PASS
Hans Kvick
» Bridgeskolans
nya stjärna

Vi söker ny redaktör
f ö r tidningen P A S S
Vår nuvarande redaktör
för S:t Eriks bridgetidning slutar vid nyår.
Klubben behöver därför en ny redaktör som vill ta ansvar för tidningen
och ställa samman ett färdigt förslag
till tryck. Är du dessutom själv intresserad av att skriva själv så är det bara
positivt .
Vi är övertygade om att Du också
måste spela och gilla bridge för att bli
en bra redaktör.

Bridgetidningen PASS utkommer
med fyra nummer per år – två på
hösten och två på våren. Klubben har
drygt 2 000 medlemmar och alla får
ett exemplar av tidningen.
Med så många medlemmar är vi
världens största bridgeklubb – en inte
oväsentlig information.
Som redaktör för PASS har du en
redaktionskommitté till ditt stöd. I
den ingår några från styrelsen men
också en representant för medlemmarna.
Alla mallar, tidigare PASS, bilder,

Fullservice inom redovisning
Din ekonomipartner för små och medelstora företag.
Vi erbjuder följande tjänster till våra kunder: Bokföring,
årsredovisning, deklaration. Rapportering av momsdeklaration,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

logotyper kommer att finnas tillgängligt för den nye redaktören. Mallarna
är gjorda för Indesign CS4 samt
bildbehandlingsprogrammet i Photoshop. Det är givetvis fritt fram att
använda vilket program ni än önskar.
Originalet skickas som tryckfärdig
PDF till tryckeriet.
Tycker du att detta verkar intressant? Ta i så fall kontakt med:
Rolf Molin, redaktionskommittén,
08 - 33 22 03 eller
Melvin Clark, klubbens ordförande,
070 - 837 62 67
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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 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
mejla pass@sterik.se.

Melvin Clark

S : t E riks n y e o rdf ö rande
Som ordförande har
jag uppdrag att skriva
ledare i PASS och detta
ger mig möjlighet att
berätta om allt vad vi
gör. Först vill jag säga
att vi har en mycket god
stämning i styrelsen och
ett bra samarbete med
skolan och kaffét. Vi
tänker också öka kontakten med förbundet
och distriktet. Allt detta
bäddar för en kreativ
utveckling av klubben.
Melvin Clark - Ordförande

téerna gör
och vilka de
viktigaste
frågorna är.
En nyhet
för året är
att
styrelsen ska ha
en
framtidsträff,
i
vilken styrelsen, TL, kaffét och skolan träffas
för ingående diskussioner om klubbens framtid. Vad vi kom fram till
kan ni läsa om på klubbens hemsida i
slutet av december.
Till sist är jag personligen mycket
intresserad av vad ni medlemmar
tycker om klubbens verksamhet och
hur vi i styrelsen sköter oss. Jag tar
tacksamt emot synpunkter, gärna via
mail. §

Årets huvudfrågor

Styrelsen arbetar med en mängd
frågor. En av huvudfrågorna nu är
ungdomssatsningen med start den
30 januari 2010. Satsningen har som
syfte att få fler spelande juniorer men
också att ge tillgång till BBO (bridge
på nätet), något som efterfrågas av
dagens bridgespelande ungdom.
En annan viktig fråga som klubben
redan lagt ner ett omfattande arbete
på är ventilationen. Nu måste vi
säkerställa en jämnare och stabilare
ventilation och få möjlighet att styra
den efter klubbens behov.

Vårt arbetssätt

Styrelsen breddar nu sitt arbete
genom att tillsammans med andra
medlemmar arbeta i olika kommittéer. Förutom att det ger bättre kvalitét i besluten så blir vi också mindre
mindre sårbara vid t.ex. sjukdom
eller avhopp. Klubben har de senaste
åren tagit fram en verksamhetsplan
som är kopplad till budgeten; en
verksamhetsplan gör det lättare att
delegera arbetet i styrelsen. I kommande nummer av PASS tänker vi
berätta om vad de olika kommit-

Kalender
Under december - januari
spelas Helgrally i två grupper
vid varje tillfälle. En öppen och
en för mindre rutinerade (högst
ABBA). Välkommen!
December
20
Skinkbarometer
21
Skinkbarometer för
mindre rutinerade
(högst ABBA)
22
Julkul
26
Annandagssilver
29
Helgrally 1
30
Helgrally 2
Januari
1
Nyårssilver
2
Nyårssilver för
mindre rutinerade
4
Helgrally 3
5
Helgrally 4
6
Trettondagssilver
7
Helgrally 5
8
Helgrally 6
30
Plattliret - Guldtävling

Rivstart för nya bridgeskolan!
”Lite yngre – lite bättre”
är mottot för nya Bridgeskolan som sedan i
somras drivs av Catharina Forsberg och Krister Ahlesved åt Bk S:t
Erik. De två satte full
fart från början med
ferieskola, kick offer,
värvningskampanj och
korta specialkurser –
under hösten har man
till exempel kunnat
gå slamkurs. Och den
febrila aktiviteten fortsätter med helgkurser
och till och med julbord
med bridge.
Noomi Hebert - Stockholm
Innan terminen startade provade
Bridgeskolan att köra en värvningskampanj. Och eleverna strömmade
in, och många kurser blev fulltecknade så snabbt att man fick starta en
ny grupp.
– Jätteroligt, säger Krister Ahlesved. Att lösa sådana problem är bara
positivt!
Aktiviteterna innan terminen drog
i gång var välbesökta. PASS fick en
pratstund med två elever, Gunilla
Johansson och Lisa Bohman, som
såg flera fördelar med att gå en kurs
när man vill lära sig spela bridge.
– Det är ett bra upplägg på kurserna, säger Gunilla. Man lär sig nya
saker hela tiden, och så får vi spela
ganska mycket, och det är jättebra.
– En annan styrka är att det finns
kurser på så många olika nivåer,
säger Lisa. Plus att det är väldigt
inbjudande. När jag kom hit efter att
ha hållit upp i några år kände jag mig
väldigt välkommen.
– Sedan har ju skolan väldigt duk-
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Gunilla och Lisa tycker det bästa med bridgeskolan är lärarna – ”de är
väldigt duktiga pedagoger och ska ha en stor eloge!”
tiga pedagoger, säger Gunilla. De ska
absolut ha en stor eloge.
Lisa håller med, och säger att en
annan sak hon gillar är att man träffar på människor man aldrig skulle
ha stött på annars.

Snitslad bana

Tillsammans med sina partners
tänker Lisa och Gunilla spela
C-serien. Lisa säger att de räknar
med att få stryk, men hennes lagkamrater ropar ”nej, nej!”.
– Lite tävlingsmänniska är det nog
bra att vara om man ska gilla bridge,
säger Gunilla. Att man uppskattar
den där spänningen i alla fall!
Catharina Forsberg jämför en bridgekurs med att lära sig orientera.
– Visst kan man sitta och bara
spela, precis som man kan springa
ut i skogen och försöka lära sig hitta.
Håller man bara på länge nog så lär
man sig ju var alla träd, stigar och
stenar. Men vi ser det som att vi ger
våra elever en karta, och sedan lär
dem läsa den. Dessutom sätter vi ju
upp snitslade banor – vi vet hur det
är smart rent pedagogiskt att lära
sig bridge, att det ena bygger på det
andra. På så sätt slipper man irra
runt samma gran tio gånger.

Svårt men roligt

I förra PASS berättade vi att Krister
och Catharina hoppades på en ny
stjärna från Uppsala. Han är nu på
plats och undervisar för fullt: Hans
Kvick!
Hans har spelat bridge på högsta
Sverigenivå i flera år, och jobbat
som lärare i samhällsvetenskapliga
ämnen. Numera är han rektor på en
skola i Uppsala.
– Som bridgespelare blir man
aldrig fullärd, utan det finns hela
tiden nya saker man kan tillägna sig.
Sen är det ett socialt spel, till skillnad
från schack som jag spelade i min
ungdom, och det tilltalar mig. Visst
är det svårt, men om det inte vore
svårt vore det inte roligt!
Att jobba som bridgelärare tycker
Hans är väldigt givande:
– Att se utveckling som sker i en
grupp, glädjen som finns där är roligt.
Och självklart att kunna bidra till ett
nytt – och förhoppningsvis livslångt
– intresse!
Nya Bridgeskolan lär inte vila på
lagrarna under vintern och våren
heller, och i nästa PASS kommer vi
att berätta lite om hur samarbetet
med klubben fördjupas, och vad som
händer på juniorsidan. §
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Catharina Forsberg likar bridge
vid orientering

Detta händer i
januari / februari
»» INSPARKEN 2010 9-10
+ 16-17 januari
»» Ferieskola vecka 2 och 3
»» Vårterminen startar
25 januari
»» Minikurs i Modern
Standard 31/1 + 6/2
»» Ligaträning i februari

Övrigt

Värvningspremier till er som
värvar nybörjare.

Carl Dufke och Ingegerd Hirn landade på 52,9 %.

Kurs för ligaspelare

Insändare

Det är många som mår
mycket dåligt av dofter
från parfymer och stylingprodukter., Så snälla
lämna den hemma när ni
går till bridgelokalen.
Stolta segrarinnorna Britt
Andersson och Inga Edarp i NTgruppen.

Lars och Lisbeth Pettersson
PASStredjeplatsen
nr 4 • 2009 i NT-gruppen.
knep

Ett utdrag från Monica Kauppis bok
”Impotensmadrassen”.
Dagens parfym är inte gjord av blommor utan av giftiga kemikalier, det
är lika romantiskt som giftigt avfall.
En enda parfym kan innehålla 500600 kemikalier, däribland Toluen, ett
cancerframkallande nervgift och lösningsmedel som i USA är klassificerat som miljöfarligt avfall.
Parfym och stylingprodukter innehåller också koncerveringsmedel
som kan störa fortplantningen. När
miljöorganisationen Greenpeace testade innehållet i tolv populära parfymer hittades förbjudna kemikalier i
flera av dem, men även ämnen som
misstänkts vara hormonstörande och
hämma spermieproduktionen hos
män. §

Bättre Bridge torsdagar 18.00
med start 28 januari med Krister
Ahlesved.

Julklappstips

Köp ett presentkort på en Bridgekurs.
Vill du ha Nya Bridgeskolans
nyhetsbrev skicka e-post till
info@nyabridgeskolan.se.

Kontaktinfo

www.bridgeskolan.se
info@nyabridgeskolan.se
08-34 55 01

Annonsera

i PASS du
med!
För annonsering i
PASS mejla till

e-post pass@sterik.se
Sid 5

Ungdomsbridgen
beh ö ver din h j älp !
Bridgeskolan har aldrig
varit så populär, ligan
växer så det knakar och
även dagtid ökar antalet spelare på världens
största bridgeklubb.
Ändå är det en grupp
människor som lyser
med sin frånvaro, nämligen ungdomarna!
Lennart Kjellman - Stockholm
Visst finns det en tapper skara juniorer på klubben, junior är man tills man
fyller 25, men några till för att säkra
återväxten inom bridgen i Stockholm
skulle definitivt inte skada.
Därför har styrelsen beslutat att
klubben i samarbete med Bridgeskolan ska göra en storsatsning på
att värva ungdomar den kommande
våren, och därmed försöka öka antalet aktiva juniorer i klubben. Vi sparkar igång lördagen den 30 januari
2010 med en kickoff för nyfikna, och
kommer sedan att fortsätta på söndagarna under hela terminen. De nya
spelarna kommer att tas omhand av
oss juniorer som redan finns på klubben och redan har spelat ett tag, och
tanken är att man ska kunna komma
ner helt utan förkunskaper och ha
chansen att bli en fullfjädrad bridgespelare, helt gratis.
Marknadsföringen av denna satsning kommer dra igång i början av
det nya året, och här behöver vi hjälp
av er medlemmar! Det kommer att
tryckas upp ett stort antal reklamflyers i form av spelkort, och dessa kort
vill vi gärna ha er hjälp att distribuera! Så när ni har vägarna förbi klubben får ni gärna ta med er en näve
reklamkort (se till uppe till höger)
och dela ut till era barn, barnbarn,
barnbarnsbarn, syskon, kollegor,
kollegors barn, bekanta, bekantas
bekanta, kusiner, sysslingar, bryllingar, sysslingars bryllingar, niecer
och nevöer, kort sagt alla ungdomar
i er närhet som ni tror kan vara eller
bli intresserade av bridge! §
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Fredagsbridgen för
juniorer fortsätter
som vanligt mellan
1500 och 1830.

Planer på nya tävlingar och
annat är under utveckling och
kommer att annonseras på
hemsidan när de är spikade.

Mer information

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

En ny
svensk!
bridgebok
Max Ödlund: Max Bridge (Svenska
Bridgeförlaget; 264 sid)
Svenska bridgeböcker är sällsynta
nu för tiden, så Max Ödlunds nya bok
är en tröst i höstmörkret.
Max växte upp i en stockholmsk
bridgefamilj, lärde sig spelet 14 år
gammal, blev Europamästare för
juniorer vid 25 års ålder, och gifte sig
med en skicklig bridgespelare (Bim).
Bridgen har alltid varit en viktig del
av Max’ liv, och är det fortfarande,
vid nyligen fyllda 60.
Ända sedan 70-talet har Max skrivit
kunnigt och trevligt om bridge, framför allt i Bridge och Bridgetidningen,
men även i BK S:t Eriks klubbtidning
Pass samt i Bridge i Norge. Hans förmåga att alltid skriva med glimten i
ögat gör att vi säkert är många som
håller honom för att vara Sveriges
trevligaste bridgekåsör. Flera av
artiklarna återges i boken – de håller
att läsas om.
Max har tidigare givit ut en bok
med logiska tankenötter (Hjärnjogging), men Max Bridge är Max’ första
rena bridgebok. Där berättar han
trevligt om ovanliga episoder från de
gröna borden, givar som han aldrig
glömmer, personer som bara måste
presenteras, och kluriga problem att
sätta tänderna i. Max har alltid varit
intresserad av budteori, och många
av de idéer som ligger till grund för
hans älsklingssystem Hjorthorn har
anammats av andra. Därför blir det
litet av den varan också.
Det var länge sedan jag hade så
roligt när jag läste en bridgebok, så
om du letar efter en bra julklapp till
en bridgespelare är valet lätt. Max’
bok kommer inte att bli en besvikelse.
Rekommenderas.
Recenserad av: Anders Wirgren
Boken köps enklast på
www.bridgeforlaget.se
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Tommys
luriga
Läs även Tommys bridgeproblem i Aftonbladet
och SvD. Försök först
innan du kikar i facit på
sidan 11.
Tommy Gullberg - Nacka

1. Syd
Öst-Väst
		
		

[
]
{
}

D kn 8 5
K kn 9
876
876

			

¤

		
		
		
		

EK742
--10 5 4 3
E K D kn

[
]
{
}
Syd
1[
4[

Väst
pass
pass

Nord
2[
pass

Öst
D
pass

3. Öst
Öst-Väst
		
		

Utspel: Spadersex.
Gardera hemgång!

2. Syd
Alla
		
		

[
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{
}

E932
K765
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kn 5 4
E43
EK
87654

[
]
{
}
Syd
1}
1 NT

Nord
1]
3 NT

Utspel: Rutertvå, udda enligt 10-12.
Spelplan?
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Tommy har alltid några klurigheter till dig i varje nummer av pass
[
]
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D54
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E K kn 10 9
876
ED2
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{
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Väst
Nord
				
D
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1 NT
2[
pass
3[
4[
pass
pass

Öst
1 }*
pass
pass
pass

Utspel: Hjärterfem enligt 10-12.
Klöveröppningen var dubbeltydig
(11-13 eller 17+).
Öst vinner utspelet med hjärterdam
och returnerar trumf. Hur tänker ni
er hemgång?

Sid 7

När jag gjorde bort mig
När man blir äldre
brukar man säga att
minnet är bra men kort.
Dessutom är minnet
tack och lov selektivt på
det sättet att man minns
dom trevliga stunderna
men förtränger dom
tråkiga. Så när jag blev
ombedd att skriva något
under rubriken ”när jag
gjorde bort mig” måste
jag erkänna att jag hade
svårt att minnas några
riktiga dumheter. Storhetsvansinne kanske?
Nej, jag tror faktiskt mer
på dåligt och selektivt
minne.
Björn Åström - Eskilstuna
Jag får gå ända tillbaka till slutet av
70-talet. Från den tiden, vid en stor
internationell partävling i Juan Les
Pins i Frankrike, ligger en bricka
kvar och mal i huvudet. Jag spelade
med en av Sveriges allra bästa spelare Jim Nielsen (som vann SM-par i
år förresten) och vi mötte ett franskt
par av okänd spelstyrka.
Jag hade följande kort som Syd:
[ K 3 ] kn 10 7 6 5 { 7 6 } 10 9 4 3
Min partner och jag passade hela
budgivningen. Väst till vänster om
mig öppnade med 1 [ och Öst bjöd
2 }. Så småningom visade Öst spaderstöd, Väst frågade efter ess med
4 NT och slutbudet blev 6 [. Hela
budgivningen tog lång tid och jag har
alltid haft svårt för långsamt spel.
Min irritation växte och inte blev det
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bättre när bordet kom upp och jag
kunde se att min trumfkung satt på
mellanhand.
		
			 ]

2

				
[ D 10 9 4 2
				
] E
{ K kn 5
			
				
} K kn 6 5
		
[ K3
		
] kn 10 7 6 5
		
{ 76
		
} 10 9 4 3

¤

Jim spelade ut en liten ] och träkarlen, Öst, la upp följande hand:
Ytterligare en tanke for genom huvudet. Usch, vad dumt fransmännen
bjuder. Svara 2 } på 1 [ med Östs
hand. Dom borde lära sig Stenbergs
2 NT, det kan varenda nybörjare
i Sverige. Jag tänkte alltså på allt
möjligt annat än vad jag borde göra,
nämligen vilka kort har Väst och hur
ska vi straffa kontraktet!
Bordet vann utspelet med hjärteress
och spelade spaderdam. Jag täckte
med spaderkung, spelföraren la en
hacka och min partner spaderess!
Där försvann den straffen efter mitt
idiotiska påspel efter en obefintlig
analys. Nästan alla fransmän spelar
med 5-korts högfärgsöppningar, så
det kan aldrig, aldrig, aldrig vara rätt
att täcka spaderdam. Min ilska och
besvikelse ökade ytterligare när jag
insåg att motståndarna spelade med
4 ess Blackwood, annars hade dom ju
insett att det fattades två ess och dom
hade stannat i 5 [.
I vårt kompisgäng hade någon
vid den här tiden hittat på att man
skulle ropa ”Tuppen” som en pik
till motståndarna om dom spelade
lika dumt som jag gjorde på den här
brickan. Det händer ju då och då att

man lyckas fälla partnerns singelhonnör även i de bästa familjer. Konventionen att ropa ”Tuppen” kände
fransmännen givetvis inte till. Men
spelföraren vände sig till mig efter
spelet och sa med ett maliciöst leende
”Thank you gentlemen”.
På tal om gamla minnen. Första
gången jag ingick i S:t Eriks styrelse
var under 3 år i slutet av 60-talet och
början av 70-talet. Jag var junior på
den tiden, men fick ändå ta hand om
kassörsjobbet. Bordsavgiften var 6 kr
och klubbens omsättning låg någonstans runt 100.000 kr/år. Antalet ligalag var ca 70 och röken låg tät över
klubblokalen på Regeringsgatan. Det
fanns inga bridgekurser alls i klubbens regi. Några profiler i den tidens
styrelse var Gunnar Anulf och Pelle
Åkeby. Ingen kvinna var med i styrelsen såvitt jag minns.
På 70-talet jobbade jag inte med
S:t Erik direkt utan med ungdomsbridgefrågor. Vi hade betydligt fler
juniorer i Stockholm på den tiden
än vad vi har idag. Så den ungdomssatsning som klubben nu ämnar dra
igång är verkligen välbehövlig och vi
får hoppas att den blir framgångsrik
och att alla medlemmar hjälper till
efter bästa förmåga! Nog borde vi ha
100 bridgejuniorer i världens kanske
största bridgeklubb, eller hur. Idag
finns det ett 30-tal.
Jag återkom till S:t Eriks styrelse
som ordförande i slutet av 90-talet
under 3 år. Bordavgiften var då 50
kr och vi hade ca 1800 medlemmar.
Bridgeskolan hade ca 700 elever per
termin. Åsa Gindin och Yvonne Flodqvist sitter fortfarande kvar i styrelsen från den tiden. Fantastiskt bra
jobbat tjejer!
Och nu i år, som nybliven pensionär, är jag tillbaka i styrelsen som
ansvarig för utbildningsfrågorna. Ett
väldigt roligt och intressant område
att jobba med. Bordavgiften är 70 kr
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Skillnaden mellan teori
och praktik
Lennart Kjellman - Stockholm
Förutom spel på klubben två, tre
gånger i veckan spelar jag också
en del bridge via Internet på Bridge
Base Online, och det var där följande
historia utspelade sig. Mina motståndare var två svenska juniorer, medan
min partner var en för mig okänd

Ett äldre kort av Björn Åström
hittat i Svensk Bridge arkiv, tack
Peter Ventura
från årsskiftet och klubbens omsättning är över 7 milj kr. Skolan, i ny
regi, har ca 850 elever och antalet
medlemmar överstiger 2 000 med god
marginal. Vilken utveckling!
Det har varit en förmån att få jobba
i en så framgångsrik verksamhet.
Räknat i antalet aktiva styrelseår har
jag inte varit med så länge, bara 6 år,
men 40 år mellan första och sista (?)
uppdrag i styrelsen är onekligen en
lång tid.
Sens moral av brickan ovan: De flesta
dumma och onödiga misstag gör man
i försvarsspelet. Cirka 30% av alla
brickor avgörs i försvaret. Mindre
rutinerade spelare ”gillar inte” att
spela försvar, dom tycker det är tråkigt. Så är det inte alls, försvaret är
det finaste, men svåraste momentet
inom bridgespelet. Så ägna tid åt att
träna upp den svåra konsten och du
kommer att nå mycket bättre resultat. Och du slipper nesan att göra
”Tuppen”!
Hustrun och jag ska prova lyckan
i Juan Les Pins i maj nästa år igen.
Varför inte hänga med till denna härliga plats på Franska Rivieran och
spela bridge i internationell miljö.
Det är en oförglömlig upplevelse
även om man har dåligt minne som
jag. Och det ska bli kul att försöka
ge fransmännen tillbaka för gammal
ost. §
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person från Kuwait, om inte minnet
sviker mig. Vi hade spelat ett antal
brickor, och såvitt jag kan minnas
inte råkat ut för några värre katastrofer, när jag blev tilldelad en hand jag
har sett alltför ofta:
[xxx ]Dxxx {xx }xxxx
Det är möjligt att fördelningen var
lite annorlunda, men en balanserad
hand med två honnörspoäng var
alltså vad jag hade att jobba med.
Även om zonerna var fördelaktiga,
vi var i rött mot grönt, hade jag inga
större förhoppningar, men ett litet
ljus tändes när vänsteryttern, en av
Stockholms budgladaste juniorer,
för en gångs skull passade. Kanske
skulle partnern ha en stark sang
eller en enda kravhand med hjärter?
Medan jag lät fantasin skena iväg om
vilka fantastiska händer partnern
faktiskt skulle kunna ha, öppnade
han eller hon med 2 spader! Vi hade
visserligen inga överenskommelser
om vad det kunde tänkas betyda, och
det fanns ju onekligen en del som
pekade på att det kunde vara starkt,
men odiskuterade tvåöppningar på
Bridge Base Online i allmänhet är
svaga, bestämde jag mig för att utgå
ifrån att denna var det också.
Högeryttern, som måste ha en väldigt stark hand, dubblade, och nu var
det alltså min tur att bjuda. En snabb

överslagsräkning gav motståndarsidan runt 30 hp, och jag bestämde mig
för att krångla till det för dem ifall
de skulle börja leta slam, så nu var
frågan hur många spader jag skulle
bjuda. 3sp bestämde jag mig snabbt
för att var för mjäkigt, det skulle motståndarna bara gäspa åt och bjuda
som om inget hade hänt. 4sp stjäl
en del budutrymme, men jag tyckte
ändå inte det var tillräckligt. För att
visa att jag minsann också är junior,
om än inte lika mycket junior som
motståndarna, vräkte jag till slut på
6sp, som dubblades till vänster och
sedan passades runt.
Utspelet kom, mina kort lades upp
på bordet, och … ingenting hände.
Det gick en minut, det gick två minuter, och till slut lyckades min partner
hämta sig från chocken, meddelade
att det här minsann inte var ett kontrakt som gick att spela, och lämnade sedan helt prompt bordet. Nya
spelare tog den tomma platsen, men
efter en snabb titt på sina kort och
vad kontraktet var, försvann de lika
snabbt, så till slut fick jag byta plats
och spela kontraktet själv. Motståndarna tog inte helt oväntat ett antal
stick, och när krutröken lagt sig hade
jag fått ihop fem spaderspel och ett
hjärterspel för sex straff och 1400
poäng ut, ett fullkomligt briljant
resultat!
1 400 i baken kanske inte ser så
briljant ut, men när motståndarna
har sisådär 14-15 takspel i sang, ruter
eller klöver, är 1 400 en väldigt billig
offring. En stor vinstbricka för oss
alltså? I teorin alldeles säkert! Tyvärr
är det ju praktiken och verkligheten
som spelar roll, och där var det bara
ett av tjugotalet andra par som överhuvudtaget hittat slam, och då nöjt
sig med 6NT. De flesta andra spelade 3NT på motståndarnas kort, och
plockade på sig alla stick. Och 1 400
är tyvärr inte lika briljant mot 720
som det är mot 2 220… §
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Strafföreläggande
Gunnar Fredriksson,
född 1930 i Ystad, är en
svensk författare och
journalist. Fredriksson
blev fil.lic. i teoretisk
filosofi i Lund 1961. Han
var chefredaktör för
Stockholms-Tidningen
1965-66 och för Aftonbladet 1966-80. Han fortsatte under många år
därefter att vara kolumnist på Aftonbladet.
Gunnar är sedan många
år medlem i BK S:t Erik
och spelar nu ligan i
A-serien.
Källa: Wikipedia
Gunnar Fredriksson
När jag nyligen sorterade gamla
papper dök det plötsligt upp ett
A-4-ark med rubriken ”Strafföreläggande”. Och jag kom ihåg en länge
bortglömd, dramatisk händelse i
Lund efter en bridgetävling.
Det framgår att jag den 5 februari 1952 ertappades cyklande på
en gångbana i Lundagård klockan
23.20. Bötesbelopp 15 kr. Min titel
anges som ”fil.stud.”. Handlingen är
undertecknad med en vacker, oläslig namnteckning av stadsfiskalen i
Lund.
Jag minns den obehagliga händelsen. Jag var tämligen ny i Lund men
spelade bridge på bridgeklubben
LUCK, vilket betydde ”Lunds Universitets Culbertson-klubb”. Några
bridgespelande studenter i 50-talets
Lund gjorde remarkabla insatser och
omtalas ännu i svensk bridgehistoria.
Vi spelade i en källarlokal i Akademiska Föreningens hus. När jag kom
ut den gången och cyklade genom
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Gör som
så många
andra .

Spela dagbridge på
S:t Erik!
den folktomma parken i Lundagård
ertappades jag av en spanande poliskonstapel vid domkyrkan.
Jag hade nyligen legat i lumpen
under nio månader i radarutbildning
vid kustartilleriet, hela tiden i samma
gäng där även Hans-Olof Hallén
ingick. På klippor och skär, på kustartilleriets konverterade gamla fiskebåtar, i slitna baracker från kriget,
på avlägsna öar i Stockholms och
Göteborgs skärgårdar, överallt hade
vi med oss kortlekar. De präglades
snart nog av fältmässiga förhållanden.
Hallén var en outtröttlig instruktör. Vi träffades så småningom även
i Lund.
Att få straff är förvisso vanligt i
bridge. Men att få straff på hemväg
efter en tävling bör vara mera ovanligt.
När jag nu betraktar mitt livs enda
strafföreläggande är det en sak jag
ångrar. Det står nederst med finstil
att man kan ansöka om ”anstånd med
betalningen” eller om ”avbetalning i
särskilda poster”. Man hotar också
med utmätning för den händelse jag
inte skulle betala inom rimlig tid.
Det fanns säkert juridikstuderande
i bridgeklubben som hade kunnat
hjälpa mig med en skriftväxling med
polismyndigheten för att förhala
ärendet, kanske något år eller så.
Men jag var alldeles för ung och oerfaren för en sådan manöver.
Det pinsamma A-4-arket finns nu
på dörren till tvättmaskinen på min
toalett. §

Dagspel i veckan, våren
Måndagar
12.00 Partävling, vi tävlar
12.00 Partävling, öppen klass
Tisdagar
12.00 Hjärtergruppen
12.30 Rutergruppen
13.00 Klövergruppen
Onsdagar
12.00 Partävling, onsdagsmötet
13.00 Kommenterade spel
Torsdagar
10.00 Facitbridge
10.00 D-serien (lagspel för
nya tävlingsspelare)
11.00 E-serien (lagträning
för nya spelare)
13.00 Kommenterade spel
Fredagar
10.30 Kommenterade spel
11.00 Partvl, ganska rutinerade
Lördagar
12.00 Barometer, öppen
för alla
Söndagar
16.00 Barometer, öppen
för alla
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1. Syd
Öst-Väst
		
		

[
]
{
}

[
]
{
}
Syd
1[
4[

Väst
pass
pass

Nord
2[
pass

Öst
D
pass

Utspel: Spadersex.
Gardera hemgång!
Enda faran är trumfen 4-0. För att
gardera den sitsen, täcker du utspelet med spaderåtta och avblockerar
sjuan. Därefter stjäl du en hjärter
högt på handen och spelar låg trumf.
Du tar så billigt som möjligt på
bordet. Hela given:

1. Syd
[ D kn 8 5
Öst-Väst
] K kn 9
		
{ 876
		
} 876
[ 10963			
[ --] 8 7 6 5 2			
] E D 10 4 3
{ KD92
{ E kn		
} 10 2			
} 9543
		
[ EK742
		
] --		
{ 10 5 4 3
		
} E K D kn

¤

Sedan tar du en andra högstöld i hjärter och drar ut trumfen med rutersak
från handen för jämn hemgång.

[
]
{
}

[
]
{
}

E932
K765
76
KD2

Syd
1}
1 NT

Utspel: Rutertvå, udda enligt 10-12.
Spelplan?
För hemgång fordras att klöveress
sitter på utspelshanden. Spela därför
klöver mot bordet i stick två. Hela
given:

¤

D54
K32
6543
K43

			

¤

		
		
		
		

E K kn 10 9
876
ED2
E7

[
]
{
}

Syd
Väst
Nord
				
D
pass
1 NT
2[
pass
3[
4[
pass
pass

Nord
1]
3 NT

2. Syd
[ E932
Alla
] K765
		
{ 76
		
} KD2
[ D 10 8			
[
] kn 9			
]
{
{ D 10 8 5 2		
} E kn 10			
}
		
[ kn 5 4
		
] E43
		
{ EK
		
} 87654

[
]
{
}

K76
D 10 8 2
kn 9 4 3
93

Bordet vinner sticket. Fortsätt sedan
med ruter till handen! En andra rond
klöver mot bordet godspelar sedan
klöverfärgen för hemgång.
Utnyttjar man hjärteress som
ingång i tredje stick, straffar Väst
kontraktet när han sedan ingriper
med klöveress och returnerar ruter.
Ingången till handen försvinner i
förtid.

Öst
1 }*
pass
pass
pass

Utspel: Hjärterfem enligt 10-12.
Klöveröppningen var dubbeltydig
(11-13 eller 17+).
Öst vinner utspelet med hjärterdam
och returnerar trumf. Hur tänker ni
er hemgång?
Tag utspelet på handen och lägg ner
ruteress. Trumfa sedan ytterligare
två gånger med bordet inne. Given:

3. Öst
[ D54
Öst-Väst
] K32
		
{ 6543
		
} K43
[ 8 7			
[ 632
] kn 9 5 4			
] E D 10
{ K kn 8
{ 10 9 7		
} 10 8 5 2			
} D kn 9 6
		
[ E K kn 10 9
		
] 876
		
{ ED2
		
} E7

¤

Fortsätt med ruter upp mot handen
och se till att Öst får försvarets ruterstick. När rutern sitter 3-3, har du nu
godspelat ett stick utan att Väst fått
tillfälle att sätta hjärterkung på mellanhand en andra gång.
Glömmer man att ta ut ruteress,
kan Öst straffa kontraktet genom att
avblockera först ruterknekt om ruter
spelas från bordet och sedan ruterkung på esset. §

Läs även Tommys bridgeproblem i SvD och Aftonbladet.
PASS nr 4 • 2009
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Posttidning B

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

H Ä N G M E D I D A N I E L G ullbergs

Fan Club

I de senaste numren
av PASS har vi oftast
presenterat duktiga
seniorer, rutinerade SM
mästare och t.o.m. en 94
årig veteran. Nu slår vi
rekord åt andra hållet.
Lagom till Lucia, introducerar vi vår stjärngosse, Daniel Gullberg.
Elena Ström - Stockholm
Han har nyss fyllt 18 år och är redan
landslagsspelare
i
klassen
under
21 år. Innan han får ordet ska ni få
veta att Daniel inte är på något sätt
släkt med Tommy Gullberg trots det
gemensamma efternamnet.
Jag går sista året på Norra Reals
Gymnasiet naturvetenskapliga linjen
med inriktning matematik och data.
Vi har en bridge- och schackklubb.
Schack har jag spelat i elva år.
Bridgelektionerna började jag med
2007 och sedan dess är jag fast. Det
räckte inte att spela bara en gång i
veckan i skolan och en gång på St
Erik, så jag gick på BBO på nätet
också.
Hur kan man bli landslagsman efter
bara två år spel?
Jag hade nog turen att hamna i rätt
miljö. Jag blev uttagen att spela JEM
2009 tillsammans med Johan Karlsson, Ola och Micke Rimstedt och
Ida Grönkvist. Vi kom femma av 14
lag och säkrade därmed en plats till
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nästa VM som spelas hösten
2010 i Philadelphia. Mina
förhoppningar är att bli uttagen så småningom till U26landslaget.
Ert unga lag var nyligen
sponsrat och inbjuden till
den
stora
internationella
Patton Teams i Monte Carlo,
Monaco.
Ni
vann
bland
annat med 25-5 mot Italiens
U-26 laget och med 16-14
mot ett meriterat franskt lag
bestående
av
Europamästare. Några av era matcher
visades på BBO. Är ni nöjda
med er prestation?
Det gick ju hyggligt fast vi
inte klarade av att gå till slutspel. I B finalen blev vi tvåa i
vår grupp.
Rykten går att du har fantasi
i budgivningen och är ruskigt bra på spelföring. Har
du några svagheter?
Utspelet är inte alltid på
topp.
Vad gör vi som är äldre för Daniel Gullberg ser normalt betydligt
fel? Kan du ge oss ett råd?
mer koncetrerad ut
Jag koncentrerar mig inte
på att söka fel hos äldre motståndare Hur ser din bridgestatus ut om tio år,
men det har hänt att några tänker för vad gör du då?
statiskt och inte anpassar sitt spel
Om jag ska vara optimist så repreoch sin poängräkning efter enskilda senterar jag Sverige i öppna klassen i
situationer.
något stort mästerskap.
Har du en fan club?
Ja och den består enbart av en man
– Stockholmsjuniorernas (STOJ) ordförande, Lennart Kjellman.

Och om du är pessimist?
Då har mitt lag Norra Reals BC
halkat ner från Mästarserien till C
serien utan chans att gå upp. §
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