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

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

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

Vårt sortiment finner du också på:

WWW.BRIDGETIDNINGEN.COM/BUTIKEN

Fullservice inom redovisning
Din ekonomipartner för små och medelstora företag. 

Vi erbjuder följande tjänster till våra kunder: Bokföring, 
årsredovisning, deklaration. Rapportering av moms-
deklaration,arbetsgivaravgifter och löneskatt m.m. 
Fakturering, leverantörsreskontra, lön samt kontakter 
med skattemyndigheten i skattefrågor.

Ta kontakt med oss för hjälp inom ekonomi.

Helén och Bengt, 08-711 82 22 
helen@kontorskliniken.se eller bengt@kontorskliniken.se

Cypressvägen 2 HUDDINGE
Telefon 08-711 82 22
www.kontorskliniken.se

Stolt sponsor 

av S:t Eriks junior-
verksamhet

Erbjudande för S:t Eriks Bridgeklubb:

Teckna medlemskap senast 31 aug 2009 och få 50% rabatt på 
månadsavgiften!  Vi bjuder på startavgiften (värde 250 kr).
OBS! Begränsat antal medlemskap.

Kontakta oss på 08 - 411 32 10 för mer information.
Besök även vår hemsida www.mfhalsocenter.se

H ÄLSOCENTER

Ett medlemskap utöver det vanliga i en  
personlig och hemtrevlig miljö:
 gym · yoga, pilates, qigong, core mm ·  
gymtid och gruppträning exklusivt för  
seniorer · ljusterapi · hälsokurser · bastu · 
naprapat · sjukgymnast · massör mm

S:t Eriksgatan 50 NG · 112 34 Stockholm

Nytt hälsocenter öppnar på S:t Eriksg. 50
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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

Mera fest

Nu är det snart sommar 
och semester, men brid-
gen ska man inte ta 
ledigt från. Det ordnas 
spel på klubben varje 
vardagkväll, och på tis-
dagar även på dagtid. Se 
närmare på hemsidan.

Björn Gustafsson - Bromma

Den 28 juli arrangerar klubben 
en bussresa till Bridgefestivalen i 
Örebro, och den är avsedd för alla, i 
synnerhet de mindre rutinerade.

Klubben har sedan många år nekat 
att hyra ut spellokalen till klubbens 
medlemmar för fester, eftersom det 
visat sig att ingen klarat av att ställa 
tillbaka spelborden, som de ska stå. 
Nu har vi emellertid gjort en över-
enskommelse med cafeterian, som 
får hyra lokalen av oss och som kan 
återställa den, som den ska vara.

Vill ni ordna en större fest, behö-
ver ni bara ta kontakt med Annette 
och komma överens om upplägg och 
kostnader.

Bridgeskolan kommer till hösten 
att drivas av nya entreprenörer, men 
mycket kommer ändå att vara sig 
likt. En förändring, som planeras, är 
dock att avslutningarna ska kombi-
neras med något festligt mingel, och 
inte bara vara en tävling en vardag-
kväll.

En annan nyhet är att klubben 
bildat en disciplinnämnd, som ska ta 
hand om de fall, där spelare bryter 
mot trivselreglerna. Det strängast 
möjliga straffet kommer att bli en 
månads avstängning från av klub-
ben arrangerade tävlingar.

Allvarligare fall, som onykterhet 
eller fusk, kommer fortfarande att 
handhas av riksförbundets disciplin-
nämnd.

Ha en bra sommar. §

Kalender

Juni
2 Sommarligan startar
3 KM-mindre  
 rutinerade, högst ABBA

Juli
28 Bussresa Örebro
24 Start Bridgefestivalen 
 i Örebro

Augusti, säsongsstart
17 Måndagar
18 Tisdagar
19 Onsdagar
20 Torsdagar
21 Juniorbridgen
22 Lördagar
23 Söndagar

September, säsongsstart
4 Kommenterade spel
4 Fredagsbridgen



PASS nr 2 • 2009Sid 4

Många turer kring brid-
geskolan har det varit. 
Klart är att den nya brid-
geskolan ska starta sin 
verksamhet i juli. PASS 
har träffat frontfigu-
rerna för skolan.

Noomi Hebert - Stockholm

Från och med i höst drivs S:t Eriks 
bridgeskola av Krister Ahlesved 
och Catharina Forsberg. Krister har 
jobbat på bridgeskolan sedan millen-
nieskiftet, Catharina ett knappt år, 
och båda är ämneslärare i grunden. 
Båda är också överens om vad som 
är och ska vara Bridgeskolans stora 
attraktion:

– Det måste vara roligt! säger Kris-
ter. Steget mellan att vara bridge-
lärare till stand up comedy är inte 
speciellt långt – fast det är kanske lite 
mer rumsrent. Att undervisa i bridge, 
alltså… skämt åsido, har man roligt 
så lär man sig saker bättre!

Både Krister och Catharina är väl-
meriterade bridgespelare – Krister 
har representerat Sverige i NM och 
vunnit SM-par, och Catharina har 
spelat till och från i damlandslaget, 

Det ska vara roligt att lära sig bridge!

med EM-guld i Malmö 2004 som 
största merit. 

Men att spela bridge är en sak, att 
lära ut det en annan. Och att som 
bridgelärare tro att alla som går en 
nybörjarkurs ska bli fullfjädrade 
bridgespelare inom kort gör en bara 
olycklig. Det gäller i stället att väcka 
lusten, och få människor att trivas.

Att undervisa vuxna människor 
i stället för tonåringar är också en 
skillnad.

– Jag tycker mötet med vuxna män-
niskor är jätteskoj, säger Catharina. 
När man undervisar i skolan och 
möter ungdomar är det på en helt 
annan nivå. Alla är här frivilligt, här 
måste man vara mer lyhörd.

De flesta lärarna kommer att vara 
kvar. Dessutom hoppas Krister och 
Catharina på en ny stjärna från Upp-
sala.

– Men vi behöver fler entusiaster 
som hjälper till, säger Catharina. 
Den som är intresserad ska absolut 
komma och prata med oss! 

En kostsam hp
Vilket system som skolan ska lära ut 
har debatterats genom åren. Bridge-
skolan kör med starka två-öppningar 
och 16-18 sang, något som uppfattas 
som lite omodernt. Det finns också 
en rädsla att eleverna får svårare att 
börja spela bridge på klubben, då de 
inte känner igen sig i hur ”alla andra” 
bjuder. 

Men Krister påpekar att det är en 
stor apparat att ändra systemet. Inte 
bara all kurslitteratur, utan även 
kringmaterialet i form av brickor och 
övningar, hänger ihop.

– Vi brukar säga lite skämtsamt 
att skulle vi ändra sanggränsen så 
skulle det bli världens dyraste hp, 
säger Krister. Det ligger ju så otro-
ligt många arbetstimmar bakom allt 
material, och att redigera det skulle 
ta hur lång tid som helst. Samtidigt 
så är det ju vårt material som gjort 
att bridgeskolan håller den kvalité 

det gör. Vi vill så klart ändra och 
utveckla hela skolan, men innan man 
ändrar måste man ju ha en idé om 
hur det ska se ut hela vägen.

Catharina kan också se pedago-
giska fördelar med materialet.

– När man ska utbilda folk som till-
hör en lite äldre kundgrupp måste 
man utgå från vad som är pedago-
giskt, inte vad som är modernt, säger 
Catharina. Sedan kan man ju fråga 
sig hur modern Morden Standard är 
idag… Att lära sig bridge när man 
kommit upp lite i ålder är som att lära 
sig ett nytt språk, och då går det inte 
att krångla till det för mycket. Fast de 
som går vidare byter så klart ofta ut 
sina moduler – det har vi ju alla gjort 
under resans gång.

Under terminen har Krister också 
haft en liten specialkurs, där man 
tittar på skillnaderna i olika system, 
och lär ut sådant som svaga tvåöpp-
ningar.

Tätt samarbete
Avtalet med klubben skrev på i mars, 
och den första juli sker det formella 
övertagandet. Men under våren har 
båda två värmt upp. 

– Jag tror övergången blir bra, säger 
Krister. Vi har slussats in i arbetet 
med planering och allt det andra som 
hör till att driva ett företag.

Att samarbetet med klubben fung-
erar är också viktigt. Klubben och 
skolan har en samarbetsgrupp, där 
man gemensamt tittar på hur man 
kan utveckla kursverksamheten. Det 
kan gälla saker som särskilda täv-
lingar för nybörjare till kurser för de 
lite mer avancerade.

Något som tack och lov inte orsa-
kat några problem är klubbens ännu 
olösta konflikt med den gamla entre-
prenören för bridgeskolan.

– Nej, både vi och klubben har foku-
serat på vad vi vill göra framåt, vad 
bridgeskolan ska vara för klubben 
och vice versa, säger Catharina. Vi 
har haft ett bra samarbete, bra dialog 

En bridge- 
lärares vardag
– en alldeles sann historia!

En elev som går första termin 
ropar på fröken, och fröken går 
till bordet.

– Jo, fröken… hemma på golvet 
i köket har jag en trasmatta. Och i 
vardagsrummet har vi en persisk 
matta, och nyss har jag investe-
rat i en spikmatta. Men vad är en 
trumfmatta? §
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och stämning. Alla har bjudit till.
– Vi står ju utanför det här, säger 

Krister.  Faran när man lägger så 
mycket krut i en konflikt är ju att det 
stagnerar på alla håll, att folk har fullt 
upp med något slags ställningskrig i 
stället för att kunna utveckla verk-
samheten. Men nu blir jag så glad när 
jag ser Affe (Fredrik Alfredsson) och 
Eric (Arvidsson) som tävlingsledare 
på ligakvällarna. Unga, nya killar 
som tillför lite nytt blod… jätteroligt! 
Det blir ett annat bemötande, tror 
jag. Att vara tävlingsledare är ju lite 
av ett serviceyrke.

Idéer och visioner
Avtalet med klubben löper på tre år. 
Första året ser de båda som lite av en 
inskolningsperiod, men de har gott 
om idéer och visioner.

– Något vi har pratat om är ligaträ-
ning, berättar Krister. Har vi världens 
största bridgeliga borde det ju finnas 
underlag för lite ligaträning en timme 
innan spelet börjar. Kanske inte i de 
högre serierna, för dem kan ju allt… 
att locka eliten är svårt. Då ska man 
ju ha Fredrik Nyström som berättar 
hur man blir bäst i bridge! Men kor-
tare kurser i spelteknik, slamteknik. 
Det behöver ju inte vara långa kurser 
– några veckor, kanske. 

En fråga för alla inom bridgen är 
hur vi ska locka juniorer. Catharina 
tror inte att den bästa metoden är att 
sätta dem i en ”vanlig” bridgekurs.

– Nej, för det första tror jag att 
juniorer ska spela med juniorer, 
säger Catharina. Och så ska de spela 
mycket. En vanlig kurs blir lite för 
långsam för dem. I den åldern måste 
det vara snabbare, och kanske lite 
häftigare. 

– Men vi ska ju självklart stödja 
juniorbridgen. Kanske kan man 
ordna något speciellt på fredagarna, 
då ju stockholmsjuniorerna samlas 
på klubben?  

Även om både Krister och Catha-
rina pratar om mjukstart så är några 
idéer redan på väg att bli verklighet:

– Vi har pratat om att ha en värv-
ningskampanj i höst, berättar Krister. 
Och så kör vi ferieskola i tre veckor 
innan ligan börjar – från vecka 36 till 
38. Då finns det olika nivåer att välja 
på, och man betalar per pass – pay 
per view!  §

– Ett bra val!
Melvin Clarke i S:t Eriks styrelse, 
som också sitter med i klub-
bens utbildningsgrupp, tycker 
att klubben har gjort ett bra val. 
Men det var inte ett lätt val.

– Nej, det fanns en annan tänk-
bar leverantör också. Men när vi 
summerade allting blev Krister 
och Catharina ett naturligt val. 

Avtalet med skolan löper på tre 
år. Klubbens utgångsbud var två 
år, men Melvin har förståelse för 
att Krister och Catharina ville ha 
en längre period.

– Hade det varit en helt ny 
leverantör hade vi 
kanske hållit fast 
vid två år. Men nu 
känner vi dem 
väl, lärarna är 
desamma i stor 
u ts t räckning 
och så vidare, 
så det känns 
inte som 
någon risk. 

Att få nya 
bridgespe-
lare till de 
gröna borden är ett 
av klubbens mål med att bedriva 
undervisning. På sikt hoppas 
Melvin att ännu fler ska spela 
ännu mer.

– Det skolan ger redan idag 
är bra utbildning. Men jag tror 
att vi tillsammans kan skapa en 
interaktivitet. Nu går en del kurs 
väldigt länge innan de vågar sig 
ut i spellokalen. Tänk om vi kan 
hitta vägar där folk går två-tre 
terminer, sedan provar de på 
spel - kanske samtidigt som de 
fortsätter att utbilda sig. 

Vilken slags bridge som lärs ut 
är naturligtvis något som även 
klubben har åsikter om. Men 
Melvin tror precis som Krister 
och Catharina att det gäller att 
skynda långsamt.

– Ja, vi inser vidden och pro-
blematiken. Men visst vill vi så 
klart att de som kommer från 
kurslokalen ska känna igen sig. 
Så vi fortsätter vår dialog, och 
vi är beredda att hjälpa till även 
ekonomiskt den dagen det kan 
bli aktuellt. §

Info från
Bridge- 
skolan

Datum
Ferieskolan  vecka 36-38
Kickoff 19-20 september
Kursstart vecka 39

Ny kurs 
Praktisk Bridge för dig som 
spelat i D-serien, Ligan eller gått 
PÅ kursen och vill lära dig lite 
mera.
 
Nya kontaktuppgifter
Bridgeskolan har nytt:
Telefon: 08-345501
www: nyabridgeskolan.se
Epost: info@nyabridgeskolan.se

 

Dags för 
medlems-
avgiften!

Snart är det dags att betala in 
medlemsavgiften för verksam-
hetsåret 2009/2010, 1 juli.

I nästa nummer av Svensk 
Bridge bifogas ditt inbetal-
ningskort på 400 kronor.

Då ingår alla avgifter för BK 
S:t Erik.

De som representerar annan 
klubb, men vill vara medlem 
hos BK S:t Erik, får ett separat 
inbetalningskort på 130 kronor.

Du kan också betala in i för-
skott på S:t Eriks pg 50 28 15-4

Glöm inte att skriva namn 
och medlemsnummer.
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Värvningskampanj
Bridgeskolan S:t Erik behöver din hjälp!

Värva nybörjare till 
höstens kurser!
För varje person som du värvar 
till en nybörjarkurs (GA) erhål-
ler du 2 st. frispel till BK S:t Eriks 
ordinarie tävlingar alt. två spel-
aktiviteter inom bridgeskolans 
ordinarie verksamhet. 

Vi kommer även att ha extra 
priser till de värvare som lyckats 
bäst.

Du använder värvningskor-
tet som finns här nedan eller på 

klubbens hemsida för att regist-
rera dina värvningar.

Kortet lämnas vid kursstarten 
till Bridgeskolan.

Höstens kurser startar vecka 39 
och vi erbjuder 4 tillfällen för 
våra nybörjare.

Mån kl 10.00 med start 21 sep.
Mån kl 18.00  med start 21 sep.
Tor  kl 13.30  med start 24 sep.
Tor kl 18.30  med start 24 sep.

Anmälan sker  till  
info@nyabridgeskolan.se
eller via vår nya hemsida
www.nyabridgeskolan.se.

För mer information kontakta oss 
på telefon 08-34 55 01

Catharina & Krister

Värvningskort
Värvaren Kursdeltagaren Vilken kurs?
Förnamn Förnamn  Mån. 10.00

 Mån. 18.00
 Tor. 13.30
 Tor. 18.30

Efternamn
 

Efternamn

Telefon
 

Telefon

E-post
 

E-post

Värvningskort
Värvaren Kursdeltagaren Vilken kurs?
Förnamn Förnamn  Mån. 10.00

 Mån. 18.00
 Tor. 13.30
 Tor. 18.30

Efternamn
 

Efternamn

Telefon
 

Telefon

E-post
 

E-post
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Kick off!
S:t Eriks bridgeskola anordnar kick off helgen 19-20 september 
i samband med nya bridgeskolans invigning.

Lördagen 19 september
10.00 BS/KOM
10.30 GB
11.00 GA

Söndagen 20 september
10.00 BB/Slam/D-serien och ligan
10.30 PÅ/Spela

Gemensam avslutning med priscermoni cirka 16.30 båda dagarna.

Priset för denna heldag är 350 kronor och då ingår:

 Två lektioner med övningar
 Lunchbuffé
 Tävling med kommenterad givsamling
 Mingel med tilltugg

Frågor och anmälan görs till
Krister Ahlesved 0703-27 27 67
Catharina Forsberg 0704-27 73 83
eller till info@nyabridgeskolan.se

Avgiften 350 kronor betalas kontant vid anmälan eller 
till bg 331-2196 (HB Spaderess)
Begränsat med platser, först till kvarn...
Välkomna!

  E K D x x 

  kn 10 9 x

  E x x

  7
Vad bjuder du?
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När alla andra äter 
påskmaten så är det 
några som sätter sig 
vid de gröna och provar 
kanske och spelar med 
ett proffs. Stockholm-
sjuniorerna arrangerar 
varje år ProAm där du 
kan köpa dig ett proffs 
för 24 brickor. Dyrt? Nej, 
de billigaste gick för 100 
kronor och superproff-
sen PO Sundelin och 
Johan Upmark kostade 
500 kronor. Kicki Ned-
lich rapporterar från 
tävlingen.

Kicki Nedlich - Solna

STOJ´s ProAm under påskveckan 
vanns av Johnny Östberg och Lars 
Malm. Men det var kanske lite fusk 
eftersom de faktiskt hade spelat till-
sammans förut en gång, 1973! Den 
gången vann de en silvertävling i 
Bromsten. Kort därefter slutade Lars 
med bridgen för att koncentrera sig 
på sina studier och började spela 
igen för bara några år sedan. Men de 
gamla takterna kanske sitter kvar om 
man ser på resultatet i ProAm!

En kort redogörelse för några av 
mina egna resultat under tävlingen:

ProAm mest 
Pro på vinnarplats

I första ronden möter vi PO Sunde-
lin och partner. Första brickan, som 
var giv nummer 2 satt jag på Västs 
plats.

Partnern öppnade med 1 klöver natur-
ligt. Nu hade vi inte hunnit diskutera 
system mer ingående än öppningsbu-
den så jag vågade inte bjuda någon 
form av klöverbud, även om jag var 
bra sugen på att renonssplintra i hjär-
ter direkt… Så jag tog det lite lugnt 
och bjöd 1 ruter i förhoppningen att 
kunna klura ut vad partnern hade. 
Nord upplysningsdubblade och part-
nern bjöd 3 klöver! 

Nu kände man att det började bli 
drag i budgivningen. Skulle jag bjuda 
6 klöver direkt för att få bort mot-
ståndarna, eller fanns det  en chans 
att vi till och med kunde ha storslam 
i korten och att offringen var för 
dyr? Min vana trogen så ville jag inte 
missa en slam när jag känner vittring 
så jag bjöd tyvärr 5 hjärter, vilket 

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

Nord kunde dubbla och efter denna 
budgivning var det inte särskilt svårt 
för NS att offra sig i 6 hjärter. 

Men, som det kan vara i partävling, 
så fick vi ändå in 68% på brickan då 
andra Öst-Väst par i lokalen inte ens 
hade lyckats få in på vår ledd! 

Andra brickan som var giv nummer 
1 spelade PO bra i 1 NT och vi hade 
aldrig chansen att hitta vårt delkon-
trakt. För det fick vi 0%. Otur kan 
man tycka, men kanske speciellt för 
oss eftersom PO inte brukar sitta 
Nord i partävlingar!

Vår bästa bricka i tävlingen var i rond 
två mot Olle Wademark och Hans 
Flodin, då partnern fick spela hem 4 
hjärter med ett övertrick.

Även om deltagarantalet var lite 
lägre än vad det tidigare har varit, 
vilket inte var så överraskande med 
tanke på påsklovet, så var det som 
vanligt god stämning och bra trivsel-
bridge. § 

4. Väst [ 10 8 4 2
Alla ] K 8 6
  { kn 8 5
  } K 4 3
[ K 9 7 6   [ D kn 5 3
] 9   ] kn 5 2
{ K D 6  ¤ { 9 4 3
} kn 10 9 7 2  } E 8 6
  [ E
  ] E D 10 7 4 3
  { E 10 7 2
  } D 5
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Sommaruppehåll för 
fredagsbridgen mellan 
5:e juni och 28:e augusti. 

Höststart!
Den 28:e augusti är alla är väl-
komna igen, både nybörjare 
och rutinerade. Ta med barn-
barnet så lär vi juniorerna att 
spela bridge.

Mer information
För mer info om STOJs aktivi-
ter se stojbridge.blogspot.com, 
mail: stojbridge@gmail.com

 
2009-04-08  STOJ Pro-Am, 24 par

 Johnny Östberg - Lars Malm, BK S:t Erik                        1) 
 Jan Andersson - Tommy Westman, BK S:t Erik - ABB BK               2) 
Mårten Gustawsson - Tore Andersson, Näsby BS - BK Tre Sang, Farsta     3) 
Lennart Kjellman - Per Söderberg, Norra Reals BK - Alvik BC          4) 
Frederic Wrang - Lars Ritzman, BK S:t Erik                        5) 
Arvid Wikner - Fredrik Wahlberg, BK S:t Erik                        6) 
Fredrik Alfredsson - Snorri Karlsson, BK Herkules - BK S:t Erik          7) 
Olle Wademark - Hans Flodin, BK S:t Erik                        8) 
Bengt-Erik Efraimsson - Kent Eriksson, BK S:t Erik - Nyköpings BS         9) 
PO Sundelin - Bengt Wiberg, Näsby BS - BK Bridgeliv            10) 
Peter Backlund - Lars Ekenlöv, BK S:t Erik                        11) 
Rob Walker - Emma Sjöberg, Storsjöbygdens BK - Filbyter Bridge12) 
Jenny Rudenstål - Jessica Larsson, BK S:t Erik13) 

Budgiv-
ningen på 
spelarna

PO Sundelin Bud 500:-
Johan Upmark  Bud 500:-
Frederic Wrang  Bud 400:-
Johnny Östberg  Bud 300:-
Bengt-Erik Efraimsson  Bud 300:-

Mårten Gustawsson Bud 300:-
Simon Bech Bud 300:-
Bengt Pettersson Bud 200:-
Mattias Weiler  Bud 200:-
Olle Wademark Bud 200:-

Åke Sjöberg Bud 140:-
Gunnar Andersson  Bud 140:-
Arvid Wikner Bud 100:-
Jan Andersson  Bud 100:-

Segrarna i ProAm 2009, Johnny Östberg och Lars Malm
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De individuella klubb-
mästerskapen gick tra-
ditionsenligt av stapeln 
på annandag påsk, och 
i år hade 24 spelare 
slutit upp för att delta 
i kampen om att få 
titulera sig individuell 
klubbmästare 2009.

Lennart Kjellman - Stockholm

Tävlingen gick över 42 brickor, och 
med tre brickor i varje rond inne-
bar det att varje spelare hann prova 
på att spela med 14 olika partners 
under dagen. För att inte halva rond-
tiden ska gå åt till systemdiskussio-
ner fanns ett standardsystem som 
alla skulle följa, där det mesta var 
bestämt. Detta ledde till att system-
snacket i princip begränsades till 
”Hej partner, vad sägs om överfö-
ringar efter 1NT, 10-12-utspel och 
svaga tvåöppningar?” eller liknande.

I en tävling där paren inte är sam-
spelta blir resultaten ofta spretiga, 
något som i denna tävling kanske 
illustreras bäst av denna bricka:

KM-Individuellt, 24 spelare
Hans Jitelius, BK S:t Erik        1) 
Paul Iwarson, Lidingö BK         2) 
Fredrik Alfredsson, BK Herkules        3) 
Åke Hägglund, Jakobsbergs BK     4) 
Daniel Gullberg, BK S:t Erik        5) 
Rolf Nilsson, BK Tre Sang, Farsta6) 
Jan-Olof Hegethorn, BK S:t Erik        7) 
Anders Ingels, BK S:t Erik        8) 
Lennart Kjellman, Norra Reals BK     9) 
Henry Tenglin, BK S:t Erik        10) 
Lars-Erik Rudström, BK S:t Erik        11) 
Hans Alexandersson, BK S:t Erik        12) 
Åke Sjöberg, BK S:t Erik 13) 

Hans Jitelius bäst i klubben
VA N N  I N D I V I D U E l l A  K M

På fyra bord verkar östs 1NT-öppning 
ha passats runt och sedan gått hem 
med varierande antal övertrick. På 
mitt bord hittade nord ett hjärterink-
liv mot 1NT, och när krutröken lagt 
sig gick jag, som satt väst, en dubblad 
bet i 4kl. På det sjätte bordet spelades 
det också klöver, men då i redubblat 
skick med nord som spelförare. Här 
klev nord in med 2 klöver som enligt 
systemet skulle visa minst fyra kort 
i vardera högfärgen, och även om 
jag inte vet exakt hur budgivningen 
gick efter det ”stöttade” syd uppen-
barligen klövern, som dubblades och 
redubblades av nord i ett försök att få 
partnern att bjuda någon annan färg.

Det var kamp ända in till målsnöret, 
och efter tävlingens sista rond stod 
det klart att Hans Jitelius hade skra-
pat ihop 2 poäng mer än tvåan Paul 
Iwarson och 5 poäng mer än trean 
Fredrik Alfredsson. I tävlingens sista 
rond, på den näst sista brickan, spe-
lades för övrigt tävlingens enda slam, 
när 6 klöver hittades på tre bord. På 
mitt bord bjöds brickan såhär, med 
ganska typisk ”individuell” budgiv-
ning:

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

Visserligen var första budvarvet 
artificiellt med enda krav och relä, 
men sedan var det naturligt för hela 
slanten. Jag misstänker starkt att de 
flesta samspelta par skulle ha bjudit 
brickan annorlunda, men uppenbarli-
gen var denna mer rättframma metod 
tillräckligt effektiv, och efter hjärte-
ress och hjärterkung ut hade nord 
inga problem att spela hem brickan.

Sammanfattningsvis kan sägas att 
en individuell bridgetävling är något 
annorlunda än vad man är van vid, 
och att jag hoppas fler än 24 personer 
tar chansen att prova på detta i nästa 
års KM! §Nord [ E K 8 5

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

 Nord Syd
 2 } 2 {
 3 } 3 NT
 4 [ 5 }
 6 } pass

Resultat
200
-90
-120

-150
-180
-2200

Artikelförfattare Lennart
Kjellman
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2008 World Mind 
Sport Games
Individuellt guld till Sverige genom Catarina 
Midskog! I Beijing 2008 spelades för första 
gången World Mind Sports Games - och detta 
är den officiella boken om spelen! Läs allt om 
dessa spel, där “Katt” bärgade titeln i den indi-
viduella damdisciplinen och Tor Helness, Norge, 
segrade i herrklassen. Italien vann öppen 
klass, England damklassen och 
seniorklassen gick över-
raskande till Japan. Hela 
fem juniorklasser fanns på 
programmet. Norge spe-
lade hem U28 och Danmark 
U26. U21 vanns av Frankrike 
medan Turkiet spelade hem 
både U28 för par samt den 
individuella juniortiteln.
Analyser av: John Carruthers, 
Barry Rigal, Marc Smith och 
Geo Tislevoll. Redaktör: Brian 
Senior.
Antal sidor: 384. Utgiven år: 2009.

Pris: 320 kr. Finns att köpa på brid-
geförlaget, www.bridgeforlaget.se
Boken är delvis sponsrad av Världs-
bridgeförbundet (WBF), därav det 
relativt låga priset.

Hedra minnet
med en
gåva till

Rädda Barnen.

Beställ ett
Minnesblad

Ring 020-52 52 00
Post/bankgiro

90 2003-3

Bridge My Way
Bridge My Way är en underbar 
bok signerad karismatiske brid-
gestjärnan Zia Mahmood. I boken 
berättar Zia om hur man spelar 
bridge och når framgång vid de 
gröna borden. Boken innehåller 
en mängd trevliga givar som 
illustrerar Zias spelsätt - och 
inte minst budgivningsstil.

Pris 199 kr. Finns att 
köpa på bridgeförlaget,  
www.bridgeforlaget.se
Utgiven år: 1994. 
Antal sidor: 252.
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Från och med nästa 
säsong har det skett 
förändringar i utbild-
ningsverksamheten på 
klubben. Ansvariga för 
skolan from i höst är 
Catharina Forsberg och 
Krister Ahlesved. Detta i 
sin tur innebär dock inte 
att det kommer att ske 
stora och omedelbara 
förändringar.

Janne Lagerman - Täby

Planen är att verksamheten i stort 
skall bedrivas som förut från start, 
men att det på sikt kommer att ske 
en långsam förändring till något som 
kan anses vara ett modernare snitt 
mer anpassat till en klubbstandard 
och ligaspelet. Förutom Catharina 
och Krister kommer Katt Midskog 
och Jan Lagerman att vara de som 
är kursansvariga, men fler namn kan 
förväntas komma in.

Vid sidan av grundutbudet med 
grundkurser och efterföljande fort-
sättnings- och påbyggnadskurser, 
kommer målet vara att bedriva 
extrakurser vid sidan av, som tex 
’Modern Standard’ mfl. Anslag om 
dylika extrakurser och intensiv- eller 
snabbkurser kommer att anslås på 
anslagstavlorna och komma med i 
skolans nyhetsbrev som skickas ut 
med email. Mycket beror naturligtvis 
på hur stort intresset är att deltaga i 
dylika kurser och om det kommer in 
önskemål som kan uppfyllas och som 
ligger i linje med skolans idéer.

Praktisk Bridge
Andra exempel på nya kurser är 
’Praktiskt Bridge’ som startade i 
våras. Kursen som inte hade någon 
bok, var som det låter på namnet, 

lite från Bridgeskolan
M E D  E T T  l I T E T  P r OV

Sanna 13 år bäddar sin
säng och får 450 kr

i månadspeng.

Hur Samira 13 år får
ihop till sin månadspeng

vill du inte veta.

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

Sanna 13 år bäddar sin
säng och får 450 kr

i månadspeng.

Hur Samira 13 år får
ihop till sin månadspeng

vill du inte veta.

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

S:t Erik på nätet
www.sterik.se

en ren praktiskt tillämpad kurs som 
bedredvs som tävlingsspel på 15 
givar. Efter 3 spelade givar hölls en 
genomgång av kursledaren på tavlan 
där givarna diskuterades tillsam-
mans med deltagarna. 

Har ni egna önskemål om dylika 
extrakurser så hör av er till Krister 
eller Catharina. Skolan kommer att 
vara extra lyhörda för nya idéer under 
den kommande säsongen, allt för att 
försöka skapa en bredare grund för 
bridgeutbildningen på klubben.

Kickoff
Kickoff för höstens spel kommer att 
ske helgen 19/20-september. Ni som 
planerar att medverka i någon kurs 
i höst fär gärna boka in den helgen 
i kalendern. Glöm inte att föranmäla 
er till krister@nyabridgeskolan.se då 
föranmälan är ett krav.

Ferieskola
Innan säsongen kommer igång på 
allvar kommer även traditionsenligt 
bedrivas ’Ferieskola’ under septem-
ber.

En liten hand
Följande hand dök upp under den 
gångna säsongen på en kurs för lite 
mindre rutinerade.

Partnern öppnade med 1Sp och 
frågan var vad man skulle bjuda när 
alla var i zonen.

Vid det ena bordet valde en av elev-
erna PASS och vid det andra valdes 
1NT.

Det var 4-manna och då matchen 
slutade i IMP med 21-19 var beslu-
tet på denna brickan avgörande för 
utgången av matchen och det var 1NT 
som var vinnande denna gången. 1Sp 

gick en straff i zonen, medans 2ruter 
var lättspelat vid det andra bordet.

Efteråt undrades det varför man 
skulle bjuda, man hade ju ’bara’ 5hp 
och då skall man ju passa enl boken. 
Svaret blev en genomgång av gräns-
situationer, tior och nior och vådan 
av att lägga upp renons i trumf som 
träkarl. 

Var du också en passare? Kanske 
finns det en kurs på skolan i höst 
även för dig? §

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

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

1. Nord  [ E 10 3 2
Ingen ] E D 6 5 4
  { D kn 10
  } D

	 	 	 ¤
  [ D 6 5
  ] 8
  { E 9 8
  } E K 10 9 8 2

 Nord  Syd
 1 ]  2 }
 2 [  2 NT*
 3 NT  pass

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

   ¤
  [ E K 10 9 8 7 6
  ] 8
  { 7 6
  } 7 3 2

 Syd  Nord
 3 [  6 [
 pass

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

   ¤
  [ K kn 10 4
  ] K 6 5
  { E 6 5
  } D kn 10

 Syd  Nord
 1 [  4 }*
 4 {*  4 ]*
 4 [  6 [

Utspel: Rutersju.
Efter 2-över-1 och stigande återbud 

är 2 sang naturligt utgångskrav.
Hur tänker du dig hemgång, när Öst 
sätter i ruterkung?

Utspel: Hjärterkung.
Du vinner utspelet med hjärteress. 

Gardera hemgång mot alla sitsar!

Utspel: Hjärterdam.
Nord berättar om klöverrenons på 

första varvet. Du dristar sig då till ett 
kontrollbud, vilket får din partner att 
driva till lillslam.

Hur tänker du ge dig störst hem-
gångschans?
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Den 28 juli arrangerar klubben en bussresa 
till Bridgefestivalen i Örebro.

Bussen avgår 11.30 från World Trade Center 
och åter 23.00 från Conventum i Örebro.
Du hinner spela två bronstävlingar och äta 
middag.

I resans pris, 
300 kronor, ingår 
bordsavgiften till 
två bronstävlingar.

Du som vill delta 
betalar till 
tävlingsledaren.
Först till kvarn...

FÖLJ MED TILL 
BRIDGEFESTIVALEN!

Ö R E B R O
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FA C I T  T I l l 

Tommys 
luriga

1. Nord  [ E 10 3 2
Ingen ] E D 6 5 4
  { D kn 10
  } D

	 	 	 ¤
  [ D 6 5
  ] 8
  { E 9 8
  } E K 10 9 8 2

 Nord  Syd
 1 ]  2 }
 2 [  2 NT*
 3 NT  pass

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

   ¤
  [ E K 10 9 8 7 6
  ] 8
  { 7 6
  } 7 3 2

 Syd  Nord
 3 [  6 [
 pass

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

  [ K kn 10 4
  ] K 6 5
  { E 6 5
  } D kn 10

 Syd  Nord
 1 [  4 }*
 4 {*  4 ]*
 4 [  6 [

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

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

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

Läs även Tommys bridgeproblem 
i SvD och Aftonbladet. 

Utspel: Rutersju.
Efter 2-över-1 och stigande återbud 

är 2 sang naturligt utgångskrav.
Hur tänker du dig hemgång, när Öst 
sätter i ruterkung?

Säpp ruterkung! Tag rutervända på 
bordet och fortsätt med klöverdam, 
som du sticker med kungen. Fortsätt 
med klöveress och -tio. Hela given:

Fem klöver-, två ruter- och två hög-
färgsstick ger dig hemgång.
Sticker Syd ruterkung, saknar han 
ingång till handen.

Utspel: Hjärterkung.
Du vinner utspelet med hjärteress. 

Gardera hemgång mot alla sitsar!
Stjäl en hjärter i andra stick och 

fortsätt med trumf till bordet och stjäl 
den sista hjärtern. Därefter trumfar 
du ut och spelar klöver. Bekänner 
Väst med fyran eller femman, nöjer 
du dig med sexan och får favör från 
Öst.

När Väst sätter i exempelvis klöver-
åtta, ingriper du med bordets kung 
och spelar trumf till handen för en 
ny klöver mot bordet. Ånyo blir Öst 
inpetad om Väst bekänner med fyran 
eller femman. Emellertid hjälper det 
inte heller om han bekänner med 
nian eller tian, för du kan då täcka 
med knekten. Hela given:

När Öst kommer in på damen har 
bordet klövergaffel med ess, sexa 
varför båda lågfärgsvändorna fortfa-
rande är favör för hemgång.

Utspel: Hjärterdam.
Nord berättar om klöverrenons på 

första varvet. Du dristar sig då till ett 
kontrollbud, vilket får din partner att 
driva till lillslam.

Hur tänker du ge dig störst hem-
gångschans? 

Om rutermasken går är det inga 
problem med hemgången. Dock bör 
du hellre satsa på delade klöverhon-
nörer. Hela given:

Du tar då utspelet på bordet och trum-
far ut. Därefter tar du ut hjärterkung 
och fortsätter med klöverdam och 
sakar hjärter från bordet, om Väst 
inte täcker. Öst vinner och spelar 
hjärter till stöld. Efter ruterkung och 
-ess följer klöverknekt, om ruterdam 
inte fallit. Täcker Väst är klövertio 
stor för rutersak. Vill inte Väst täcka, 
följer omedelbart hemgång då bordet 
får saka ruterknekt.

Rekommenderat spelsätt ger dig 
hemgång drygt tre gånger av fyra. 
En rutermask ger hemgång varan-
nan gång.

Genom att ta ut två ronder hjärter 
innan man släpper klöverdam runt, 
får man säker hemgång när Öst har 
högst dubbelhjärter, eftersom han då 
är inpetad på klöverkung.
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Posttidning B

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

Vi skulle träffas på S:t 
Erik klockan 12 mitt på 
dan. Mitt intervjuobjekt 
är först på plats, sitter 
i en bekväm soffa och 
väntar. Han reser på sig 
för att hälsa och pekar 
på sin käpp.

Elena Ström - Stockholm

Ursäkta men jag är lite vinglig nu för 
tiden, jag har nyligen bytt höft.

Sedan upprepar han två gånger att 
jag är en mycket vacker kvinna vilket 
får mig att tro att hans syn inte heller 
är på topp. Under den en timmes 
långa intervjun upptäcker jag dock 
att Harry Hultefors är en vital, under-
hållande och utmärkt samtalspartner. 
På nyårsafton 2009 fyller han 95 år.

Hur ofta spelar du bridge?
Jag har haft tur med generna och 

kan fortfarande spela tre-fyra gånger 
i veckan, mest dagbridge på St Erik. 
Det är umgänget som håller mig 
frisk. Den sociala biten är minst lika 
viktigt som spelet. Att sitta hemma 
ensam och glo på väggen är ingen-
ting för mig.

Åker du färdtjänst till klubben?
Nej, nej, jag är för stolt för att 

använda mig av sånt. Jag tar hellre 
taxi.

Var hade du för yrke?
Jag var kriminalinspektör.

Har dina yrkesvanor hjälpt dig att 
upptäcka fusk vid bridgebordet?

Jag har aldrig märkt något sådant. 
Jag har mest erfarenhet av solochvå-
rare.

Vad spelar du för system?
Harry tar upp en inplastad deklara-

tion ur fickan.
Här är den. Modern standard med 

vissa tillägg. 

Har du någon favoritpartner?
Jag spelar med många olika part-

ners. Fråga mig inte vad de heter, 
jag kommer inte ihåg namn numera. 

Dejt med en 94 årig

Harry Hultefors som fyller 95 på nyårsaftonen 2009.

Korten däremot kommer jag ihåg, 
det är rutin.

Har du någonsin blivit utskälld av 
din partner?

Nej, aldrig. Jag brukar inte gnälla 
heller.

Skulle du kunna tänka dig att spela 
bridge på nätet?

På nätet? Jag har inte skaffat dator 
ännu.

När blir det dags att sluta spela 
bridge Harry?

När jag har dött, för då är det ingen 
idé att fortsätta. §


