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PASS
Stora och lilla
Björn juniorguldvinnare

Bridgeresa till Rhodos
29 april - 6 maj 2009

En härlig vårvecka på Rhodos med bridge, sol & nöjen!
Rhodos är en av den Grekiska övärldens abosluta favoriter.
Ön erbjuder utöver solen och de vackra stränderna en mycket
rik och fascinerande historia. Under resan bor vi på det fina
fyrstjärniga All Inclusive-hotellet Esperides Beach, beläget i
den trevliga byn Faliraki.

För endast 7795:- per person får ni:
Direktflyg Arlanda – Rhodos tur & retur. Mat på planet ingår.
Transfer t/r mellan Rhodos flygplats och Hotell Esperides Beach.
Del i dubbelrum på fyrstjärniga Esperides där även spelet sker.
All Inclusive, alla måltider och all dryck ingår!
Svensk färdledning från GoStay.
Halvdagsutflykt.
Spelledning under rutinerade Kerstin Strandberg (tel. 08-668 78 01)

410
gostay.se 08-310
Sveav. 53

Spelavgift 500:- tillkommer, varav 50% återgår som prispengar. Tillägg: 1250:enkelrumstillägg, havsutsiktstillägg 400:- avbeställningsskydd 200:- (frivilligt).
OBS. Du behöver inte vara en rutinerad bridgespelare, resan är anpassad för alla!

För mer information ring 08-310 410, eller se www.gostay.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
Rapport från årsmötet
Tommys luriga
Mats och Johnny
STOJ:s juniorguld
Multiförvirring
Profilen

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:
Björn Andersson och
Björn Sörling
Foto: Noomi Hebert

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

Vi har nu haft årsmöte,
som refereras på annan
plats, men jag vill ändå
lämna några
kommentarer.
Björn Gustafsson - Bromma
Vi fick en ny styrelse med hela sex
nya ledamöter, så det kommer nog
att krävas lite inkörning innan alla
hittar sina roller. Det känns dock bra
med en stor styrelse, när det finns så
mycket att göra.
Årsmötet krävde att vi ska se över
möjligheterna att förbättra ventilationen, som många hade synpunkter
på. Vi skall också förbättra toaletterna och belysningen i kursrummen.
Vi skall undersöka möjligheten att
spela IAF i ligan, vilket betyder att
man spelar med samma givar i alla
matcher, så att man kan jämföra sina
resultat med alla andra bord. Man
får också en givsamling, helst med
kommentarer. Tanken vid årsmötet
var att detta skulle kunna göras en
gång i månaden, då med en något
höjd bordsavgift.
Jag vill också redan nu propagera för
alla tävlingar, som skall spelas under
juluppehållet, datum för Jul-Kul är
ännu inte klart, men Annandagssilver, Nyårssilver och Trettondagssilver, kommer att spelas på angivna
dagar. Det kommer även att anordnas Mellandagsbridge. §
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Kalender
December
16 Julkul ............................. 18:30
17 Skinkbarometer MR .... 18:30
18 Skinkbarometer ........... 18:30
26 Annandagssilver .......... 15:00
29 Rally1 ............................ 18:30
30 Rally2 ............................ 18:30
Januari
1 Nyårssilver ................... 15:00
2 Rally3 ............................ 18:30
5 Trettonbrons MR ......... 18:30
6 Trettondagssilver ......... 15:00
7 Rally4 ............................ 18:30
8 Rally5 ............................ 18:30
9 Rally6 ............................ 18:30
31 Mixed-guld
Mars
7 DM-final veteraner
MR = För mindre rutinerade

Rapport från årsmötet

Jag är kassör i BK S:t Erik.
Verksamheten har successivt
vuxit mycket kraftigt, och det
börjar bli mycket arbete för en
person att sköta ideellt på sin
fritid. Dessutom har jag skött
detta under många år, och det
börjar bli dags för nya förmågor
att ta över. Tyvärr finns inte rätt
kompetenser i den nuvarande
styrelsen (utöver mig).

Den 26 oktober avhölls
klubbens årsmöte, som
var mycket välbesökt,
över 160 personer.
Björn Gustafsson - Bromma
Protokoll och handlingar finns på
klubbens hemsida under rubriken
”Protokoll”.
Det var tre huvudfrågor, som
behandlades; Konflikten med skolan,
klubblokalens kvalitet och val av ny
styrelse.
Björn Gustafsson informerade om
konflikten: Skolan har i många år
bedrivit en spelverksamhet (ett mellanting mellan kurs och tävling) i
klubbens lokaler under dagtid. Detta
har de enligt avtal fått göra till en låg
hyra och i mån av plats.

Konflikten

I december 2007 beslöt styrelsen för
klubben att arrangera egna aktiviteter dagtid, och bedömde att då fanns
det inte längre plats för skolans, så
man sade upp skolan per den 1 januari 2008. Detta ansåg klubbens jurist
vara helt i överensstämmelse med det
gällande hyresavtalet, medan skolans
jurist hade en motsatt uppfattning.
Klubben anser sig inte ha gjort något
juridiskt fel, men är ändå av moraliska skäl beredd att kompensera
skolan, som mist en viktig inkomstkälla. Förhandlingar har pågått i flera
månader, men utan resultat.
Konflikten har också komplicerats
av att skolan vill ha skadestånd för
att den blivit uppsagd även från kurslokalerna. I detta fall har skolan rätt
rent juridiskt, men klubben anser att
det är skolan som initierat uppsägningen, varför det är moraliskt fel att
kräva ett skadestånd.
Klubben anser att dessa två konflikter måste få en gemensam lösning, så
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Ekonomer
sökes

Mårten, mötesordförande
nya förhandlingar är att vänta. Just
nu är läget det, att klubben är stämd
i tingsrätten angående spelverksamheten och anmäld till hyresnämnden
angående skolans besittningsrätt till
kurslokalerna.

Klubblokalen

Vad gäller klubblokalen fanns det
tre motioner inlämnade. Årsmötet
avslog två av dem: Rökburarna skall
vara kvar och toaletterna skall inte
vara könsneutrala, men gärna fler.
Motionen om en förbättrad ventilation fick däremot årsmötets stöd.
Styrelsen fick i uppdrag att arbeta
för en förbättring, och det fick kosta
pengar, om det så krävdes.

Val av ny styrelse

Valberedningen hade föreslagit en
ny styrelse, där endast ordföranden
fanns kvar från den gamla styrelsen,
men det fanns också ett motförslag,
där fyra av de tidigare ledamöterna
skulle sitta kvar. Efter en lång debatt,
där vi stod inför alternativet att med
sluten omröstning välja åtta ledamöter bland tio förslagna, beslöts slutligen att alla tio skulle väljas, varav två
som suppleanter.
Efter nära tre timmar kunde mötesordföranden Mårten Gustawsson
tacka deltagarna för sitt intresse och
engagemang. §

Vi söker därför ekonomer som
är intresserade av att arbeta ideellt för vår klubb. Arbetsuppgifterna är många, och innefattar.
[[ Löpande redovisning
[[ Löner/arvoden, skattedeklarationer
[[ Fakturering
[[ Betalningar efter
attest samt godkännande av beställare
[[ Avstämning av redovisningar från varje aktivitet
[[ Avstämning av alla övriga
inkommande betalningar
[[ Upprätta årsbokslut
och årsredovisning
[[ Övrig ekonomisk
administration
Om Du känner att Du behärskar några av dessa områden
och är intresserad av att vara
med i styrelsen och arbeta för
vår klubb, så vore jag tacksam
om Du hör av Dig till mig på:
Åsa Gindin
asa.gindin@comhem.se
Hornsgatan 137
117 28 Stockholm
Tel: 08-669 29 22
Fax: 08-720 65 30
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Tommys luriga
Läs även Tommys bridgeproblem i Aftonbladet
och SvD. Försök först
innan du kikar i facit på
sidan 11.
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Utspel: Klövertvå.

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

1. Öst
Alla
		
		

[
]
{
}

10 5 4 3
543
E 10
E532

			

¤

		
		
		
		

K6
EK8
K7
K kn 8 7 6 4

[
]
{
}

Väst Nord
			
pass
3}
pass
pass

Öst	Syd
1[
2}
pass
3 NT
pass

Utspel: Spaderknekt.
Hur garderar ni i praktiken hemgång?
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Bridgeskolan
Ferieskola

Januari 09 – vecka 3 och 4
Förbättra din spelteknik – tre
olika nivåer. Vi erbjuder både
dag och kvällslektioner. Mer info
på hemsidan.

Inspark

En heldag med bridge, antingen
10, 11, 24 eller 25 januari.
Lektioner i budgivning och
spelteknik. Lättare lunch därefter tävling där alla deltagare
erhåller en kommenterad givsamling. Frågor: krister@bridgeskolan.Se

Syd avslutade budgivningen med försiktiga 5 klöver.

Kursstart våren 2009

Gardera hemgång!

Grundkurs A
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Utspel: Ruterdam.

26 januari – 29 januari

(inga förkunskaper)
Tisdag 18.00 Onsdag 13.30
Torsdag 9.30 Torsdag 18.00
Värvningspremie till dig som
tipsar en vän om någon av våra
nybörjarkurser.
Vilken kurs ska jag gå till
våren? Prata med din lärare eller
gå in på bridgeskolans hemsida
och se vilken dag och tid som
passar just dig.

Partävling med lektion

Vi spelar 15 brickor. Efter spelet
har du chansen att fråga och du
erhåller också en givsamling som
kommenterats. Torsdagarna 15 o
22 januari klockan 18.00. Därefter söndagar from 1 februari kl.
12.00

Tips inför julen !

Läs även Tommys

bridgeproblem i
SvD och
Aftonbladet.

Ge bort en kurs eller en våra cd
skivor i julklapp.
Bridgeskolan Kronobergsgatan 12 Tfn. 08-31 37 31.
e-post@bridgeskolan.se
Hemsida www.bridgeskolan.se
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Mats och Johnny
fr å n A ( x dorph ) t i ll Ö ( stber g )
Med (minst) 20 000
brickor i ryggen fick
S:t Eriksparet Mats
Axdorph och Johnny
Östberg äntligen göra
debut i landslaget i
somras under OS i
Peking. Väl hemma igen
fortsätter de att tuffa på
i ligan på måndagarna,
och i ett nystartat lag på
onsdagarna - där motståndarna ibland inte
har en aning om vilka de
är.
Noomi Hebert - Stockholm
Mats och Johnny började spela ihop
precis efter juniortiden, och drömde
redan då om att få representera Sverige. Efter massor med spel, fast inte
på landslagsnivå, blev jobb och familj
viktigare under en period, men nu är
de tillbaka på banan. Under åren har
de spelat minst 20 000 brickor tillsammans, räknar de ut.
– I perioder har vi ju spelat väldigt
mycket bridge, säger Mats
– Löjligt mycket, säger Johnny. Men
sedan fick vi barn båda två, och Mats
flyttade till Nyköping...
– Ja, då var det ju inte lika roligt för
Johnny längre, säger Mats.
– Fast jag tappade sugen lite efter
SM-lag -90, berättar Johnny. Jag
fick hoppa in i ett lag och spela finalen, och vi kom två efter den eviga
Morathen och hans lag. Alla tyckte
att det var så bra att komma tvåa i
Sveriges finaste bridgetävling, men
jag kände ingen som helst glädje
över det. Så då var jag ju tvungen att
fråga mig ”varför håller jag på med
det här?” Och i samma veva blev jag
pappa, så då tog jag lite paus från
elitsatsandet.
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– Jag har inte direkt sett det som en
satsning, säger Mats. Jag har spelat
mycket hela tiden, och varit ute på
de tävlingar jag kunnat. Och det har
varit roligt hela tiden, jag tycker verkligen det är jättekul att spela bridge.
Så för fem-sex år sedan började de
att spela ihop på nytt (”så fort jag
ringde blev han ju entusiastisk igen,
säger Mats”). Dåvarande kaptenen
för Openlaget, Gunnar Andersson,
behövde ett extra par till en OBStävling, och fick Mats och Johnny att
ställa upp. Och sedan var de plötsligt
listade i landslagstruppen...

Doldisar

– Vi har börjat med ett lag lite längre
ner i seriesystemet, berättar Mats.
Och Anders Morath är med i laget,
och när våra motståndare såg hans
namn frågade de lite förfärat om han
skulle spela idag. När vi sa ”nej” såg
man hur de drog en suck av lättnad.
Hur matchen slutade? Jag tror det
blev 25-4 till oss...
Fast att inte veta vem man möter
kan vara en fördel. Mats och Johnny
berättar om hur de mött diverse internationella stjärnspelare utan att ha
en aning om vilka de är.
– Det är ju bara vanliga människor,
säger Mats. Så det är bara att spela
vanlig bridge.
– En del av de verkligt kända namnen
får ju en massa gratis just för att de
är kända, säger Johnny. Alla vill ha
en bra bricka mot just dem, och det
brukar inte gå så lätt att skapa bra
brickor mot just de där paren.
Att spela stora, viktiga tävlingar, och
kanske till och med sitta i rama där
tusentals människor kan följa ens
spel på nätet skulle nog göra många
nästan paralyserade av nervositet.
Men paret tycker inte det är något att
oroa sig för.
– Klart det kan kittla lite i magen om
det är en avgörande match, säger
Johnny. Men det går över så snart
man börjar spela.
– Sitter man i raman är man oftast

väldigt isolerad i ett eget litet rum,
säger Mats. Och nervös... nej, det kan
jag inte påstå.
En annan skillnad på att spela till
vardags och något riktigt stort är
förberedelserna. Att läsa på systemet hinns inte med varje vecka, och
ibland händer en massa annat vardagligt som stör koncentrationen.
Men spelet är sig ganska likt, tror de,
bara lite mer avslappnat.
– Tendensen är väl snarare att det
kan bli något mer oövervägt i ligan,
säger Mats.
– Ja, man kan testa partnern mer på
måndagslunken, säger Johnny.

HP = Hemmapoäng

En tävling som paret avstod var guldsimultanen som nyligen gick. De var
anmälda från början, men när det
beslutades att tävlingen inte skulle
gå på Cosmopol bokade paret av sig.
– Ja, det var Allsvenskan och vi hade
nyss varit iväg till Kina och över
huvud taget spelat mycket, säger
Johnny. Jag skaffade mig lite hp istället, alltså hemmapoäng. Men Mats är
mycket på casinot, i pokerrummet...
Mats nekar till ”mycket”, men erkänner att han brukar spela poker ungefär en gång i månaden.
– Det är också väldigt roligt, säger
Mats. Bridge och poker är helt skilda
spel, men det är kul att variera sig lite
ibland. Och så har jag nog haft lite tur
där också...
– Du har ju vunnit turneringar... är
det tre eller fyra gånger? inflikar
Johnny.
– Fyra, säger Mats. Även om jag inte
har spelat jättemycket poker, så har
jag kanske hajat liret lite grann. Och
jag har absolut spelat mycket mer
kort än alla andra - och bordsnärvaro
betalar sig i poker med! Dessutom så
har de kanske underskattat mig en
del. De kallar mig för ”farsan” och
tror väl att den där gubben vågar väl
inte betta, och när han väl betar har
han väl till. Så jag bluffar bort dem
hur lätt som helst ibland.
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– Jag har knappt spelat poker alls,
säger Johnny. Första gången åkte jag
ut direkt, andra var jag väl kvar en
och en halv timme...

Ett bra system

Något som båda ser som en styrka är
systemet de spelar - och inte minst att
de båda följer det.
– Fast det viktigaste med ett system
är inte att det är objektivt bra, säger
Johnny, utan att man trivs med det.
Och det gör vi. Klart man måste
utveckla och förfina, men grunden är
fast sedan många år.
– Vi har ett trevligt, aggressivt
system, säger Mats. Konstigt att inte
fler spelar som vi, egentligen. Men
kompendiet har blivit tunnare för
varje år, inte tjockare.
– De saker vi aldrig använder tar vi
bort, säger Johnny. Det kanske är
något som är jättebra om man nu
kan det, men om de aldrig händer
lönar det sig inte att ha med det. Det
är dumt att få en dålig bricka för att
man spelar för krångligt.
– Någon gång spelar man ju med
någon annan, säger Mats, och då om
man kör... naturligt (en lätt grimas av
avsmak) eller stark klöver tycker jag
att man kommer svårt till hela tiden.
Inför en tävling utomlands var paret
tvungna att förenkla systemet innan
tävlingen. Båda anser att det därför
blivit ännu bättre.
– Fast jag hade en jättegroda i Peking,
där vi gjort en förändring, säger Mats.
Så vi missade en storslam och kom
bara i utgång... det var lite jobbigt.
– Men det var det enda stora missförstånd vi hade under hela tiden, säger
Johnny.
– Ja, men det var ju desto värre,
suckar Mats. Det är för dyrt på i
Post/bankgiro
16-brickormatch när motståndarna
2003-3
inte gör så 90
mycket
fel i övrigt.
Vad som väntar framöver i större
sammanhang vet de inte - nästa mästerskap, NM, brukar vara vikt för
debutanter. Men spel blir det så klart
i alla fall - just denna dag, en måndag,
väntar S:t Erik och ligalunken.

Hedra minnet
med en
gåva till
Rädda Barnen.
Beställ ett
Minnesblad

Ring 020-52 52 00
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Mats och Johnny

om Mats och Johnny
Vem är mest systemfreak?
Mats: Det är nog
ganska lika.
Johnny: Mats har
blivit mycket mer
intresserad än han
var från början.
Vem har vassaste
utspelen?
Mats: Johnny.
Johnny: Ja... jag har
mer tur med utspelen,
tror jag.

Namn: Mats Axdorph
Ålder: Ett år äldre
än Johnny.
Yrke: Är tandläkare,
men har sabbatsår.
Sitt tredje sabbatsår.
System: Dubbeltydig klöver.

Vem är bäst spelförare?
Johnny: Mats.
Mats: Jag tycker det
inte är någon stor
skillnad.
Johnny: Jo, Mats har
sin spetskompetens
inom spelföringen. Han
är den som oftast trollar hem tresangare med åtta sterila stick. Om det
finns två typer av bridgespelare så
tillhör vi varsin sort - jag har kommit
från en skola där jag lärt mig bjuda
bra, men är inte alls lika duktig kortspelare. Mats kommer från andra
hållet, han är född med en kortlek i
handen, men var inte lika bra på att
bjuda från början.
Mats: Jag vet inte om jag är en så
mycket bättre kortspelare.
Johnny: Jamen du har ju spelat mer
kort, eller hur?
Mats: Tja... eller så är jag lite smartare bara!

Jaha... då bjuder ni ungefär lika bra
nu då?
Johnny: Det vi båda blivit bättre på
är att vara tuffa, och där har Mats
gått före.
Mats: Man måste över huvud taget
kämpa mera. Det går inte att ha för
hårda krav på inkliv och balanseringar, men visst måste man ha rimlig
kontroll.
Johnny: Det som förändrades mest
de tio år jag inte spelade så mycket
var just aggressiviteten. Du får aldrig

Namn: Johnny
Östberg
Ålder: Ett år
yngre än Mats
Yrke: Jobbar på Länsförsäkringar som chef
för kundrelationer.
System: Dubbeltydig klöver.

vara i fred på elitnivå. Du får aldrig
sitta och lira 2 hjärter, det händer
inte
Vem har bäst bordsnärvaro?
Johnny: Mats utan tvekan!
Mats: Njää, det är nog ganska lika.
Vem är mest tävlingsinriktad?
Mats: Det är nog jag. Jag vill vinna
alla brickor, alltid, minsta lilla imp
vill jag ha.
Johnny: Det är Mats. Jag kommer
ihåg en trissing där fi satt i 3 NT, men
det gick inte så bra för fi. Så när vi
säkrat vår sjunde bet slarvade jag
så vi fick inte in den åttonde. Och
då var genast Mats där och frågade
”när ska den där vändan var rätt?”.
Och det var inte på skämt, han var så
jäkla inne i det hela, han förstod inte
hur jag kunde tappa koncentrationen
bara för att det redan ramlat in sju
bet!
Mats: Jamen tänk om det var samma
vid det andra bordet, då kunde vi torskat en trea!
Vem mest ödmjuk?
Johnny: Jag.
Mats: Jo, jag får hålla med. §
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STOJ:s juniorguld
1 3 : e september 2 0 0 8
Det här årets juniorguld
hade ett deltagande på
39 par, vilket är en hygglig ökning jämfört med
förra året då vi hade
svårt att få tillräckligt
med par för att få klassa
det som guldtävling
överhuvudtaget.
Kicki Nedlich - Solna
Årets vinnare blev Björn Andersson
och Björn Sörling, som vann med
mycket god marginal (680 IMP för
att vara exakt) före Johnny Johansson och Peter Törnblom.
En bricka från vinnarparet:
På bricka 42 mötte de Tommy Andersson och Staffan Hed.
42. Öst
[ ED86
Alla
] 10 4
		
{ 94
		
} 10 6 5 4 2
[ 9 5 2			
[ 10 7
] E kn 5 2			
] KD9863
{ 76
{ 10 8 5 3 2		
} D			
} 987
		
[ K kn 4 3
		
] 7
		
{ E K D kn
		
} E K kn 3

¤

Björn Andersson satt Syd och till
höger om honom öppnade fi med ett
dubbeltydigt pass 0-7/17+, Björn klev
in med 1}, MTV bjöd 1{ och Björn
Sörling passade, 1] bjöd Öst nu, som
visade 17+ med 5+ hjärter, Björn
tyckte att han hade till en upplysningsdubbling och Väst höjde till fyra
hjärter. När nu Nord kunde bjuda 4[
så hade Öst blivit avslöjad och Björn
bjöd utan tvekan 6[.
Upplägget på tävlingen hade ändrats
i år för att försöka locka fler spelare.
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Kräftorna uteblev och istället bjöd vi
på tacos. Bordsavgifterna justerades
också för att få lite balans. Vi fick en
hel del positiv och negativ kritik och
ska försöka ta till oss de olika åsikterna för att göra nästa års Juniorguld ännu bättre. Förslag på mat eller
annat som kan förbättras skickas
med fördel till stojbridge@gmail.com
§

Andre
as
Ryman Jansson, Sofi
, Ida G
a
rönkvi
Erika
st och
Rodin

Plac Poäng Namn 		
1) 2009 Björn Andersson
Björn Sörling
2) 1329 Johnny Johansson
Peter Törnblom
3) 1088 Mari Lindblom
Mikael Lindblom
4) 1055 Daniel Eriksson
Ulf Westlin
5) 806
Måns Berg
Fredrik Nyström
6) 555
Catharina Forsberg
Tom Gärds
7) 473
PerOla Cullin
Sandra Rimstedt
8) 428
Tommy Jansson
Arvid Wikner
9) 390
Johan Wahlberg
Johan Upmark
10) 319
BertilG Johnson
Johan Karlsson
11) 316
Anders Bondensson
Tommy Westman
12) 223
BengtErik Efraimsson Peter Flodqvist
13) 155
Mats Johansson
Marcus Hjelte
14) 129
Eric Arvidsson
Bengt Pettersson
15) 114
Svante Ryman  
Sofia Ryman
16) 104
Fredrik Svensson
Mats Tenland
17) 80
Krister Ahlesved
Jonas Petersson
18) 79
LG Magnuson
Gunnar Andersson
19) 64
Torbjörn Gustavsson Per Clarin

Klubb
Bohus Nations BS
Malungs BK
BK S:t Erik
Bollnäs BK
BK S:t Erik
Örebridgen BK Björken
BK S:t Erik Harplinge BK
Lindesbergs BS BK S:t Erik
BK S:t Erik
Hällefors BK
ABB BK
BK S:t Erik
Upsala BS
BK S:t Erik
Näsby BS  BK S:t Erik
Lunds BK Tranes BK
BK Svanslös
BK Riddarsporren BK S:t Erik
BK S:t Erik
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Fredrik Alfredsson, Simon Bech, Staffan Hed och Catarina Midskog

e

tar
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rtik

ki, a
Kic

fat
lför

Aktiviteter under julledigheterna hittar ni
på STOJ:s hemsida.
Fredagsbridgen

Fortsätter som vanligt varje fredag
1500-1830. Alla är välkomna, både
nybörjare och rutinerade. Ta med
barnbarnet så lär vi juniorerna att
spela bridge.

Mer information

För mer info om STOJs aktiviter
se stojbridge.blogspot.com, mail:
stojbridge@gmail.com

Semijuniorer bl

andat med rikt
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iga juniorer
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Gör som Multiförvirring
så många
andra.
Du sitter på klubben och
en vanlig fyrSpela dag- spelar
mannamatch. Ta mina
och upplev det som
bridge på kort
modern bridge har att
S:t Erik! erbjuda.
Elena Ström - Stockholm

Du är först och stirrar på följande
uppsättning:
		
		
		
		

Dagspel i veckan våren
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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Du får dock inte grubbla för länge.
Öppnar du?
Vadå öppna säger du, vi är i zon och
jag har bara fyra poäng. Det stämmer, men du och partner spelar multi.
Kan du tänka dig att öppna med två
ruter multi och så småningom visa en
svag tvåöppning i hjärter? Eftersom
jag stressar dig och du har ont om
tid så frångår du dina principer och
öppnar med två ruter multi. Nästa
man bjuder två hjärter och partner
dubblar för att visa styrka och framförallt spader.
Nu ångrar du dig inte längre att du
har öppnat och funderar på att förvandla dubblingen till en straffdubbling och passa. Nästa man berövar
dig av detta nöje och bjuder fyra hjärter. Nu kan du inte ens straffdubbla
eftersom då visar du att du hade spaderfärgen. Du passar snabbt och ber
gudarna att budgivningen tar slut.
Till vänster om dig kommer pass men
partner vill vara med och bjuder fyra
spader.
Du börjar ana sex eller sju straff i
zonen och kan bara hoppas att partner inte säger efter matchen att det
var sista gången ni spelar ihop. Din
motståndare till höger är din skyddsängel ikväll och bjuder fem hjärter!

Nu kan din dubbling inte missuppfattas, tycker du och du tar fram en
röd lapp. Motspelaren som bjöd två
hjärter verkar inte nöjd med kontraktet och sätter ny fart på karusellen
genom att bjuda fem spader. Din partner verkar multiförvirrad. Både han
och motståndarna vill spela utgång
i spader – har ni av misstag blandat
ihop två olika kortlekar undrar han.
Han
dubblar men sista ordet är ännu
ANNONS
inte sagt. Det bjuds ruter på sextricksnivå. Det är slutbudet som dubblas
av partnern förstås. Hela given:
har tagit
”Mamman
flyttat.
ch
o
n
barne
hon inte
Nu svarar[ E D 10 x
.”
n
		 i telefo ] x x

		
{ xx
		
} EKDxx
[ K kn x x x x		 ”Vår [ 9 x x
son blir väldig t
] x			 arg, slänge
] EKxx
r saker
kn
xxx
{ E D 10 x 		
och slår.{ViKvet
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} x x			 vad vi ska
} göra.”
x
		
[ ---				
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”Min { x x
stakn
		 är d äld}
dot10
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¤

r
eprim
erad
jag vet
inte hu och
sk a h a
r jag
nter a
detstraff
.”
Du skriver tre
i protokollet

och åker hem med en lärorik bricka
i bagaget. Du demonstrerade mentalstyrka med din multiöppning på
Sitt
inte ensam
din oro. till
fyra
poäng
i zonen,med
motståndaren
Rädda Barnens
Föräldratelefon
och Föräldramejl
finns
vänster
införde
kreativitet
i budgivför dig som är mamma eller pappa och behöver prata
ningen,
din
partner
bevisade
att
med någon annan om ditt barn. Vi som svarar är självahan
föräldrar,
utbildade avoch
Rädda fienden
Barnen och vana
att höger
kan
systemet
till
diskutera både små och stora problem. Vi erbjuder
blev
din
bästa
vän.
§
ett lyssnande öra, medmänskligt stöd och hjälp att
sortera i tankar och känslor.

R ädda Bar ne
För äldr at ele ns
f on:

020- 7 86 7 86
www.r b.se/f or

aldr ar

Telefonen har öppet:
Mån 12.00 – 21.30. Tis – fre 18.00 – 21.00. Lör – sön 13.00 –16.00.
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Tommys
luriga
1. Öst
Alla
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Väst Nord
			
pass
3}
pass
pass

Öst	Syd
1[
2}
pass
3 NT
pass

Utspel: Spaderknekt.
Hur garderar ni i praktiken hemgång?
Låt Väst få för spaderknekt! Faran
är att Öst är renons i klöver. Hela
given:
1. Öst
[ 10 5 4 3
Alla
] 543
		
{ E 10
		
} E532
[ kn 2			
[ ED987
] 10 9 6			
] D kn 7 2
{ kn 9 8 6
{ D 5 4 3 2		
} D 10 9			
} --		
[ K6
		
] EK8
		
{ K7
		
} K kn 8 7 6 4

¤

Tar man utspelet, kommer Väst förr
eller senare in i klöver. Spader genom
tian straffar då kontraktet.
Låter man Väst få första stick har
Syd ett vinnande läge. Näst spader
vinner Öst och kan om han så önskar
inkassera även spaderdam. Sedan är
allt försvaret får ett klöverstick som
går till Väst.
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Skulle Öst ha försvarets samtliga
klöver, blir klöverdam utmaskad för
övertrick.

2. Nord
Ingen
		
		

[
]
{
}

EK2
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10 9 5 3
KD4

			

¤

		
		
		
		

10 9 3
ED
ED
E kn 10 9 8 7

		
		
		
		

[
]
{
}

Nord
1{
4}
4[

Syd
3}
4{
5}

Utspel: Klövertvå.
Syd avslutade budgivningen med försiktiga 5 klöver.
Gardera hemgång!
Trumfa ut och fortsätt med ruteress och ruterdam! Försvaret vinner
och attackerar bäst spadern. Du tar
sticket på bordet och fortsätter med
rutertio med spadersak om Öst inte
täcker. Därmed har du garderat hemgången oberoende av hur de röda
färgerna sitter.

3. Syd
Alla
		
		

[
]
{
}

654
K D kn 10 6
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K32
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E32

Väst Nord
Öst	Syd
				
1]
1[
2 NT*
pass
3 ]*
pass
4]
pass
pass
pass

Tag ut ess och kung i klöver och spela
spader till kung! Så länge som Väst
har fem eller fler spader är kontraktet
hemma. Väst kan ta sina tre spaderstick men han måste sedan spela mot
dubbelrenons för hemgång.
Skulle Väst, efter spaderess, lyckas
spela in Öst i spader hotar inget. Öst
kan ta försvarets klöverstick. Därefter följer sedan dubbelrenonsvända
så att tredje spaderförloraren försvinner. §

Vill du driva kursverksamhet i bridge?
Bridgeklubben St:Erik har på
årsmötet 2008 beslutat ta över
utbildningsverksamheten i egen
regi. Detta innebär bland annat
att klubben ska utse en ny entreprenör för kursverksamheten
med start hösten 2009. Med
anledning av detta gör vi detta
upprop för att se vilka tänkbara
leverantörer som vill och kan ta
på sig uppdraget.
Vi ber om en skriftlig intresseanmälan där du kortfattat
beskriver hur du vill driva verksamheten.
Din verksamhet ska drivas
genom ett företag med F-skattsedel.
Vi vill ha din intresseanmälan
senast den 5 december 2008.
Maila den till clark.mcab@telia.
com eller lämna den i kuvert till
styrelsen/Melvin Clark
Vi kommer att be att få in
slutliga anbud i mitten av
januari och planerar att avtala
med vald partner senast under
februari 2009.
Har du frågor kan du vända
dig till Gruppens samordnare
Melvin Clark på ovanstående
mailadress.
Utbildningsgruppen, Styrelsen
Bridgeklubben St:Erik. §

Utspel: Ruterdam.

Sid 11

Posttidning B

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

Guldglitter på St: Erik
v i n n are i pek i n g
Finanskrisen ligger
tungt över hela världen
men på St Erik har vi
fått guldglitter. Det är en
guldklimp i form av en
guldmedalj som hänger
runt halsen på Catarina
Midskog. Hon vann det
Individuella mästerskapet i damklassen i
Peking i oktober. Evenemanget heter World
Mind Sport Games och
motsvarar Bridge Olympiaden.
Elena Ström - Stockholm
Det är inte äkta guld bara doublé men
det glittrar rätt så bra ändå – säger
Katt.
WBF (World Bridge Federation)
har försökt länge att få ingå i IOC
(International Olympic Committee)
och få bridge godkänd som sport-tankesport. IOC svarade att det skulle
bli för många sporter med även tankesporterna och föreslog att WBF
och de andra tankesportförbunden
ska bilda ett Mind Sport Association,
som en systerorganisation till IOC
som omfattar fyra grenar – bridge,
schack, go och draft.
Bland de 24 deltagarna i damklassen
fattades representanter från USA och
kända namn från Frankrike, Tyskland
och Holland mm. Varför?
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Ursprungligen skulle 28 damer från
världseliten vara med men det blev
fyra återbud. Värdnationen fick
några extra platser men resten fördelades enligt ländernas prestationer
de senaste åren och kvot per respektive geografisk zon.
Du var den enda damen från Sverige.
Varför fick inte andra inbjudan till
det Individuella mästerskapet?
De måste ha prioriterat meritlistan,
tror jag. Jag har flest internationella
medaljer – två EM guld och två VM
brons.
Vad innebär guldmedaljen i pengar?
Man fick inga slantar i handen men
möjligheten till framtida inbjudan
att spela i stora internationella tävlingar.
Fick du uppmärksamhet i medierna?
En kinesisk Tv-kanal sände under
spelet och norsk media var på plats.
Svenska Dagbladet hade ett långt
reportage om mig innan jag åkte
till Kina eftersom jag var den enda
svenska representanten i evenemanget. De skrev också en kort notis
om guldmedaljen.
Spelade ni samma system i den individuella tävlingen?
Ja, vi fick det per mejl en månad tidigare för att studera det.
Fick du beröm av dina partners?
Jag fick en present från en dam från
Indien. Hon gav mig en brevkniv i
silver och sa att jag var den trevligaste
partner hon fått i denna tävling.

Var det jobbigt att spela både i lag
och i den individuella tävlingen?
Nej, inte alls. Det var alldeles för få
brickor per dag. I lagtävlingen var det
16 brickor per match, vilket innebar
att ett par fick spela max 32 brickor
per dag. I den individuella spelade vi
sammanlagt 69 brickor – 23 ronder à
tre brickor.
Vad gillar du i Kina?
Det var mitt fjärde besök i detta land.
Jag är förtjust i Kina och gillar framförallt deras sätt att ta hand om unga
bridgetalanger.
Ingen svensk var inbjuden till det
Individuella mästerskapet för herrar.
Varför?
Jag vet inte. Det fanns ingen svensk
bland de 36 herrar men det är möjligt att någon hade fått inbjudan och
tackat nej.
Vem kommer att vinna nästa guldmedalj för Sverige?
Det blir damerna, förstås. Under de
senaste 15 åren har vi haft en bättre
spelstatistik än herrarna. Det gäller
att vi någon gång får maximal utdelning på vårt bridgekunnande. §
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