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PASS annonsering

Helsida 190x250 5.700:-
Halvsida 190x123 2.990:-
1/3 - sida 190x80 1.990:-
1/6 - sida 60x122 1.170:-
1/12 - sida 60x58 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 manus-
stopp 1 månad innan

Varje nummer av tidningen 
innehåller normalt sett 16 
sidor.

Som periodisk skrift är PASS 
befriad från moms och reklam-
skatt.

För annonsering i PASS kon-
takta redaktör Thomas Lars-
son, 070-999 52 79, e-post pass@
sterik.se

Förnyelse
Det är lätt hänt att man 
slår sig till ro, när liga-
spelet är en sådan succé, 
så därför är det extra 
roligt att kunna infor-
mera om nyheter, som 
dels kommer att pre-
senteras på egen plats i 
denna tidning, dels lite 
här nedan.

Björn Gustafsson - Bromma

Först kommer simultantävlingen tis-
dagen den 28 april, då vi spelar par-
tävling på klubben, men jämför oss 
med ett stort antal andra klubbar, 
som spelar samma brickor. Dagen 
efter finns resultat och kommentarer 
till spelen på förbundets hemsida, 
men vi kommer att kopiera upp ett 
antal ex av kommentarerna till dem 
som saknar tillgång till nätet.

Sedan kommer Sommarligan, då vi 
spelar lagtävling tre tisdagar direkt 
efter ligaspelet, den 2, 9 och 16 juni. 
De anmälda lagen delas in i sexlags-
grupper, där alla möter alla i halv-
matcher. Sista kvällen blir det bara 
en halvmatch och sedan mingel med 
öl, vin, varm korv och smörgåstårta. 
Det blir sju divisioner: Mästarserien, 
Elit, Lillelit, A, B, C och D. 

Bordsavgifterna är som i ligan, 
mästarpoäng utdelas men inga 
priser.

Anmälan, som skall vara inne 
senast den 26 maj, kan göras på 
nätet eller till tävlingsledaren. Det 
behöver inte vara ordinarie ligalag, 
och även spelare från andra klubbar 
är välkomna.

Den 28 juli arrangerar vi en buss-
resa till Bridgefestivalen i Örebro. 
Bussen går 11.30 från World Trade 
Center och åter 23.00 från Conven-
tum i Örebro. Man hinner spela två 
bronstävlingar och äta middag. I 
resans pris, 300 kronor, ingår bords-
avgifter till bronstävlingarna.

Anmälan till resan kan göras till 
tävlingsledaren, då även avgiften 
skall betalas.

Ligan innehåller idag fantastiska 
250 lag, och då räknas inte den största 
serien, D-serien, som innehåller 75 
lag. Det är kanske fel att kalla alla i 
D-serien för lag, eftersom det varje 
gång bildas nya lag med de spelare, 
som kommit. Somliga kommer alltid 
fyra stycken, andra kommer parvis 
och några kommer ensamma. Det 
är lagkaptenens dröm. Han behöver 
aldrig ragga reserver eller hänga 
matcher. 

På dagtid tisdagar spelar man i 
tre nivåer, där den högsta, Hjärter, 
är ett riktigt ligaspel. På kvällstid 
spelar man såväl mån- som tisdagar 
klockan 18.00. Ibland inleds spelet 
med en kort lektion, ibland börjar 
man spela direkt.

Klubbens målsättning med D-se-
rien är naturligtvis att kursdeltagarna 
skall våga sig på att spela fyrman-
namatcher, och då är D-serien inte 
så skrämmande, eftersom man dels 
inte har bundit sig för att spela varje 
vecka, dels kan få lära sig lite mer, 
samtidigt som man tävlar.

På tisdagarna ansvarar Lisbeth 
(Lisa) Åström för D-serien och på 
måndagarna Svante Ryman. Båda gör 
en fantastisk insats och de är mycket 
uppskattade av deltagarna. §

Kalender

Mars
28-29	 DM-lag	final

April
7  Vårkul
8 STOJ, Pro-am
13		 KM-individuellt
18-19	 DM-par	final
25-26	 SM-lag	semifinal
28	 Aprilsilver	(simultan)

Maj
16	 Guld-IAF
27	 Sthlmsseriens 
	 sista	omgång,
	 gemensam	speldag

Juni
3	 KM-mindre	rutinerade
	 (högst	ABBA)
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En bridgearbetares 
fundering nummer 14. 
Varför går inte alla från 
bridgekurs och börjar 
spela bridge i en egen 
grupp på klubben? Och 
varför kan man inte 
spela lite mellan kur-
serna? Det är precis så 
man gör i D-serien på 
BK S:t Erik vid Frid-
hemsplan i Stockholm. 
De har anpassade spel 
för mindre rutinerade 
i en egen grupp, i egen 
takt med egen bridge-
lärare. Vad konstigt att 
inte alla gör så…

Thomas Larsson – Stockholm

Inledningen var tänkt med Toyotas 
uppläsare i en radioreklam, om nu 
bridgen var ett litet större begrepp 
än vad det är. Men det ligger en hel 
del sanning i vad som skrivs där. Just 
på BK S:t Erik finns det seriespel för 
de som kommer från kursen. För 
närvarande är det 75 bord per vecka 
som spelar i D-serien, en siffra som 
ökar. – Snart är vi i hela lokalen och 
då får alla andra flytta på sig, säger 
Svante Ryman som leder tävlingarna 
under måndagar.

Egentligen finns det tre delar i 
utbildningen. Den första är bridge-
kurs, sedan D-serien och eventuellt 
tillbaka till kurs för att ta steget till 
C-serien. Många som går C-serien 
tar en kurs för att förkovra sig ytter-
ligare.

Jag ställde några frågor till Svante 
Ryman om D-serien.

Att börja spela i D-serien

Får vem som helst spela?
Alla som kommer i lag eller par får 
alltid spela. De som kommer själva 
får spela 9 gånger av 10. Om man 
inte får spela just den kvällen så blir 
man bjuden på spelavgiften vid nästa 
tillfälle.

Måste man vara bra då?
– Inte alls. Om det är helt nya spelare 
som kommer så ser jag till att matcha 
dem mot några andra som ligger på 
ungefär samma nivå. Garanterar att 
det alltid är bra stämning här. Kom 
till mig så blir ni omhändertagna.

Är det bara du som jobbar?
- Nej. Jag har två assistenter som 
jobbar med mig. Det är Sofia Ryman 
och Erika Rodin.

Systemet som används i D-serien är 
bridgeskolan standard. Vissa spelar 
med svaga tvåöppningar istället för 
starka men i övrigt känner man igen 
sig från kursen.

Vilken tävlingsform?
Det är fyrmannamatch som gäller 
med 18 brickor. Vi börjar 18.00 och 
brukar normalt vara klar före 21.00. 
Det innebär ett lite lugnare tempo än 
en vanlig tävling. 

Om det blir några problem vid 
bordet?
- Jag hjälper alltid till, säger Svante. 
Om det är bud- eller spelförings-
problem, om något domslut ska tas 
vid bordet eller protokollskrivning. 
Allt för att spelarna ska känna sig 
trygga.

När du spelar vad händer då?
- Då får motståndarlaget mellan 
3-6 matchpoäng i extra.

Varför då?
Hrfm… }

Fakta
Namn: Svante Ryman

Ålder: Äldre

Familj:  Fru Nahid Shirazi-Ryman.  
  Vuxna döttrarna Sofia  
  Ryman och Jenny Wolpert.  
  Ska snart bli morfar. 

Tidigare bridgekarriär: Kapten för 
Öppna laget 91/92 vilket resulte-
rade i EM-silver, VM-brons, NM-
brons och en fjärdeplats i OS.

Egna bridgekarriären: Juniorguld 
med Max Ödlund som spelare i EM 
1975. SM guld i såväl lag som par 
samt vunnit allsvenskan 2 gånger.
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När redaktionen var 
nere och hälsade på 
D-serien en måndag 
för att spana in läget 
så mötes vi av lunga 
avslappnade spelare som 
såg ut som de inte gjort 
något annat än spelat 
bridge i hela sitt liv. Hur 
gick det till?

Thomas Larsson – Stockholm

Vi kommer till ett lag som just ska 
jämföra sina resultat. – Du har ju 
skrivit på fel sida, säger Margareta 
Pettersson till Eva Holm. – Ja, men 
jag blev ju störd av Thomas, kontrar 
Eva.

Efter jämförelsen så ligger de under 
med 16-24 (i IMP). – Vi spelar ju mot 
lite tuffare motstånd ikväll, den där 
Melvin Clark i styrelsen är med i mot-
ståndarlaget, fortsätter Eva. – Ja, men 
så bra är han ju inte, inflikar jag.

Laget började spela i D-serien för 
tre år sedan. Då hade de gått kurser 
under fem terminer innan. Marga-
reta säger att man kan ju inte gå kurs 
i hela livet, man måste ju praktisera 
sina kunskaper med. D-serien passar 
laget för att man inte behöver binda 
upp sig. Det är bara att komma (se 
artikeln om att börja spela i D-se-
rien).

I början tyckte laget att det kändes 
lite läskigt att komma och spela.  
Men det var något de kom över rätt 
snabbt. – Det tog väl en två-tre gånger 
kanske, säger Göran Pettersson.

Alla är överrens om att det är läro-
rikt att spela mot bättre motstånd. 
Anita Helgstedt säger att bridgen är 
så intressant för att det alltid finns en 
utmaning. Jag sa då att den världs-
kände bridgespelare Giorgio Bel-

ladonna fick frågan av Italiensk TV 
vad han önskade av sin bridge efter 
sitt åttonde! raka VM-guld. – Att få 
spela tre brickor i följd utan att göra 
ett misstag, det har jag aldrig gjort. 
Det man har insett då är hur mycket 
det finns kvar att lära.

Att Anita har vinnarskalle är det 
inget tvivel om. Mellan åren 1960 och 
1974 spelade hon inte mindre än 64 
a-landskamper som målvakt i hand-
boll. Klubbarna hette då KvSKArte-
mis och Stockholmspolisen IF.

Bridgeresor är något som roar 
laget. De har varit iväg på kryssning 
från Italien till Rio de Janerio där de 
fick sin beskärda del av bridge varje 
dag. Den gången åkte de med Grand 
Tour.

Matchen slutade 8-22 (i matchpo-
äng). – Men nästa vecka är det vår 
tur, avslutar Eva Holm med och vi på 
redaktionen kan inte annat än hålla 
med. }

Spelande lag i D-serien

Eva Holm

Göran Pettersson

Anita Helgstedt Margareta Pettersson
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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

Gör som
så många 

andra.
Spela dag-
bridge på 
S:t Erik!

Björn Gustafsson - Bromma

Du sitter Syd med följande kort:

 

Öst öppnar i första hand med 1 NT, 
som visar 15-17 hp. Syd passar och 
Väst frågar efter högfärger med 2 Kl, 
som Öst besvarar med 2 Ru, som för-
nekar någon fyrkorts högfärg. Väst 
avslutar budgivningen med 3 NT. 

Vad spelar du ut?

Svar: Det är lämpligt att spela ut 
en hög hjärter. Vi spelar normalt 
ut högsta från sekvens, men det är 
bättre att spela ut kungen, som lovar 
damen, så att Nord kan högmarkera, 
om han har knekten.

Bordet, Väst, kommer då upp på 
bordet och du ser:

Spelföraren begär femman från 
bordet. Nord lägger tvåan och Öst 
trean. Innan du bestämmer hur du 
skall fortsätta, är det bra att kontrol-
lera att du har så mycket informa-
tion, som det går att få. Hur många 
honnörspoäng har Nord?

Ledtrådar
TA N K E N ö T  AT T  T R ä N A  P å 
F ö R  m i N D R E  R u T i N E R A D E

Svar: Du och Väst har 13 hp var, och 
Öst har visat minst 15. Det finns totalt 
40 hp i leken, så Nord har uppenbar-
ligen en minuspoäng. Det är dock 
mycket ovanligt, så vi förutsätter att 
Nord är blank och att Öst öppnat med 
bara 14 hp, vilket tyder på att han har 
en bra femkortsfärg.

Finns det någon chans att beta kon-
traktet?

Svar: Öst har förnekat någon fyrkorts 
högfärg, så han måste ha minst sju 
lågfärgskort och lika många stick. I 
spader kan han godspela minst två 
stick, så han kan alltid spela hem 
kontraktet med öppna kort. Vår enda 
chans är att spela en liten hjärter och 
hoppas att partnern har tian. Spelfö-
raren tror ju att Nord har ässet, och 
kommer att gissa fel. Hela given var:

Att tänka på:
Spela ut den honnör, som gör det  »
möjligt för partnern att markera 
korrekt.

Räkna alltid träkarlens poäng. Det  »
kan ge överraskande slutsatser. 
Detta är det dock svårt att alltid 
tänka på. Även landslagsspelare 
glömmer ibland.

Observa att Nord högmarkerade  »
i hjärter trots att han inte hade 
någon honnör i färgen. Det gjorde 
han för att han inte ville att du 
skulle spela någon annan färg, 
där han hade bara hackor. }

  [ E 8 6
  ] E K D 7
  { 7 4 2
  } 7 5 3

  Och ser budgivningen.

 Väst Nord Öst syd
   1 NT pass
 2 }* pass 2 { pass
 3 NT pass pass pass

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

  
  [ 5 4 2
  ] 10 4 2
  { 10 9 8 3
  } 6 4 2
[ K D 7 3   [  kn 10 9
] kn 9 6 5   ]  8 3
{ K 5 3  ¤	 { E D kn
} K kn    } E D 10 9 8 
  [ E 8 6
  ] E K D 7
  { 7 4 2
  } 7 5 3
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Läs även Tommys brid-
geproblem i Aftonbladet 
och SvD. Försök först 
innan du kikar i facit på 
sidan 11.

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

Tommy Gullberg - Nacka

Tommys luriga

Givsamling
– med kommentarer

1

Givsamling
– med kommentarer

1

1       N 2       Ö 3       S 4       V 5       N 6       Ö
7       S 8       V 9       N 10       Ö 11       S 12       V

13       N 14       Ö 15       S 16       V 17       N 18       Ö
19 S 20     V 21       N 22       Ö 23       S 24       V

25       N 26 Ö 27     S 28       V 29      N 30   Ö
31       S 32       V 33       N 34       Ö 35       S 36       V

37       N 38       Ö 39       S 40    V 41      N 42       Ö
43       S 44       V 45       N 46       Ö 47       S 48       V1

Utspel: Klöverdam.
Sedan Syd berättat om 20-21 hp 

frågar Nord efter högfärg och bjuder 
sedan lillslam.

Ni vinner utspelet och trumfar ut i 
två drag. Vem spelar ni med spader-
dam?

2. Syd [ 6 5
Ingen ] K kn 5 4
  { 8 7 3 2
  } E 6 5

   ¤
  [ E K D kn 10 9
  ] ---
  { E K 5 4
  } K D kn

  Nord Syd
   2 [
  2 NT 3 {
  4 { 4 ]*
  5 } 5 NT
  6 { 6 [

1. Syd [ E 9 6 5
Nord-Syd ] E D 6 5
  { D 10
  } 7 6 5

	 	 	 ¤
  [ K kn 10
  ] K kn 7 3 2
  { E K kn
  } E 8

  Nord Syd
   2 NT
  3 }* 3 ]
  6 ] pass

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

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

  Nord Syd
   2 [
  3 [ 4 }*
  5 }* 6 [

Utspel: Klövertio.
Stark 2-öppning inleder. Sedan 

rutern fastställts kontrollbjuder Syd 
och Nord. Syd storslamsinviterar 
men Nord slår av.

Spelplan?

Utspel: Hjärterknekt.
Efter stark 2-öppning får Syd stöd. 

Han redovisar sedan singelklöver. 
När Nord kontrollbjuder, chansar 
Syd på lillslam.

Ni vinner utspelet och lägger ner 
spaderess. Hur vill ni fortsätta när 
Öst då sakar?



PASS nr 1 • 2009Sid 8

Svepet

Sedan sist har en del 
stora tävlingar spelats. 
Det har varit uppsala 
Lagguld, Allsvenskan, 
OBS, mellandagstäv-
lingar, S:t Eriks mixed-
guld, Dm-damer och en 
stor tävling på island.

Thomas Larsson - Stockholm

Dm-damer
Vår tidigare ordförande Tora Philip i 
par med Margaretha Norbäck vann i 
övertygande stil DM för damer nu i 
februari. Vi kan inte annat än gratu-
lera.

uppsala lagguld
Den stora lagtävlingen som går av 
stapeln runt Lucia varje år samlade 
i år 19 lag. Vann gjorde S:t Erik laget 
”B-laget” med Sven Åke Bjerregård, 
Bengt-Erik Efraimsson, Johnny Öst-
berg och Mats Axdorph. 

En av de intressantaste givarna 
under helgen var denna då Johan 
Upmark var spelförare i 6 hjärter.

1NT 14-16, 2{ Överföring, 2 NT 4-stöd 
och min, 3{ Överföring, 3] Svar på 
tal, 3[ och 4} kontroller, 4NT ess-
fråga, 5[ 2 ess + trumfdamen.

Öst spelade ut spaderfem enligt 10-12 
och Väst högmarkerade med sjuan. 
Det ser ut att vara ett lättspelat kon-
trakt, men när en hjärter spelades till 
tian sakade Öst obehindrat en klöver. 
I och med att Öst sakade en klöver är 
det troligt att han har längd i färgen. 
Spelföraren måste hoppas att han 
har exakt femkortsfärg, för om han 
har sexkortsfärg finns ingen chans 
till hemgång. Efter ytterligare två 
trumf (med spadersak av Öst) spela-
des kung och dam i klöver. Därefter 
spelades handen in på hjärteress och 
spaderförloraren sakades på klöver-
ess och Väst sakade en spader. Läget 
är nu:

När ruterkung spelas får spelföraren 
för den. Om han sedan spelar ruter-
dam kan Öst vinna med esset och slå 
ifrån sig i en svartfärg. Bordet blir 
inpetat och försvaret får för rutertio 
och kontraktet går en straff. Spel-
föraren har emellertid fått korträk-
ning vid det här laget. Han kan se att 
utspelshanden hade fyra spader och 
han vet att Öst hade fem klöver, alltså 
måste Öst ha 4045. När den sista 
trumfen spelades var Öst tvungen att 
lägga ett kort (den här gången kas-
tade Öst en ruter, men det hade inte 
spelat någon roll då Nord visste Östs 
längder). Om Öst hade sakat sin sista 
spader hade Nord i diagrammet ovan 
kunnat spela ruterkung, som Öst 
måste ducka. Därefter kan klöverför-

loraren stjälas och när en ruter spelas 
till damen har Öst bara ruter kvar. 
Spelföraren får sina tre rutertstick 
och kontraktet är hemma.

Allsvenskan
BK S:t Erik Hella höll för favorit-
trycket och vann elitserien i All-
svenskan. I startelvan ingick: Per-Ola 
Cullin, Johan Upmark, Jan Selberg, 
Frederic Wrang, Mikael Arnberg, 
Peter Bertheau, Leif Bremark, Per 
Börgesson, Göran Hammarström, 
Fredrik Nyström och Arvid Wikner. 
Endast de fyra förstnämnda deltog 
sista helgen. Vi i redaktionen och på 
klubben är förstås mycket glada för 
segern.

En gång i tiden spelade Magnus 
Melander i laget och hans dotter 
heter Hella, därav namnet.

Silvermedaljörerer blev de svenska 
lagmästarna, BK S:t Erik, Morot 
bestående av Anders Morath, Bengt-
Erik Efraimsson, Sven-Åke Bjer-
regård, Tommy Gullberg, Mats 
Axdorph och Johnny Östberg.

Roligt att se S:t Erik medlemmar på 
topp, hela tiden.

48      [ kn 3 
Väst   ] E kn 10 2 
Ö-V     { K D 2 
  } E 7 5 2
[ K D 10 9 7   [ 8 6 5 4
] 8 7 4 3   ] ---
{ 8 4  ¤ { E 10 5 3
} 10 9   } kn 8 6 4 3
  [ E 2
  ] K D 9 6 5
  { kn 9 7 6
  } K D

 Väst Nord Öst syd
 pass 1 NT* pass 2 {*
 pass 2 NT pass 3 {*
 pass 3 ]* pass 3 [*
 pass 4 }* pass 4 ]
 pass 4 NT* pass 5 [*
 D pass pass 6 ]
 pass pass pass

48  [ kn
Väst ] ---
Ö-V { K D 2
  } 7

  [ ---
  ] D
  { kn 9 7 6
  } --- 

Johan Upmark flankerad av PO 
“Pocken” Cullin
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OBS-tävling
Ett av de starkaste startfälten på 
mycket länge ställde upp i mitten av 
januari för att spela OBServationstäv-
ling till landslaget. Innan tävlingen 
väl kom igång rasade en lång debatt 
på förbundets forum där Peter Fredin 
inte höll tillbaka med kritiken om 
varför han inte fick spela i landslaget 
med Fredrik Nyström. Fredin skrev 
”Löjligt som ni säkert förstår efter-
som vi hade varit det bästa svenska 
paret efter cirka fem minuters diskus-
sion. Vi är professionella spelare som 
har väldigt mycket tid för träning så 
ett halvår hade vi varit absolut sam-
spelta som ni säkert förstår.”

Så det var upp till bevis för den 
gode Fredin när han i par med Björn 
Fallenius kom till start i tävlingen, 
och vilken smakstart för paret på 
Svensk mark.

En bricka från kvalet

2{ var Multi, 2[ visade minst invit i 
hjärter.

Olle Wademark var spelförare i  
3 sang och fick hjärtertio ut till dam, 
spader i vända till dam och hjärter. 
Sedan hittade Olle att spela ruter-
knekt runt för jämn hemgång. 

I B-finalen fick Jessica Larsson möjlig-
het att spela hem följande bricka.

Ruterdam ut och hjärter till kung som 
stod. Nu gick det att stjäla två ruter 
på bordet och ta fyra spader och 
klöveress och det tionde sticket fick 
man i trumf. Det hade emellertid inte 
hjälpt att vinna hjärteress och vända 
med hjärtersju. Man vinner då med 
knekten på bordet och spelar spader 
till kungen. Efter en ruterstöld tas 
spadersticken ut och en klöver sakas. 
En klöver till ess följs av en ruter. 
Om Nord vinner är det inga problem 
och om Syd vinner och spelar klöver 
sakas en ruter. Nord måste stjäla för 
att sedan vända upp i hjärtergaffeln.

På samma bricka blev Olle Wade-
mark lurad.
 

1 { var slask, men resten av budgiv-
ningen var odefinierad (för redak-
tören, inte för spelarna vid bordet). 
Hursomhelst spelade Nord ut klö-
versex och när en liten begärdes spe-
lade Mats Sjöberg damen! Olle valde 
nu att spela en klöver i stick två och 
det gick inte längre att gå hem.

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

 Väst Nord Öst syd
  2 {* pass 2 [
 2 NT pass 3 NT pass
 pass pass

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

 Väst Nord Öst syd
 Jessica  Jenny
 Larsson  Rudenstål

   1 {* pass
 1 ] pass 2 ] 2 NT*
 4 ] D pass pass
 pass

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

Slutresultat från A-finalen (12 par)
 Björn Fallenius - Peter Fredin, 1) 
Lavec - Anderstorps BK
Olof Bergström - Mats Sjö-2) 
berg, Filbyter Bridge
Bengt-Erik Efraimsson - 3) 
Anders Morath, BK S:t Erik
Mårten Gustawsson - Johan 4) 
Sylvan, Näsby BS
Krister Ahlesved - Jonas 5) 
Petersson, BK Svanslös

Se klubbens nya 
hemsida. 

www.sterik.se

BK S:t Erik Hella, från vänster: Frederic Wrang, Johan Upmark, Jan 
Selberg och Per-Ola Cullin.
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Två brickor senare övade sig Erik 
Arvidsson i 6 } efter att Öst hade 
utspelsdubblat 5 ] på vägen.

När det kom trumf ut gick det att 
spela hem, lite nyttig tankenöt för dig 
att träna på hur! Väst var emellertid 
med på noterna och duckade spadern 
när den spelades mot bordet och det 
gick en bet till slut. För att garantera 
bet krävdes hjärter ut, känns inte helt 
självklart med singelutspel mot slam 
när man har två ess...

icelandicair Open
I den dystra Isländska ekonomin 
så fanns det tidigare i vår ett gläd-
jeämne, i alla fall för oss svenskar, 
när Upmark, Fredin och Wrang som 
tillsammans med österrikiske Martin 
Schifko (f.d. JVM-par vinnare) vann 
den anrika lagtävlingen Icelandicair 
Open överlägset! Vi gratulerar för-
stås och hoppas på fortsatta fram-
gångar.

Annandagssilver
Efter att julskinkan hade lagt sig 
så spelade de äkta makarna Mari 
och Micke Lindblom hem silvertäv-
lingen.

Nyårssilver
På självaste nyårsdagen, fylld med 
massor av nyårslöften, skulle 58 par 
göra upp om vem som infriade sitt 
löfte bäst. Bridgespelare som de alla 
var så lovade de sig säkert att inga 
fel fick göras i denna tävling. Len-
nart Weiler och Rolf Lindestål gick 
segrande ur bataljen.

Guldmixed
I slutet av januari var det dags får 
årets guldmixed. Längsta strået drog 
Ylva Strandberg och Peter Back-
lund.

Snabbaste budgivningen?
I ligan den 10:e februari presterade 
vår vinge, Rolf Jällgård och Claes 
Olsson, följande nybrutala, no-non-
sense budgivning:

1 } (17+) 
Jämn hemgång hälsar Lars Göran 
Asmundsson, stolt lagkapten. }

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

Mikael Lindblom - Mari Lind-1) 
blom, BK S:t Erik                   
Ylva Strandberg - Kerstin 2) 
Strandberg, Arla BK - BK S:t 
Erik         
Lars Andersson - Ulf Lund-3) 
gren, BK S:t Erik - Tyresö BK       
Britt-Marie Ödlund - Max 4) 
Ödlund, BK S:t Erik                   
Sven-Owe Andersson - Hans 5) 
Vestergren, BK S:t Erik - BK 
Bridgeliv

 Lennart Weiler - Rolf Linde-1) 
stål, BK S:t Erik - Malungs 
BK     
 Mikael Lindblom - Mart 2) 
Altmäe, BK S:t Erik                  
Björn Wenneberg - Olle Wade-3)  
mark, ABB BK - BK S:t Erik         
 Kristin Nedlich - Bengt Pet-4) 
tersson, BK Herkules - BK S:t 
Erik    
PG Eliasson - Staffan 5) 
Schmidt, Näsby BS - BK S:t 
Erik

Slutresultat (30 par)
Ylva Strandberg – Peter 1) 
Backlund, Arla BK - BK S:t 
Erik            
Margareta Thunberg - Mart 2) 
Altmäe, BK S:t Erik                      
Kathrine Bertheau - PG Elias-3) 
son, Karlstads BK - Näsby BS          
Catharina Forsberg - Krister 4) 
Ahlesved, Örebridgen - BK 
Svanslös         
Gudrun Strandberg - Lennart 5) 
Eriksson, Arla BK

 
 Väst Nord Öst syd
 
      Rolf Jällgård               Claes Olsson  1 }* pass 7 NT D
 pass pass pass

Info från

Bridge-
skolan

Kursstart hösten 2009
V39

Fereieskola
I maj och september, mer info se 
vår hemsida.

Värvningspremie till dig som 
tipsar en vän om någon av våra 
nybörjarkurser.

Vilken kurs ska jag gå till 
hösten?  Prata med din lärare 
eller gå in på bridgeskolans hem-
sida 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. Söndagar 12.00.

Träningsspelet börjar 13.00.
 

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

Hemsida www.bridgeskolan.se

Spela 
sommarligan
Lagtävling tre tisdagar direkt 
efter ligaspelet, den 2, 9 och 
16 juni. Läs mer i ledaren.

Bussresa till 
Bridgefestivalen
Den 28 juli arrangerar vi en 
bussresa till Bridgefestivalen 
i Örebro. Bussen går 11.30 
från World Trade Center och 
åter 23.00 från Conventum i 
Örebro. Läs mer i ledaren.
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Medlemsavgiften
2009-2010

Svensk Bridge kommer att 
skicka ut inbetalningskorten 
för säsongen 2008-2009 i maj. 
Medlemsavgiften ska vara 
betald 1 juli. De senaste åren 
har det varit mycket extra 
arbete för tävlingsledarna och 
kassören med medlemsavgifter 
för de medlemmar som missat 
att betala sin medlemsavgift till 
förbundet före ligastarten, så 
därför inför vi hårdare regler 
till nästa säsong. Är medlems-
avgiften inte betald så tar vi 
ut en administrationsavgift 
på 100 kronor och inkasserar 
500 kronor i stället för 400 när 
betalning sker till funktionär i 
lokalen

Klubbavgift för de medlemmar 
som är representationsmedlem-
mar i annan klubb fortsätter vi 
att ta emot, men vi kommer att 
skicka ut inbetalningskort i god 
tid så även detta bör minska. }  Utspel: Hjärterknekt.

FA c i T  T i L L 

Tommys 
luriga

Utspel: Klöverdam.
Sedan Syd berättat om 20-21 hp 

frågar Nord efter högfärg och bjuder 
sedan lillslam.

Ni vinner utspelet och trumfar ut i 
två drag. Vem spelar ni med spader-
dam?

Svaret borde vara ingen (eller 
båda). Fortsätt med tre ronder ruter 
efter uttrumfningen. Saka klöver 
från bordet och spela sedan klöver 
till försvaret. De måste sedan hjälpa 
er med spaderbehandlingen, varför 
ni slipper gissa åt vilket håll ni ska 
maska.

2. Syd [ 6 5
Ingen ] K kn 5 4
  { 8 7 3 2
  } E 6 5

   ¤
  [ E K D kn 10 9
  ] ---
  { E K 5 4
  } K D kn

  Nord Syd
   2 [
  2 NT 3 {
  4 { 4 ]*
  5 } 5 NT
  6 { 6 [

1. Syd [ E 9 6 5
Nord-Syd ] E D 6 5
  { D 10
  } 7 6 5

	 	 	 ¤
  [ K kn 10
  ] K kn 7 3 2
  { E K kn
  } E 8

  Nord Syd
   2 NT
  3 }* 3 ]
  6 ] pass

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

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

  Nord Syd
   2 [
  3 [ 4 }*
  5 }* 6 [

Utspel: Klövertio.
Stark 2-öppning inleder. Sedan 

rutern fastställts kontrollbjuder Syd 
och Nord. Syd storslamsinviterar 
men Nord slår av.

Spelplan?
Ta utspelet på handen och trumfa 

ut men saka ingen klöver från 
bordet. Spela sedan en låg ruter från 
handen. Hela given:

Ta alla vändor på handen. Dra trum-
fen i botten och fortsätt med klöver-
kung och klöver till ess. När någon 
har hjärteress plus längden i ruter 
växer hjärterkung eller handens 
kvarvarande ruterhacka.

Sitter rutern 3-2 hotar inget.
Tar man ett ruterstick innan man 

ger bort ett ruterstick, straffar Väst 
kontraktet med en tredje ruter.

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

Efter stark 2-öppning får Syd stöd. 
Han redovisar sedan singelklöver. 
När Nord kontrollbjuder, chansar 
Syd på lillslam.

Ni vinner utspelet och lägger ner 
spaderess. Hur vill ni fortsätta när 
Öst då sakar?

Ta ut klöveress och era höga hjär-
ter. Peta sedan in Väst på trumf. 
Denne måste vända med klöver om 
han inte omedelbart vill ge upp. Ni 
får då möjlighet att testa, huruvida 
Väst har klöverkung. Vinner klöver-
dam sticket är hemgången klar. Har 
Öst klöverkung, blir ni tvungen att 
förlita er på rutermasken. }

Läs även Tommys  
bridgeproblem i 

SvD och  
Aftonbladet. 
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Posttidning B

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

Här i Profilen brukar vi 
presentera svenska mäs-
tare, spelare med inter-
nationella framgångar 
och bridgefunktionä-
rer med tunga meriter. 
Denna gång sätter vi två 
”doldisar” i rampljuset. 
Två damer som spelar i 
två olika lag i D-serien 
– Agneta Axnäs och Eva 
Ottenäs. Vi bestämmer 
redan från början: jag 
ställer frågorna, Agneta 
svarar och Eva instäm-
mer eller lägger till sina 
egna åsikter när hon 
tycker det behövs.

Elena Ström - Stockholm

Hur upplever ni övergången från 
bridgekursen till D-serien?
Bridgekunnandet är en tvåstegs-
process. Först ska man lära sig spe-
lets grunder och sedan måste man 
utveckla sig. Vi har gått kurs och nu 
kom den naturliga inslussningen till 
nästa etapp, nämligen lagtävlandet i 
D-serien. Det som är bra är att man 
är välkommen med eller utan partner 
och att man även kan komma med 
eget lag. Jag lärde mig bridge med 
mina skolkamrater när jag var 15 år. 
Nu är jag 65 och det är dags att ta 
nästa steg.

Vilken är den bästa åldern att börja 
spela bridge?
Egentligen ska man börja så tidigt 
som möjligt men det är aldrig för 
sent. En av mina lagkompisar är 65 
och började för tre år sedan. Nu är 
han redan jätteduktig. För mig och 
de andra i min ålder har bridgetäv-
landet en nyttoaspekt och det är att 
träna hjärnan. Många kommer till St 
Erik för att satsa på en trevlig fritids-
sysselsättning inför den kommande 
pensioneringen.

Är det roligt med tävlingsbridge?
Så fort jag sätter mig vid bridgebor-
det så slår ”tävlingsdjävulen” till. 
Man upplever en maximal skärpning 
och försöker att tillämpa sin kreativi-
tet och fantasi. 

Hur långt sträcker sig ambitionen?
Eva: Att kvalificera oss till B-serien 
eftersom till C-serien kan alla gå om 
de vill.

Vad är det svåraste momentet i en 
lagtävling?
Budtekniken. Att förstå vad partner 
menar med sina bud och att avge kor-
rekta bud.

När tävlingsdjävulen slår till

Eva: Att hitta det optimala kontrak-
tet.

Har ni fått nya vänner genom brid-
gen?
Eva: Ja och det är väldigt skojigt. Helt 
plötsligt känner man sig hemma på 
klubben. Det kommer folk som hälsar 
och vinkar från alla håll. Vi bjuder 
hem varandra på hemmabridge med 
mat och trevlig samvaro.

Har ni provat spel i några större 
öppna tävlingar som St Erik arrang-
erar?
Ja, flera gånger. Julkul är en sådan 
där man får en chans att möta gamla 
rävar och lära sig nya tricks. Jag har 
också deltagit i en tävling efter kurs-
avslutningen och fick bronsmedalj. 
Den är jag väldigt stolt över!

Hur ska ni sammanfatta den positiva 
effekten som bridgen ger?
Man blir aldrig trött på bridge. Det 
händer alltid något nytt som stimu-
lerar det kreativa tänkandet. Det 
mest sensationella är att när man 
spelar bridge känner man sig aldrig 
gammal! }

Agneta och Eva


