
]
{ D 9 7 6 5		
{
} D kn 6 5			
}
		
[ EKD9
		
] E kn 10
		
{ 10 8 3 2
		
} 10 2

¤

kn 10 8 5 4
D6432
K kn
3

Anders öppnade med 1 sang i andra
hand och jag höjde till 3 sang. Väst
spelade ut ruterfem enligt 12-regeln
och Anders tog korrekt esset för en
möjlig blockads skull. Det hade varit
bättre för motspelet om Öst avblockerat kungen, men han bekände med
knekten.
Anders spelade nu klöver till tian,
som Väst släppte! Efter ess och kung
i klöver med rutersak fölöjde en hjärter till knekt och kung.
Om Öst hade lagt ruterkung i
första stick, kunde nu Väst ha pressat Anders med klöverkekten. Om
Anders sakar ruter, kan Väst ta sina
ruterstick, och alternativet är att
Anders tvingas saka stick. I praktiken tog inte Väst ut klöverknekten
utan spelade ruter till kungen.
Anders tog spadervändan och slutspelade Öst i högfärgerna för hemgången. §

Händelserik
höst i
STOJ
Fredagsbridgen
Fortsätter som vanligt varje
fredag 1500-1830.

Stockholms Spelkonvent
Vi ska medverka på Stockholms
Spelkonvent 10-12 oktober
(http://stockholm.spelkonvent.
se) och är tacksamma om vi
kunde få hjälp av frivilliga att
hjälpa till och instruera intresserade nya spelare. Om man
är intresserad av att hjälpa till
även på andra av STOJs aktiviteter så vore vi tacksamma för
all hjälp vi kan få.

JSM-par
JSM-par hålls, precis som föregående år i Uppsala den 20-21
september där en del av St Eriks
juniorer kommer att delta.
För ansökan om resebidrag
se stojbridge.blogspot.com där
man hittar vår bidragspolicy
samt blankett för nedladdning.
Ansökan lämnas in till någon
i STOJs styrelse (Kristin Nedlich, Lennart Kjellman, Krister
Ahlesved, Walter Bergman och
Mats Nyberg)
För mer info om STOJs aktiviter se stojbridge.blogspot.com,
mail:
stojbridge@gmail.com
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Svepet
F r å n b r i d g efesti va l e n

I år har bridgefestivalsverige fått flytta
på sig till Örebro. Det
rapporteras att allt har
fungerat bra rent organisatoriskt. Framgångsmässigt för S:t Erik så
har det varit en stor
festival.
Thomas Larsson - Stockholm
Under bridgesommaren finns det
många trevliga tävlingar att delta i,
både i Sverige i utomlands. Numera
har både Norge och Danmark sina
egna bridgefestivaler.
Själv har jag undvikit bridgefestivalerna i sommar och bland annat
tagit en promenad i Sarek, helt utan
bridge.

SM-par

I Örerbro så slog Per-Ola Cullin till.
Denna gång med Krister Ahlesved
som partner. En trevlig bricka därifrån var denna:

Väst Nord

Fredrik Per-Ola
Björnlund Cullin

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

Öst	Syd

Håkan
Krister
Nilsson Ahlesved

2{
4{
5]
X

pass
pass
pass

Nord
[ K74
Alla		
] --			
{ D 10 6 3
			
} E 10 9 6 5 2
[ D 10 2			
[ E8
] E 9 7 2			
] K D kn 10 8 6 4
{ 8 4		
{ E
} K D 7 3			
} kn 8 4
			
[ kn 9 6 5 3
			
] 53
			
{ K kn 9 7 5 2
			
} ---

¤

Krister blev spelförare som Syd och
fick hjärter ut. Det gällde att inte förlora tre spaderstick.
Krister trumfade ut och eliminerade till följande:
Nord
[ K74
Alla		
] --			
{ 10
			
} 10 9 6 5 2
[ D 10 2			
[ E8
] 9 7 2			
] K D kn 10 8
{ --{ ---		
} K D 7			
} kn 8
			
[ kn 9 6 5 3
			
] --			
{ K kn 9 7
			
} ---

¤

Nu kunde han spela en spader mot
bordet och ducka in Håkan. 500 ut
gav 78%.

Lyckliga omslagspojkar. PerOla ”Pocken” Cullin och Krister
Ahlesved.
Sid 8

Krister säger att de fick väldigt
mycket poäng på att bjuda hårda

utgångar och spelade hem dem. Ja,
det brukar ju vara framgångsrikt,
oavsett spelform (reds amn).

Chairmans Cup 2008

Det var fler som gjorde bra ifrån sig
i Örebro från vår klubb. I fjol vann
Sweden 1 med S:t Erikspelarna Arvid
Wikner, Frederic Wrang och Fredrik
Nyström. De andra i laget var Tobias
Törnqvist, Andreas Marquardsen,
och Magnus Eriksson.
I år byttes Fredrik Nyström ut mot
Johan Upmark. Att vinna Chairmans
Cup är stort. Att vinna det två år i rad
är världsklass.

I semifinalen
Syd		
[ E kn 8 7
Alla		
] kn 8 7 5
			
{ kn 10
			
} kn 7 4
[ K D 10			
[
] K D 9			
]
{
{ D 4		
} 10 9 5 3 2			
}
			
[ 9542
			
] 10 2
			
{ 9632
			
} ED6

¤

			
			
			

			
			
			

Väst

Tobias
Törnqvist

1 }*
1 ]*
3 NT

63
E643
EK875
K8

Öst

Arvid
Wikner

1 {*
3 [*

1} Naturligt eller Sang (stark el.
svag). 1{ hjärter. 1] balans med 2-3
hjärter. 3[ överföring.
Nord spelade ut en spader som
vanns med tian. Tre ronder ruter
följde och när Nord skulle saka så
ville han inte skilja sig från en spader,
inte en hjärter (då spelföraren tar fyra
hjärterspel) så det blev en klöver. Då
gick inte kontraktet längre att beta.
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V ä r l d sk l ass

Hedra minnet
2008-års Chairmans Cup vinnar är: Tobias Törnqvist, Magnus Eriksson, Andreas Marquardsen,
med enJohan
Upmark, Frederic Wrang och Arvid Wikner.
gåva till
hade lyssnat på budgivningen, var Syd spelade
ut hjärteress.
MalinowRädda
Barnen.
vaken och vann med esset och spe- ski trodde att ruterfärgen skulle ge
Väst
[ KD94
Öst-Väst
] D76
			
{ E 10 7
			
} 753
[ E kn 8 3			
[ 10 7 6 2
] E kn 5 3			
] K942
{ 84
{ 9 3		
} D kn 4			
} 982
			
[ 5
			
] 10 8
			
{ K D kn 6 5 2
			
} E K 10 6

¤

Väst NORD

Tobias		
Törnqvist Hackett

1 }*
pass
pass
pass

D
2[
3]
pass

Öst	SYD

Arvid
Wikner

pass
pass
pass
pass

Hackett

2 }*
3{
3 NT

Väst spelade ut klöverdam som Hackett vann med esset. Hackett spelade
en spader mot bordet. Tobias, som
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lade hjärteress följt av hjärterknekt.
En bet.
Väst
[ D kn 9 7 2
Öst-Väst
] 5
		
{ 9732
		
} 743
[ E 3			
[ 10 8 6 5 4
] 9 3			
] D kn 8 6 2
{ --{ EKD865
} kn 9 2			
} EK5
		
[ K
		
] E K 10 7 4
		
{ kn 10 4
		
} D 10 8 6

¤

VäsT Nord

Johan
Nick
Upmark Sandqvist

1{
3{
pass

pass
pass
pass

sex stick och han vände därför med
en klöver. När knekten vann sticket
var det inga problem för Wrang att
ta tio stick. Förmodligen hade Wrang
ändå läst sitsen rätt och spelat hem
kontraktet. Syd var inpetad från start
och hade förr eller senare tvingats ge
favör i klöver.
Post/bankgiro

Beställ ett
Minnesblad

Ring 020-52 52 00
90 2003-3

Vid det andra bordet öppnade Väst
med 1 sang och Öst bjöd 4{ som bad
Väst att välja högfärg. Väst lyckades
bara ta sex stick med spader som
trumf och Sweden 1 vann 14 imp.

Öst	Syd

Frederic
Artur
Wrang Malinowski

1[
3 NT

2]
pass
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Öst		
[ KD95
Nord-Syd ] kn 9
			
{ D86
			
} E852
[ E 8 6 3			
[ kn 10 4 2
] E 6 3			
] K 10 5
{ kn 9 3
{ E K 5		
} kn 7 3			
} K96
			
[ 7
			
] D8742
			
{ 10 7 4 2
			
} D 10 4

¤

Väst Nord

Johan		
Upmark		

			
1 NT
pass
pass
pass

Öst	Syd

Frederic
Wrang

pass
3 NT

pass
pass

Efter klöver ut av Nord hade Hackett
gått tre bet i 3 sang vid andra bordet.
Det gick betydligt bättre för Upmark.
Nord spelade ut spaderfem enligt
elvaregeln och Väst vann med åttan.
En klöver spelades till kungen följt av
en klöver till knekten som spelföraren fick för. Nästa klöver vann Nord
och på trettonkvistaren sakades en
hjärter på både Östs och Västs hand.
Spelföraren gissade fel på rutervändan och lät Syd få för tian.
Efter att han tagit sticken i de röda
färgerna blev Nord inpetad i spader
med följande slutläge:

Öst
[ KD9
Nord-Syd ] --		
{ --		
} --[ E 6 3			
] ---			
{ ---		
} ---			
		
[
		
] D8
		
{ 7
		
} ---

¤

[
]
{
}

kn 10 4
-------

I finalen mötte Sweden 1 Nils Åhlén,
Gerhard Jörgensen, Leif Ruthström,
B-G Olofsson och Tom Gärds.
Finalen var länge tät och Sweden 1
låg några få imp efter inför de sista
16 brickorna. Wrang var vaken på
denna bricka.
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Tom Gärds, Leif Ruthström, Nils Åhlén och B-G Olofsson blev tvåa i
Chairmans Cup efter Sweden 1.

Syd		
[ E D 10 9 2
Ingen
] 95
			
{ 10 5 4
			
} K82
[ 7 5 3			
[ 8
] K kn 10 7 4		
] ED632
{ 8 7			
{ 32
} kn 6 5			
} ED943
			
[ K kn 6 4
			
] 8
			
{ E K D kn 9 6
			
} 10 7
VäsT Nord

Johan
Upmark

Nils
Åhlén

Öst	Syd

Frederic
Leif
Wrang Ruthström

				
pass
1[
2{*
5]
5[
pass
pass

1{
4]
pass

Wrang hade som Öst ett svårt utspel.
Han gissade rätt och började med en
liten hjärter. Sedan var det lätt för
Upmark att vinna med kungen och
vända i klöver för en bet.

Övriga framgångar
under festivalen.
I SM-damer så blev mor och dotter
Mari Lindblom och Sofia Ryman åtta
precis före Lillemor Strindberg (Arla
BK) och Britt-Marie Ödlund.
I SM-mixed så drog Per-Ola Cullin
längsta strået igen bland S:t Eriks spelare. Han knep silvret tillsammans
med Cecilia Rimstedt en poäng efter
vinnarna Pia Andersson och Arne
Larsson.
Bland veteranerna så drog Madeleine
Swanström vår skribent Tommy Gullberg till en bronspeng. Efter det var det
tunt med veteranframgångar.
SM Veteran-lag kom lag Kämpe
på en fjärdeplats. I laget spelade:
Peter Backlund, Kerstin Strandberg,
Kjell Swanström och Madeleine
Swanström.
I Stormästarträffen lyckades Peter
Backlund bäst med en sjätteplats. §
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Madeleine Swanström med skribenten Tommy Gullberg knep
bronspengen i SM-veteraner.

Per-Ola ”Pocken”
Cullin och Cecilia Rimstedt
blev två i SM-mixed.
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Peter Backlund i lag Kämpe.
Bäst bland S:t Eriksspelarna i
Stormästarträffen.
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320 år and still going stroong
o m team 2 8

Det är inte många som
kan skryta med att
lagets samlade ålder är
320 år. Men det gäller
bara de gentlemän som
kom på intervjun. Egentligen är de 640 år tillsammans.
Thomas Larsson – Stockholm
Alla i laget är födda 1928 och hittade varandra genom en årsförening för några år sedan. Där fanns en
gruppaktivitet som hette bridge och
på den vägen är det. Det var någon
gång 1993-1994, säger coachen Gerdt
Månsson.
Efter att ha spelat bridge ett tag på
hemmabridgenivå tyckte de att det
var dags att gå en bridgekurs. Där
hade de turen att bli undervisad av
Jörgen Lindqvist - en inspiratör, säger
de alla. Då var de 72 år unga. Jörgen
tipsade om D-ligan som team28 började spela under kursen. I två år gick
de kurs i bridgeskolans regi och fortsatte sedan till C-ligan, mycket tack
vare Lisbeth Åström.

Systemintresserade

Efter att under många år spelat S:t
Erik standard har de nu gått över till
eget hopkok med antingen femkorts
högfärgsöppningar eller stark klöver.
Det kallas helt enkelt för MS28. – Vi
har läst alla böckerna om Modern
Standard men S:t Eriks böcker är
fortfarande facit, säger Åke Flacker.
Vi försöker blanda både praktiskt
och teoretiskt så mycket som möjligt,
säger Sven ”systemet” Ek, systemteoretikern i laget.
Framgångar
Efter att ha vunnit C-serien och
kvalet i B samt avancemang så är det
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Gerdt Månsson, Sven Ek, Staffan Linde och Åke Flacker på bild i
team1928. Övriga i laget är; Per Ahlström, Gunnar Landberg, Hans
Sandström och Hiller Skoog.
nu spel i AB1. – Vi tycker de är lite
snobbiga i B, säger några i laget. Nu
i AB1 så kom inte motståndarna till
första matchen, - de var väl rädda,
skrockar de ihop.
De har spelat bridge i 50-60 år och
gått utbildning för att förkovra sig i
bridgen.
– Det värsta folk gör är att sitta
hemma och tycka synd om sig själva
istället för att spela bra bridge, säger
Staffan Linde.
- Årsföreningar är bra för de som
vill ha nya lekkamrater, istället för att
”hjälpa” frugan som städar hemma,
fortsätter Staffan.

Själv är jag mycket tveksam till
om Staffans fru kommer att få läsa
denna artikel.
Staffan nämner att han började
sin bridgekarriär vid 10-års ålder då
han fyllde på ”gubbarnas” glas med
sockerdricka och konjak. Men det
var både hemma och för 70 år sedan.
Tiderna förändras.
Laget har en uppmaning. - Det är inte
för sent att gå kurs! Vi var 72. Nu ska
vi kämpa för att hänga kvar i AB1,
låter laget hälsa.
Redaktionen önskar Team28 all
lycka och hoppas att 80-års firandena
blir bra. §
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Årsmöte!

26 oktober,
i klubblokalen.
Avhandlas

Klubben kommer att presentera
verksamhetsberättelser
och
verksamhetsplaner.
En viktig fråga är den framtida kursverksamheten.
Information om tid kommer
något senare finnas i både lokalen och på hemsidan.

Tommys luriga
Läs även Tommys bridgeproblem i Aftonbladet
och SvD. Försök först
innan du kikar i facit på
sidan 15.

Tommy Gullberg - Nacka

Mycket givande workshops på
aktuella teman samt tävlingar
kommer att hållas.
Följande ingår: Övernattning,
middag, luncher, frukost, ﬁka,
vatten, frukt och spelavgift.
Pris: 1.995:-

1. Syd
Öst-Väst
		
		

[
]
{
}

ED7
E K D kn
D kn 10 9 8 7
---

		 ¤
		
		
		
		

[
]
{
}

--10 9 8 7 6
EK
E98765

Pris utan övernattning. 1.595:Pris utan middag och övernattning 1.295:-.

		
Nord
			
		
4 }*
		
7]

Frågor besvaras av Björn Wenneberg 070-7415730 alternativt
bjorn.wenneberg@topbridge.se

Utspel: Klöverdam.

Anmälan och mer information på
www.topbridge.se
Se även www.sastaholm.se
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E954
E D 10
kn 7 6 5
43

			

¤

		
		
		
		

K kn 7 6 3
32
E 10 9
EKD

[
]
{
}

Syd
1 NT
2[
pass

Utspel: Klöverknekt.

Tommy har alltid några klurigheter till dig i varje nummer av pass

Start lördag 12.00 och slutar
söndag 15.30.

[
]
{
}

		
Nord
			
		
2 }*
		
4[

Röstberättigad är alla
medlemmar i
BK S:t Erik.
Välkomna,
vi bjuder
på kaffe.

Arrangerar bridgehelg på
Såstaholms Konferenshotell i
Täby helgen 15-16 november
i mycket trivsam atmosfär.

2. Syd
Ingen
		
		

Syd
1]
4 {*
pass

Nord berättar om klöverrenons på
första budvarvet. När Syd då kontrollbjuder chansar Nord på storslam.
Hur garderar du om möjligt 13 stick?

Högfärgsfråga leder till 4 spader.
Två ronder trumf avslöjar att Väst
har ett trumfstick. Hur garderar du
hemgång?

3. Syd
Nord-Syd
		
		

[
]
{
}

543
654
EK2
K kn 6 5 2

			

¤

		
		
		
		

EKD
EK
D kn 10 5
D943

		
		
		
		

[
]
{
}

Nord
2 }*
2 {*
6 sang

Syd
2 sang
pass

Utspel: Hjärterdam.
Syd berättar om 20-21 honnörspoäng
med den inledande reläsekvensen.
Ni spelar låg klöver till kung i
andra stick. Det visar sig då att Öst är
renons. Finns det någon hemgångschans?
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Info från

Bridgeskolan
Nybörjarkurser

Höstens kurser startar vecka 39.
Grundkurs A går måndag 13.30,
tisdag 9.30 , onsdag 18.00, torsdag
18.00 och söndag 16.30. Hjälp till
att värva nybörjare så att vi blir
fler som tycker att bridge är ett
trevligt sätt att umgås.
För information om övriga kurser
se www.bridgeskolan.se

Bridgeskolan har
fått en ny lärare:

Catharina Forsberg 45år.
Catharina var med i Sveriges vinnarlag i EM 2004 och har jobbat
som gymnasielärare i många år.

Bud&Spel

Ett utmärkt tillfälle att träna lite
extra på budgivning och spel.
Onsdagar 11.00 – 15.00 med start
23 september. Nytt för i år är att
vi har två nivåer.

Finns intresse för
kortkurser?

Vi funderar på att testa kortare kurser 4 – 6 ggr med olika
teman.
Maila till krister@bridgeskolan.
se och lämna synpunkter.

Nu finns GA och GB på CD.

Ny utgåva av Grundkurs A och
Grundkurs B.
Finns att köpa på bridgeskolan.
Pris 450kr

Nyhetsbrev

Vill du ha senaste nytt från bridgeskolan kan du prenumerera på
vårt nyhetsbrev.
Skicka ett mail till krister@bridgeskolan.se
Bridgeskolan Kronobergsgatan 12 Tfn. 08-31 37 31.
e-post@bridgeskolan.se
Hemsida www.bridgeskolan.se
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Skärpning!
Alla vill vi att klubben
ska vara en plats där vi
kan spela kort, umgås
och ha trevligt, inte
sant?
Insändare av Jerzy Kawa
När en spelare är med i en individuell tävling har han tagit ”risken” att
spela även med mindre rutinerade
spelare - och bör acceptera att alla
gör så gott man kan - inte mer.
Idag åker jag hem med en ytterst obehaglig känsla.
Vissa spelare har misshandlats så
gravt under turneringen att det är en
otrolig bedrift att de kunnat genomföra spelet. Jag talar naturligtvis inte
om fysisk misshandel, att t.ex. brista
ut så hela lokalen hör ”det var det
dummaste under den här tävlingen”
är illa nog.
Det tråkiga är att dessa huliganer
och misshandlare är oftast etablerade spelare så kallade ”profiler”
på S:t Erik. Vad värre är, trots att
flera styrelsemedlemmar deltog i
tävlingen var det ingen som satte
stopp för dessa mobbare som bör
avstängas från klubben med omedelbar verkan.
Det är klubbens ledning, styrelsen
som är ytterst ansvariga och sätter
gränser för vad som är tillåtet i klubbens lokaler. Här finns nog en hel del
att göra så vi kan locka till oss fler
medlemmar och ungdomar.
För min del blir det nog inga fler
individuella tävlingar på S:t Erik.

Svar direkt:

Vi tillåter verkligen inte sånt beteende i våra tävlingar. Eftersom vi
inte är på plats i alla tävlingar och vet
vad som händer så skall man ropa på
tävlingsledaren och protestera. Tävlingsledaren kan sen rapportera till
styrelsen om det inträffade så vi kan
vidta åtgärder mot dåligt beteende.
Tråkigt att du fick en tråkig upplevelse.
Med vänliga hälsningar Åsa Gindin.
§

Human Bridge Errors
Andreas Ziethén
Boken är humoristiskt skriven och
läsaren får följa Chthonic den bridgespelande datorn som berättar om sina
äventyr vid bridgebordet. I varje
kapitel behandlas
ett vanligt fel som
ofta begås vid bridgebordet. För den
mindre
erfarna
spelaren är boken
otroligt
lärorik,
men även lite bättre
spelare har nytta av
att reflektera över sitt spel. Den roliga
berättartekniken gör att alla spelare
kommer att uppskatta boken ordentligt. Chthonic har en något bitter syn
på mänskligheten och dess oförmåga
att göra rätt. Det är lite som att läsa
en bok skriven av Marvin från Liftarens Guide till Galaxen. }

Cuebidding at Bridge
Andreas Ziethén
Boken är skriven av Ken Rexford och
är hans första verk. Den behandlar
kontrollbudgivning väldigt utförligt
vilket även namnet
antyder. Det är
något oklart vem
boken riktar sig
till, men det är definitivt inget krav att
ha lärt sig kontrollbudgivning innan
man läser den,
även om det säkerligen gör läsandet
enklare. I boken försöker Ken att utifrån en enkel grundprincip bygga ett
komplett system för kontrollbudgivning. Detta kan te sig något utdraget
och långtråkigt för den vane läsaren,
men gör boken till en bra inkörsport
för bridgespelare som inte kommit så
långt i sin slambudgivning. Det kan
även vara intressant för den något
mer erfarna spelaren att tillsammans
med sin partner försöka strukturera
upp sin kontrollbudgivning mer i
detalj. }
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Facit ti l l

Tommys
luriga
1. Syd
Öst-Väst
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]
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D kn 10 9 8 7
---

		 ¤
		
		
		
		

[
]
{
}

--10 9 8 7 6
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Utspel: Klöverdam.
Nord berättar om klöverrenons på
första budvarvet. När Syd då kontrollbjuder chansar Nord på storslam.
Hur garderar du om möjligt 13 stick?
Tag utspelet på handen och var
noga med att saka ruter från bordet.
I andra stick spelar du hjärter till
bordet (sitter förstås 4-0) och fortsätter med spader till stöld. Efter
hjärter till bordet tar du en andra
spaderstöld. Därefter är det dags för
uttrumfning och spaderess. På sista
trumfen och på spaderess försvinner
handens ruterhonnörer. Därmed har
du också klarat 5-0 i ruter.
Satt klövern 7-0 finns det anledning
att säga Otur, partner.
Sakar man en spader från bordet i
första stick, vilket förefaller naturligt, klarar man inte snedsitsar i såväl
trumf som ruter.

2. Syd
Ingen
		
		

[
]
{
}
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E D 10
kn 7 6 5
43

3. Syd
Nord-Syd
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[
]
{
}
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654
EK2
K kn 6 5 2

Nord
2 }*
2 {*
6 sang

Syd
2 sang
pass

Utspel: Klöverknekt.

Utspel: Hjärterdam.

Högfärgsfråga leder till 4 spader.

Syd berättar om 20-21 honnörspoäng
med den inledande reläsekvensen.

Två ronder trumf avslöjar att Väst
har ett trumfstick. Hur garderar du
hemgång?
Fortsätt med tre ronder klöver med
hjärtersak. Hela given:
2. Syd
[ E954
Ingen
] E D 10
		
{ kn 7 6 5
		
} 43
[ D 10 8			
[ 2
] 9 8 4			
] K kn 7 6 5
{ 432
{ K D 8		
} kn 10 9 7			
} 8652
		
[ K kn 7 6 3
		
] 32
		
{ E 10 9
		
} EKD

¤

Spela sedan in Väst på trumf. Han
vänder bäst med hjärter. Ni ingriper
då med hjärteress och spelar sedan in
försvaret i hjärter. Rutervända vinner
Väst med damen men därefter måste
försvaret ge favör för hemgång.
Man kan också fortsätta med hjärteress och hjärterdam efter klöversticken.

Läs även Tommys
bridgeproblem i SvD och Aftonbladet.
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{
}

Ni spelar låg klöver till kung i andra
stick. Det visar sig då att Öst är
renons. Finns det någon hemgångschans?
Jovisst finns det chans. Hela given
kan exempelvis vara:
3. Syd
[ 543
Nord-Syd ] 6 5 4
		
{ EK2
		
} K kn 6 5 2
[ kn 10 9			
[ D8762
] D kn 10			
] 98732
{ 643
{ 9 8 7		
} E 10 8 7			
} --		
[ EKD
		
] EK
		
{ D kn 10 5
		
} D943

¤

Tag ut era ruterstick. Väst måste
saka ett kort. Förslagsvis lägger
han spader. Ni fortsätter då med tre
ronder spader som sätter press på
Väst. Klöver kan han inte saka, eftersom ni då enkelt får tre klöverstick
för hemgång. När han lägger en hjärter, inkasserar ni sista hjärterhonnören och slår ifrån er med klöverdam.
Väst kan ta om han så önskar men i
nästa stick måste han då vända ifrån
klövertio, varför ni får er hemgång.
Det finns för övrigt inga sitsar man
inte klarar. §
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Posttidning B

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

Etta på rankingen
I VÄRLD E N S S T Ö R S T A K L U B B
Elena Ström - Solna
Guld i SM par, silver i SM mixed och
uttagen att representera Sverige i
öppna landslaget i EM i Frankrike i
juni och i OS i Kina i oktober. Vem
kan redovisa ett sådant fantastiskt
facit inom loppet av ett år? Det kan
tjugonioårige Per-Ola Cullin, (mest
känd under ”kodnamnet” Pocken)
och just nu rankad som etta i världens största bridgeklubb St Erik.
Etta? Det visste jag inte. Vad skönt,
då ligger jag före min partner Johan
i sånt fall.
Hur påverkas du av framgångarna?
De stärker självförtroendet. I
Örebro hade jag räknat med medalj
i mixden men inte i par. Det var härligt att stå på prispallen fast på prisutdelningen i par var det väldigt lite
folk. De flesta hade redan åkt hem.
När började du spela bridge?
Jag bodde i Bromölla när jag var
barn och ofta spelade jag poker med
mamma. Det var rena slumpen att jag
en dag sprang på Christer Sandberg,
en bridgespelare från Sölvesborg
med en unik fallenhet för att lära ut
bridge till juniorer. Han väckte mitt
intresse för bridgen och lärde mig en
del. Jag lånade också bridgeböcker
på biblioteket. Det var för fjorton år
sedan.
Vad har du för yrke och hur kombinerar du jobb och bridgespel?
Jag är jurist och arbetar på Nacka
Tingsrätt. Bridge spelar jag på helgerna och enstaka kvällar. All semester går åt till bridgeresor och det är
tur det, eftersom utan bridge blir jag

Sid 16

lätt rastlös.
Vilka internationella uppträdanden
har du haft och var?
Jag var med i Junior EM i Wien
1998 och i Torquay 2001, i VM för lag
i Shanghai 2007 och nu i juni i EM i
Pau. I oktober åker vi till Peking för
att spela OS.
Varför passar ni så bra ihop som
partners du och Johan Uppmark?
Vi är inte bara partners utan bra
kompisar även vid sidan om bridgebordet. Vi har mycket gemensamt
och ”tänker bridge” likadant. Om det
skulle uppstå ett problem i budgivningen eller i försvaret vet jag hur
han resonerar och då är det lättare
att hitta en lösning.
Har du mött några bridgekändisar
under din vistelse utomlands?
Den roligaste av alla är Zia Mahmood. Han tål skämt och skojar och
pratar om allt möjligt hela tiden.
Ibland tappar motståndarna koncentrationen när de måste skämta tillbaka. Det är kanske hans taktik och
han lyckas bra med den. En annan
riktigt trevlig spelare är Frankrikes
Alain Levy. Den jag blivit mest imponerad av är fransmannen Thomas
Bessis, 28, lika skicklig kortspelare
som de äldre fransmännen, men därtill stort tryck i budgivningen.
Hjälper du juniorer att utvecklas
som bridgespelare?
Jag tackar aldrig nej om jag är ledig
och någon vill spela en tävling med
mig. Jag har haft föreläsningar på
juniorlandslagsträning två gånger.
Hur länge är du beredd att satsa på
landslaget?
Så länge jag spelar bridge. Det blir
alltid min målsättning. §

Lycka till i Kina Per-Ola! §
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