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3 sang kräver
fokusering
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FYNDA I BT-BUTIKEN!
BT-Butiken på BK S:t Erik har öppet mellan 17.30 och 18.30 måndag till fredag.
Vill du komma på andra tider? Ring 08-650 61 61 - så gör vi en överenskommelse.
Bord - Budlådor - Brickor - Kortlekar - Böcker - Datorprogram - TOPS Presentartiklar - Porslin - Choklad - Godis
Vårt sortiment finner du också på:

WWW.BRIDGETIDNINGEN.COM/BUTIKEN
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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

BESTÄLL VÅR KATALOG!
INTERNET www.bridgeforlaget.se
GRATIS TEL/FAX 020-52 13 13
MAIL order@bridgeforlaget.se

Medlem i förbundet? Uppge ditt medlemsnr
(MID) vid beställning, så får du
5% rabatt på samtliga varor märkta med
••• (se katalog) + rabatt på ordervärde.
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PASS är en medlemstidning för
BK S:t Erik. PASS utkommer
med fyra nummer per år.
Tidningens satsyta är 190x250
mm och spaltbredd 58 mm.
Utgivningsdagar 18 mars, 3
juni, 2 sept, 8 dec med manusstopp: 28/2, 12/5, 13/8, 19/11.
PASS ansvarar inte för obeställt material och redaktören
förbehåller sig rätten att korta i
texter och insändare.
Som periodisk skrift är PASS
befriad från moms och reklamskatt. För annonsering i PASS
mejla pass@sterik.se.

Pass trycks på
Svanenmärkt papper.

Redaktören har ordet
Hej! Jag heter Stefan
Andersson och jag är ny
redaktör för Pass. Jag
ber om ursäkt för att det
här numret kommer lite
sent, men det har varit
ganska knappt med tid
och jag har haft fullt
upp med att över huvud
taget få ihop en tidning.

alla medlemmar oavsett hur duktig
man är på bridge eller hur ofta man
är på klubben.
Min målsättning är att Pass ska
innehålla såväl intervjuer med duktiga bridgespelare som intervjuer
med intressanta människor som
råkar spela bridge.
Det ska finnas tips för både nybörjare och mer avancerade. Ja, tipsen för
de mer avancerade är jag rädd att andra
än jag får stå för.

Stefan Andersson – redaktör

Till nästa nummer hoppas jag få
lite mer klart för mig hur jag vill att
tidningen ska se ut, men eventuella
större förändringar får nog vänta till
i höst. Så ta chansen att påverka mig
redan nu.
Jag tar gärna emot synpunkter, tips
och önskemål på hur du/ni tycker att
tidningen ska vara, vad den ska innehålla eller vem som borde intervjuas.
Mejla: pass@sterik.se
eller lämna en lapp
till redaktörens låda i
tävlingsledarrummet.
De som lämnar förslag är med i en utlottning av tre frispel. }

Så har jag ganska plötsligt blivit
redaktör för Pass. Hur gick det till
egentligen och vem är jag?
Jag har varit medlem i S:t Erik i tio
år. När det gäller nivån på mitt bridgespel så befinner den sig nog någonstans mellan Lill-eliten och A-serien.
Själv tycker jag att den befinner sig i
Lill-eliten, verkligheten säger just nu
att den befinner sig något lägre.

Slut med schack

Jag är 48 år gammal. Innan jag bör
jade spela bridge ägnade jag en hel
del av min fritid åt schack, men efter
att jag gick nybörjarkursen i bridge
2000 har jag varit fast i ”bridgeträsket” i stället.
Jag har bott i Stockholm hela livet
och jobbade med bokföring i sex, sju
år innan jag gick Journalisthögskolan 1990-1992.
Efter några år med vikariat som
bland annat redigerare och sportreporter började jag 1996 på Auris som
är medlemstidning för Hörselskadades Riksförbund. Jag har varit redaktör för den tidningen sedan 1997.
När jag fick se att man sökte en
redaktör till Pass blev jag så småningom lite intresserad och tydligen
hade ingen annan hört av sig...
Varje ny redaktör vill sätta någon
liten prägel på en tidning så en del
förändringar lär det bli och några
märks säkert redan i det här numret.
Jag har i alla fall som målsättning
att tidningen ska innehålla något för

Tipsa och vinn frispel!
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Sommarserien börjar

Nya serienamn i ligan

ledaren :

Så jobbar vi i styrelsen
Nu är det full fart på
klubben. I ligan spelar
den här säsongen 257
lag och det är näst
intill rekord. Rekordet är på 259 lag från i
höstas. Den största förändringen under detta
verksamhetsår är att
bridgeskolan nu är en
del av klubben. Sedan
den 1 juni 2009 drivs den
av Catharina Forsberg
och Krister Ahlesved. Vi
brukar med jämna mellanrum berätta att S:t
Erik är världens största
bridgeklubb, jag tror
att det också gäller för
skolan.
Melvin Clark – ordförande
I detta nummer ska jag kort berätta
vad vi gör i styrelsen. Vi har ökat spelverksamheten högst betydligt under
de senaste åren. Klubben omsätter
över 7 miljoner kronor, sedan vi tog
över utbildningen. Detta innebär att
verksamheten kompetens- och kvalitetsmässigt allt mer drivs som ett
företag.
För att styrelsen ska fungera på
bästa sätt,styrelsen har vi nu delat
upp arbetet på verksamhetsansvariga och olika kommittéer med
uppgift att driva och utveckla verksamheten inom sitt område. Så här
delar vi in arbetet:
Tävlingskommittén.svarar för drift
och utveckling av tävlingsverksamheten.
Vi har nästan 20 tävlingsledare och
inom funktionen krävs arbetsledning
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och personalplanering. Ansvarig är
Mattias Weiler.

vi ska kunna hantera olika frågor på
ett enhetligt och proffsigt sätt.

Informationskommittén ansvarar
för all information,har hand om Pass,
it och hemsida med mera Ansvarig är
Rolf Molin.

Trivsel: För att förbättra trivseln
kan en hel del göras. Ljudnivån i
lokalen måste sänkas, många klagar
över den nivå som nu gäller. Här har
tävlingsledarna ett stort ansvar. Vi
planerar att undersöka olika sätt att
skärma av och dämpa ljud genom till
exempel textilier. Ljudanläggningen
måste också ses över så att den inte
stör i onödan. Luften i lokalen har
varit en aktuell fråga under många år
och vi måste bättre kunna styra den
själva i lokalen.

Lokalansvarig är Marianne Öje
ståhl som svarar för drift, underhåll
av lokalen och kontakter med värden
med mera.
Utbildningskommittén förvaltar avta
let med skolan och utvecklar utbildnings- och trivselbridgen tillsmmanas
med dem. Den driver också trivselspel
på olika nivåer på i första hand dagtid.
Ansvarig är Björn Åström. Läs mer på
sidan 10.
Ekonomiansvarig är Åsa Gindin
som med hjälp av Inga Skog sköter
den dagliga ekonomihanteringen,
följer budgetutfallen och sammanställer årsredovisningen med mera.
Ungdomsansvarig är Lennart Kjellman och medlemsansvarig är Yvonne
Flodkvist.

Viktiga framtidsfrågor

Ligastrukturen: Flera medlemmar
tycker att nuvarande ligastrukturen
är svår att förstå. Gruppen diskuterade nya förslag till struktur, men
något slutligt förslag finns inte ännu.
Vi arbetar vidare med frågan.

Till sist

Nu har vi genomfört första steget i
vår ungdomssatsning och många av
er läsare har hjälpt till att distribuera information till ungdomar för en
första träff 30 januari. Mycket lyckat!
Mer om det på sidan 8-9.  }

De nuvarande namnen på serierna
i ligasystemet är förvirrande för
många av. För att underlätta förståelsen hur de olika serierna hänger ihop
har styrelsen beslutat om nya namn
på serierna.
Elit och Mästarserien är begrepp som

kommer att finnas kvar, men där
efter kommer serierna att döpas om
till division 1, division 2 och så vidare  
och i slutspelet införs kvalbegreppet.
Därför kommer serienamnen från
och med hösten 2010 ha nedanstående namn. }

Grundserien Tidigare

Slutspelet		

Tidigare

Elit
Elit
Division 1
Mellan-Elit
Division 2
Lill-Elit
Division 3
A		
Division 4
AB		
Division 5
B		
Division 6
C
					

Mästarserien
Elit-kval
Division 1-kval		
Division 2-kval
Division 3-kval
Division 4-kval		
Division 5-kval
Division 6-kval

Mästarserien
Ellen
Lillellen
Lill-Elit-kval
A-kval
ABBA
B-kvar/C-upp
C-kvar

BUSSRESA TILL
BRIDGEFESTIVALEN!
Den 3 augusti arrangerar klubben i samarbete med Stockholms
Bridgeförbund en bussresa till Bridgefestivalen i Örebro.
Bussen avgår 10.30 från World Trade Center och 23.00 från
Conventum i Örebro.

En styrelse måste fundera på hur
klubben och dess verksamheter ska
utvecklas.
Med det syftet inbjöd vi till en framtidsträff, där tävlingsledare, skolan
och kaféet deltog. I korthet diskuterade vi bland annat följande:

I resans pris, 300 kronor,
ingår frikort (à 80 kronor)
till två bronstävlingar.
Du kan använda dina två
frikort som startavgift i
en silvertävling, eller som
delbetalning för banketten.

Nyrekrytering: Klubben har mer än
3 000 spelare om vi räknar med bridgeskolans elever, men genomsnittsåldern är hög både bland spelare och
elever. Under mötet kom vi fram till
att den viktigaste uppgiften är att få
till stånd en föryngring genom att
aktivt verka för att få in fler ungdomar på klubben.

Du, som vill följa med
betalar till tävlingsledaren,
eller sätter in 300 kronor på
klubbens pg 502815-4.
Bussen har plats för 50 personer,
sedan är det fullt.
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»» Vinnande bridge
fortsätter på söndagar
»» 19 april Avslutning för
alla kvällskurser
»» 24 april Nybörjarträffen
»» 26 april Ferieskolan startar
»» 6 maj Ålandsresa
»» 5-9 juli Sundbyholm
»» 18-19 september
Kick-off inför hösten

Övrigt

Värvningspremier
värvar nybörjare.

till

er

som

Höstens kurser startar vecka 38.
Vill du ha Nya Bridgeskolans
nyhetsbrev skicka e-post till
info@nyabridgeskolan.se.

Kontaktinfo

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

Spela A-serien dagtid!
ÖREBRO

Tidsschema finns på:
http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/content/content php?content.1997

Ledarutbildning: En generell ledarutbildning behövs på klubben för att

Detta händer på Bridgeskolan

I höst med start vecka 35 kommer
klubben att arrangera en A-serie
under dagtid. Det blir på tisdagar
klockan 12, matcherna spelas över 24
brickor. Bordsavgiften är 60 kronor.
Anmälan till Lisa eller Björn Åström,
bjorn.astrom@comhem.se,
tel 016-127633.
Den ska innehålla lagets namn
och medlemsnummer på de ingående spelarna. Det kommer att hållas
kortlektioner med start 11.30 för det
facila priset 20 kronor, dessa kräver
ingen anmälan. Det finns redan en
B- och C-serie samt D-spader/hjärter.
Även dit går det bra att anmäla sig
till Lisa eller Björn. }
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Kom med förslag!

BBO en fantastisk möjlighet
Den som inte får nog av
bridge på klubben kan
spela på datorn dygnet
runt med spelare från
hela världen. Det är väldigt enkelt, gå till www.
bridgebase.com, ladda
ned programmet och
spela – gratis. De flesta
känner säkert redan till
detta, men jag har ändå
en känsla av att många
ännu inte har testat.
Stefan Andersson
Det finns många olika sätt att ägna
sig åt bridge på BBO, Bridgebaseonline. Du kan träna budgivning med
partnern, spela turneringar, titta på
landskamper, spela med/mot bridgerobotar och även själv starta lagmatcher.
BBO kan vara ett bra sätt att få
kontakt med trevliga bridgespelare
i andra länder. Tyvärr är en baksida
att man även riskerar att få kontakt
med spelare som inte är så trevliga.
Det händer då och då att någon bara
drar utan förklaring, börjar skälla
på sin partner eller motståndarna
och vid missförstånd i budgivningen
ligger förolämpningarna ibland inte
långt borta.

”Pass if you got shit”

Ett litet exempel som långt ifrån är
det värsta jag har varit med om är
konversationen här intill som nyligen utspelade sig mellan Nord-Syd i
en individuell turnering där jag satt
Öst. Nord-Syd kom från olika länder
i Sydeuropa och för att inte hänga ut
några personer har jag dolt personernas namn.
Så här löd kommentarerna som
ni också ser på bild här intill. Det
behöver nog knappast översättas:
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Foto: Georgios/Fotomedia

men se upp för d å rarna

Det finns nu en förslagslåda på klubben och det kommer snart att bli
möjligt att lämna förslag även via
hemsidan.
– Vi ser positivt på förslag från medlemmarna och
ber om tips
och idéer till
förbättringar
på klubben,
säger
Rolf
Molin. }

BBO-spel på klubben
Syd

nord
Syd
Syd
nord

Så här ser spelbordet ut på BBO. Till
vänster syns kommentarer spelarna
skrivit till varandra.

Syd

Syd: Badbad badbad bid.
Nord: Pass if you got shit.
Syd: Pass with 8 points and 5
hearts???????
Syd: But you are crazy.
Nord: Bid your fucking hearts if 5.
Syd: You don´t know what is bridge.
Diskussionen handlar om brickan
före den som syns på bilden. Syd gjorde
då högfärgsfråga efter sangöppning
och Nord bjöd 3NT som gick två straff.
I ren frustration valde sedan Nord
att öppna med 1 spader med tvåkortsspader och 10 poäng och när
partnern som hade 14 poäng bjöd 2
hjärter passade han trots 4-kortsstöd
i hjärter. Tyvärr för min partner och
mig hade de flesta Nord-Syd gått bet
i 4 hjärter så vi fick en dålig bricka
även om Nord inte fick glädjas åt det
eftersom han avbröt turneringen.

Alertera dina egna bud

Några saker att tänka på när du
spelar på nätet:
Fyll i hur du spelar i din profil och
försök att hitta internationellt accepterade ord för olika konventioner.
Sayc, Standard American Yellow
Card är nog det vanligaste grundsystemet, motsvarar ungefär femkorts högfärg och öppning med bästa lågfärg.

Du ska alertera dina egna oäkta bud
genom att skriva betydelsen i ”alertrutan”. Det är bara motståndarna som
kan se det och inte din partner.
Du väljer själv din ungefärliga
spelstyrka, lita inte på att ”experter”
alltid är experter…
Det används väldigt många förkortningar på engelska, till exempel
glp – good luck partner, typ – thank
you partner, ntp – nice try partner.
En lista över många vanliga förkortningar och uttryck hittar du på www.
svenskbridge.se
under
rubriken
bridge på internet.
Andra uttryck som kan vara bra att
känna till är:
Take-out double – upplysningsdubbling, void – renons, game – utgång,
(non-)vulnerable – ozon/zon.
Det finns fler sajter än BBO att
spela bridge på till exempel Swanbridge (swangames.com) och OKbridge (okbridge.com). }
Fotnot: BBO grundades 1990 av
Fred Gitelman, sedan 2007 är Bill
Gates en av delägarna. När japaner och kineser har gått och lagt sig
loggar syd- och nordamerikaner in
och det är nästan alltid minst 10 000
spelare online.
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I biblioteket/styrelserummet finns nu
möjlighet att spela bridge på BBO.
Där finns nu nämligen två datorer
uppställda så man kan även spela
med sin partner. Läs mer om BBO
här intill på sidan 6. }

Fullt hus kräver åtgärd
Under de senaste åren har det varit
en kraftig tillströmning av nya spelare, både till ligan och till skolans
kurser. Därför räcker inte lokalerna
till vissa kvällar.
– Det är i och för sig trevligt att
många vill spela bridge, men för att
det inte skall bli för trångt i lokalen
måste vi göra vissa förändringar,
säger ordförande Melvin Clark
– Kortsiktigt innebär detta att vi
måste sätta ett tak för antalet deltagande lag i ligan.
Styrelsen och Tävlingskommittén
arbetar just nu fram ett förslag om
hur detta skall lösas på bästa sätt.
Förändringarna ska börja gälla
från hösten 2010. För att öka utrymmet på kvällarna kommer dessutom
extramatcher, som hängmatcher och
stockholmsserien bara att kunna
spelas under lör- och söndagar på
klubben.
– På sikt behöver vi nya och större
lokaler och styrelsen har tillsatt en
grupp som ska lösa lokalbehoven.
Nuvarande hyresavtal löper ut under
2014, säger Melvin.
Den som har något bra förslag på
ny lokal kan kontakta Melvin Clark
som är ansvarig för gruppen. Mer
information kommer. }
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Klarar du
Tommys luriga?
Läs även Tommys bridgeproblem i Aftonbladet och
SvD. Försök först innan du kikar i facit på sidan 15.
Tommy Gullberg

1. Syd
ingen
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♦
}

¤

			
		
		
Syd	
2 NT
4♥

10 8
D96532
10 5 4 2
9

[
♥
♦
}

EKD
K 10 4
E76
E863

Väst	 Nord	 Öst
pass
4 }*
pass
pass
pass
pass

Utspel: klövertvå enligt 11-regeln.
Syd berättar om 20-21 honnörspoäng,
varefter Nord överför till 4 hjärter.
Hur tänker ni er hemgång, när Öst
sätter i klöverkung på utspelet?

2. Syd
Alla
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Utspel: klövertvå enligt 11-regeln. Ni
vinner utspelet med klöveress. Vad
vänder ni med?

Tommy Gullberg har alltid
några klurigheter till dig i varje
nummer av Pass
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Utspel: spadertre, udda enligt 10-12.
Spelplan?
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Uppdrag: ungdomsvärvning
S:t Eriks stora juniorsatsning ägde rum
lördag den 30 januari.
Styrelsens junioransvarige Lennart Kjellman
berättar om sina intryck
från dagen.
Text: Lennart Kjellman
Foto: Yvonne Flodqvist
Klockan 11.55. Jag kommer ner till
klubben och det är redan full rulle. I
bortre ändan av lokalen ska lördagshissen just dra igång, och allra längst
bort, i d-seriehörnan, ska bridgeskolan snart fortsätta sin undervisning,
efter en liten kaffepaus.
Den största delen av lokalen är
dock reserverad för en av S:t Eriks
anrika
stortävlingar:
Plattliret,
där delar av landets bridgeelit ska
kämpa om ära, pengar och guldpoäng. Dock är det ingen av alla dessa
aktiviteter som har fört mig hit i dag,
utan mitt uppdrag är något helt

Förstasidesbilden visar
Jonas Granestrand, 21,
som spelförare i 3 NT
dubbelt en fredagseftermiddag på juniorbridgen.

annat: att värva ungdomar.
Förberedelserna har pågått länge.
Förutom att göra reklam för oss via
reklamflyers formade som spelkort
har vi försökt nå ut via Facebook,
Gruppen heter BridgeSTHLM och
har i skrivande stund 114 medlemmar. Kanske kan det bli en mötesplats för alla Facebook-användande
bridgespelare i Stockholm, även efter
den stora ungdomssatsningens slut?

Stefan Andersson

Har det kommit några?

Klockan 12.55. De sista förberedelserna är gjorda. Brickor och lärare
är på plats, protokoll framtagna, den
sista finslipningen av upplägget för
den första lektionen är gjord. Men
den viktigaste beståndsdelen för
en lyckad dag, då? Har det kommit
några ungdomar?
Till min, och många andras, stora
glädje har det gjort det! Jag tar en
snabb titt ut över Bridgeskolans lokaler, där vi håller till, och ser nästan
15 nya ansikten. Dessutom har det
dykt upp ett par nygamla spelare och
ett gäng juniorer och nästan-juniorer

Kaj Persson (med keps), Calle Strandberg, Erik Tullberg och Tuve Gustavsson (med ryggen mot kameran).
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Hallå där, Jonas
Granestrand

Linus Gustafsson med biocheckar

Nicolas Senatore och hans medspelare väntar på nästa giv.

som redan har spelat ett tag och ska
hjälpa till under dagen. Nu ska vi se
till att de lär sig någon bridge också,
det är dags att börja!
Klockan 14.00. Det är dags för
paus och energipåfyllning i form
av mackor från kafeterian, och alla
jag frågar verkar ha haft roligt den
senaste timmen, oavsett om de är 10
eller 20 år gamla, tjej eller kille. Det
har varit en innehållsrik timme.
Efter en kort presentation av oss
som ska hjälpa till under dagen,
har Krister Ahlesved väldigt snabbt
dragit igenom de grundläggande
reglerna, och istället för att dra ut
på saker och ting har juniorerna fått
kasta sig huvudstupa in i bridgespelandets värld.

fyra brickor där det till slut blir delad
seger på ena ledden och en mycket
knapp seger med ett stick på den
andra.
Efter fikat kör vi ett pass till för
dem som vill spela mera. Det vill
alla.
Klockan 15.15. Eftersom det både
finns några som aldrig har spelat
bridge och de som trots allt har spelat
några månader och börjar bli fenor
på både honnörspoäng och budgivning, har vi delat upp gruppen i två
delar.
En där man börjar känna lite på
budgivning och honnörspoäng i
något som heter minibridge, och en
där det är bridge på riktigt, med budgivning och allt.

Given är spelförare

Inte mycket som skiljer

För att komma igång snabbt har vi
helt enkelt bestämt att given är spelförare och att kontraktet är sang.
Honnörspoäng,
budgivning
och
trumf får bli senare lektioner, nu är
det bara ren sticktagning som gäller.
Lite extra krydda blir det dessutom
av att det står biobiljetter på spel till
dem som får ihop flest stick på sin
ledd.
Med viss hjälp från de mer rutinerade juniorerna får nykomlingarna
väldigt snabbt kläm på saker och
ting, och det blir en jämn tävling över
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Det blir hård fajt om biobiljetterna
även denna gång, och det är inte
mycket som skiljer de olika paren åt
när krutröken skingras. Nu är dagens
program slut, men vi säger att de som
vill gärna får stanna kvar och spela
ett tag till.
Klockan 18.00. Jag kastar in handduken för dagen, men det sitter fortfarande flera bord kvar och spelar!
Folk har droppat av efter hand, men
trots att det var fem timmar sedan vi
började finns det några tappra som
fortfarande sitter och spelar och för-

PASS nr 1 • 2010

söker få kläm på bridgens djupare
mysterier.
Vad jag förstått fortsatte spelandet
ytterligare ett par timmar efter att jag
gick.
Torsdag 4 februari 2010. Nu har
det gått några dagar och det är dags
att samla intrycken. Jag gick ner till
klubben med ganska låga förhoppningar, men de visade sig väldigt
snabbt komma på skam. Jag kan inte
tycka annat än att dagen blev en fullständig succé!

Juniorbridge varje söndag i vår

Det kom en hel drös nya ungdomar
och åtminstone jag fick intrycket att
alla som var där, oavsett om de var
helt nya eller mer eller mindre rutinerade bridgespelare, tyckte det var en
riktigt rolig dag.
För att ge alla juniorer fler chanser
att spela bridge, kommer dessutom
satsningen fortsätta i form av juniorbridge på S:t Erik varje söndag kl. 13
hela våren.
Så jag hoppas att få se många
juniorer på klubben både på söndagarna och på fredagseftermiddagar
klockan 15-18.30, då vi också har
juniorbridge!
Till sist ett stort tack till alla som
hjälpte till och gjorde att den här ungdomssatsningen blev riktigt lyckad,
ingen nämnd och ingen glömd! }

Hur länge har du spelat?
– Drygt fyra år, men det brukar jag
försöka hålla hemligt eftersom jag
tycker jag borde vara bättre. Jag började när Peter Bertheau och Per-Ola
Cullin kom till vår skola och lärde ut
hur man spelar. Dom var väldigt bra
på att visa upp spelet och det var en
hel del som började. Men av oss är
det bara jag som fortfarande spelar
på S:t Erik ibland.
Hur ofta spelar du?
– Högst en gång i veckan. Jag har
mycket att göra i plugget, jag läser
Kemi på KTH och så håller jag på en
hel del med musik och bland annat
sjunger jag i en kör. En annan orsak
till att jag inte spelar så mycket är att
jag inte har hittat någon fast partner.
Var brukar du spela?
– Det har hittills bara blivit juniorbridge och ibland hemmabridge. Jag
har faktiskt spelat en guldtävling.
När jag hade spelat några veckor var
det någon som behövde en partner
och jag fick hoppa in. Vi kom inte sist,
ett annat par blev tvungna att avbryta
tävlingen och vi gick precis förbi dem.
Vad är det som är roligt med bridge?
– Kommunikationen med partnern
och att försöka räkna ut hur korten
sitter.
– Under själva spelet ser man alltid
hälften av korten och man kan lista
ut ganska mycket om man lyckas ha
med sig huvudet. Tyvärr har man
inte alltid det… Det är nog det svåraste med bridge, att behålla koncentrationen.
Du ser koncentrerad ut på bilden?
– Det hade jag anledning att vara.
Vi hade bra kort, men ingen anpassning och chansade med
tre sang. Jag lyckades i alla
fall begränsa det till att bara
gå en dubblad bet. }
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Hör av er med idéer
Hur kan det komma sig att S:t Erik haft en tillväxt
som i bridgevärlden är helt unik? Klubben har i dag
över 100 000 besök per år och vi omsätter över sju
miljoner kronor, exklusive kaféet.
Björn Åström – Utbildningsgruppen
Det finns många svar på ovanstående  
fråga, men det är två faktorer som är
viktigare än alla andra.
Det första svaret är Bridgeskolan.
Skolan har sedan början av 1970-talet
utbildat tusentals nya bridgespelare.
Bridgeskolan har under årens lopp
utvecklat ett helt eget koncept med
utbildningsmaterial och kursplaner.
Jag skulle vilja påstå att det inte finns
något mer genomtänkt och kvalitativt
bättre utbildningsmaterial i hela bridgevärlden.
Det andra svaret är samarbetet
mellan ideellt och kommersiellt arbetande krafter.
Det skulle vara helt omöjligt att driva
till exempel Bridgeskolan med ideellt
arbete.
Alla klubbens funktionärer, inklusive skolan och kaféet, har bra betalt
för det arbete dom lägger ner och på
alla ersättningar betalar vi sociala
avgifter och andra skatter.

Räcker inte med god vilja

Verksamhet som enbart bygger på så
kallat ideellt arbete eller sponsring
kan aldrig fungera långsiktigt utan
blir ytterst beroende av ”god vilja”
och eldsjälar. Det låter kanske bra,
men det är ingen uthållig lösning. Hur
många bridge- och idrottsklubbar har
inte gått under när ”den goda viljan”
inte längre orkat driva verksamheten
vidare?
Vad har detta med utbildningsgruppens arbete att göra?
En av utbildnings-gruppens viktigaste uppgifter är att se
till så klubben har en väl
fungerande bridgeskola
som har goda ekonomiska villkor att jobba
med och som upplever

Sid 10

G ör som
så många 
andra .

Spela dagbridge på
S:t Erik!

ett bra samarbetsklimat mellan klubb
och skola.
Om det går bra för skolan går det
också bra för bridgeklubben – och
omvänt. Förra terminen hade skolan
cirka 850 elever, vilket är mer än vad
många vanliga skolor i stan har. En
bra fråga är nu – vart tar alla dessa
bridgeelever vägen när dom avslutat
sina kurser i skolan?

Det är säkert många
läsare som har prövat
att leta upp en bridgeklubb, på annan ort i
Sverige eller utomlands.
Om ni inte har gjort det
så kan jag rekommendera det. Även om spelet
kanske inte går så bra är
det roligt att möta nya
motståndare, och det är
intressant att se hur det
fungerar på andra håll.
Stefan Andersson

Ta hand om nybörjare

Då kommer vi in på utbildningsgruppens andra viktiga arbetsuppgift. Hur
tar klubben hand om sina nybörjare
och lotsar in dom i klubbens olika
verksamheter på ett bra sätt. Om det
är svårt att driva en bra bridgeskola
skulle jag vilja påstå att det är ännu
svårare att få till en bra överströmning av nybörjare till klubbens aktiviteter.
Utbildningsgruppen har i dag ansvaret för dessa ”trivselbridgeaktiviteter”
som ligger någonstans mitt emellan
utbildning och tävlingsspel.
I dag handlar det om Kommen
terade Spel, Facitbridge och ett antal
D-serier.
Omkring 1 000 personer deltar varje
vecka i dessa aktiviteter, både på
kvällar och dagar. Framför allt dagbridgen är stor och viktig för denna
kategori av spelare.
Utbildningsgruppen består idag
av Björn Åström (ordförande), Åsa
Gindin, Marianne Öjestål och Björn
Gustafsson. Dessutom deltar Bridgeskolan i de flesta av våra möten av
naturliga skäl.
Utbildningsgruppens arbete handlar mycket om kreativitet och nya
idéer. Hör gärna av dig om du anser
dig ha en bra idé inom vårt arbetsområde! }

Bridge på chans i väst och öst

Dagspel i veckan, våren
Måndagar
12.00 Partävling, vi tävlar
12.00 Partävling, öppen klass
Tisdagar
12.00 Hjärter/spadergruppen
12.30 Rutergruppen
13.00 Klövergruppen
18.00 D-serien (lag för nya)
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

PASS nr 1 • 2010

De senaste två åren har jag testat att
spela i San Francisco och i Prag. När
man reser ensam som jag gjorde ska
man även leta upp en partner, men
det gick till slut det också.
När någon kommer på besök från
ett annat land verkar det oftast finnas
någon som förbarmar sig och hjälper
till att skaffa fram en partner om inte
klubben har någon reservspelare.
I San Francisco hittade jag på internet en klubb som spelade en passande
dag och jag mejlade med en dam som
lovade att skaffa fram en partner.
Staden har nog bland västvärldens
bästa kommunikationer med tunnelbana, pendeltåg, spårvagn och trådbuss så det var inga problem att ta sig
till spellokalen, en kvarts tågresa från
centum där jag bodde.

Vilse i Castro

Efter att ha irrat runt lite i Castro som
stadsdelen hette hittade jag fram till
spellokalen i något som påminde om
ett litet Folkets hus, men som faktiskt
var en katolsk kyrka. Passande nog låg
den på Diamond Street, ”Rutergatan”.
Lokalen var ganska mörk och i
behov av lite bättre belysning om jag
minns rätt, liksom för övrigt lokalen
i Prag. Kanske är detta ett allmänt
problem för bridgeklubbar i hela världen?
Ålders- och könsfördelningen på
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klubben var ungefär som en kväll på
S:t Erik, något fler män än kvinnor
och något fler äldre än yngre.
Jag frågade mig fram till damen jag
hade mejlat med och hon presenterade mig för en man i 50-årsåldern.
Vi gick igenom vår deklaration, och
det blev standard amerikansk 5-korts
högfärg.
När spelet började så gick det inte
så väldigt bra. Vi hade en del missförstånd och fick ganska dåliga kort
och försvarsspel är definitivt inte min
bästa gren och jag tror inte det var
hans heller.
Vi fick strax över 47 procent och
kom sjua, åtta från slutet av 40 par.
Men jag hade inte så höga förväntningar, själva grejen var att det var
kul att spela och se hur det fungerade
där och stämningen var trevlig. Det
här var någon typ av öppen kvalificeringstävling motsvarande SM/DM så
motståndet var ganska tufft.
Efteråt berättade min partner att
klubben har en ganska intressant historia. Den grundades i slutet av 1970talet med syftet att personer inom
gayrörelsen skulle ha någonstans att
spela bridge.

Gick in genom garaget

Ännu lägre förväntningar och något
större problem att hitta klubb, spellokal och partner hade jag i Prag. Efter
letande på internet fick jag tag på en
klubb som jag mejlade till och fick
svar att det var lite osäkert om det
skulle gå att ordna en partner.
Efter lite letande på kartan gick
jag dit på dagen och konstaterade
att det var ett vanligt bostadshus där
det knappast kunde ligga en bridgeklubb.
Jag prövade ändå att gå dit igen 20
minuter innan spelet skulle börja och
då dök det upp folk som såg ut som
bridgespelare som jag kunde följa
efter in i en garageinfart och vidare
genom en bakdörr och en trappa till
en förvånansvärt rymlig lokal där det
fanns ett 30-tal par.
Till slut upphittades en man i 35-årsåldern som ville spela med mig. Han
hade spelat mindre än ett år och arbe-

I det här gathörnet i centrala
San Francisco spelades blixtschack. Jag prövade lyckan och
förlorade snabbt tio dollar.

Karlsbron i Prag har inget med
bridge att göra, men den är
vacker – och ganska kort...
tade som polis, men hans kunskaper
i engelska var väldigt bristfälliga och
hans kunskaper om bridgekonventioner på engelska var nog ännu sämre.
Vi satte oss ned och började snabbt
fylla i en deklaration. Jag hade
kommit ganska sent så vi hade inte
många minuter på oss.
Jag försökte med de få konventioner jag kände till på engelska, men han
skakade på huvudet åt det mesta. I stort
sett det enda vi hann komma fram till
var väl att vi spelade 5-korts högfärg.
Märkligt nog gick det till slut ganska
hyfsat och vi slutade i mitten med
strax under 50 procent, vilket nästan
kändes som en seger med tanke på
förutsättningarna.
Den som vill nå bra resultat ska
naturligtvis inte göra på det här
sättet, men det är å andra sidan faktiskt ganska roligt att leta upp en
bridgeklubb på chans och se vad som
händer. }
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K arin Falck :

”Jag gillar spänningen när man tar upp korten”
De senaste åtta, nio åren har Karin Falck spelat de
flesta måndagar och onsdagar på S:t Erik.
– Det är nästan som att gå till arbetet, ler hon
Men under de drygt 40 år hon jobbade på Sveriges
Television som producent, programledare och regissör hade hon bara tid med några dagars bridge på
sommaren.
Text & Foto: Stefan Andersson

Karin Falck, 78, lärde sig spela av
en väninna för ungefär 40 år sedan.
– Vi var ett kompisgäng på fyra
tjejer som brukade träffas tre dagar
varje sommar i hennes sommarhus i
Östergötland. Vi satt på stallbacken
i bikini och gummistövlar och spelade från åtta på morgonen till två på
natten.
Det var inte bara bridge. De brukade också laga god mat och ha heta
diskussioner om annat än bridge,
berättar Karin.
Men även bridgediskussionerna
kunde bli heta.
– Vår förtjusande värdinna var den
som egentligen kunde spela och hon
skällde oförtrutet på oss andra. Vi
brukade kärvänligt kalla henne för
”Skällkoa”.

Motionsspelare

Men efter att Karin gick i pension har
bridge blivit en stor del av hennes
vardag. Hon gick några nybörjarkurser på S:t Erik och har haft bland
andra Catarina Midskog och Jörgen
Lindqvist som lärare. Hon brukar
även åka på en del weekendspel med
kombinerad tävling och kurs som
Lisabridge arrangerar.
– Så nu är det Lisa som får skälla.
Men bara skäll kan det inte ha
blivit. Karin visar stolt upp en björn
som hon   och partnern Lena FürstRozcalns fick i pris under höstweekFakta: Karin Falck
Ålder: 78.
Bor: i Gröndal.
Familj: livskamraten Hans Dahlberg, tre barn, ett bonusbarn,
många barnbarn och två barnbarnsbarn.
Karriär: programledare, producent
och regissör på framför allt Sveriges Television.
Intressen: att vara farmor och
mormor, spela bridge, läsa, gå på
teater, konserter, träffa vänner och
resa med mera.
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end på Sundbyholm 2009.
– Jag är motionsspelare, säger hon.
Jag blir inte stentokig om jag inte
vinner. Men det är bra att spela två
gånger i veckan, då får man snabbt
en ny chans om man har dabbat sig.
Det kryper också fram att hon även
spelar i ett lag på tisdagar i Spadergruppen.
– Men det tänkte jag egentligen inte
berätta eftersom vi ligger så risigt till.
Det är många saker som Karin
tycker är roligt med att spela bridge.
– Spänningen när man tar upp
korten, samarbetet med partnern, alla
människor man träffar. Sedan är det
absolut hjärngympa också.
På frågan om hon är offensiv eller
försiktig i sin spelstil svarar hon att
det beror lite på vilket humör hon är
på för dagen – och vilket humör partnern är på.
– Vi smittar nog varandra lite. Om
Lena är på offensivt humör så blir jag
det också och tvärt om.
Lena och Karin är mångåriga
vänner och arbetskamrater.
– Vi började nästan samtidigt på
SVT i mitten av 1950-talet.
Eller egentligen var det Sveriges
Radio som Karin började på eftersom
tv inte fanns då.
– Jag såg en liten annons i Dagens
Nyheter där de sökte folk som ville jobba
med ett nytt medium. Det fanns två
”ungdomsplatser” och jag fick den ena.

I tv-fåtöljen blir det mest nyhetsprogram.
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Resten är historia skulle man kunna
säga. Det går nog att fylla hela Pass
bara genom att skriva om de produktioner och tv-program Karin Falck
har varit inblandad i eller stått bakom
under 1960-1990-talet.
Hon var programledare för flera av
Sveriges första ungdomsprogram på
1950-talet, programmet Halvsju med
flera.
Hon var även programledare för
både svenska och internationella
Melodifestivalen 1975. Som producent har hon stått bakom bland annat:
Estrad, Gäster med gester och rättegångar med mera.
Hon har regisserat och varit med
om att rollbesätta tv-serier som Rederiet, Varuhuset och Storstad. På
Kristallengalan 2007 fick hon juryns
hederspris och hon har även regisserat
teaterföreställningar och krogshower.

– Ställ dig där i stället så får du
bättre bakgrund.
Och förslaget att ta upp 2 hjärter ur
budlådan faller inte i god jord.
– 2 hjärter, äsch, säger hon och
greppar ett stadigt tag i budlådan och
plockar upp 6 hjärter. }

Bra sammanhållning

Karin vill inte framhålla någon särskild
person eller något särskilt program.
– Det är så många underbara människor jag har jobbat med och vi hade
en väldigt bra sammanhållning. En
jul stod jag på huvudet i jobb och hade
inte tid att handla mat eller julklappar
och satt fast i kontrollrummet.
– Dagen före julafton kom några
kolleger som var lediga, vi fick skriva
listor och dom hjälpte oss att handla
både julklappar och julmat. Jag blir
fortfarande tårögd när jag tänker på
det.
Någon längtan efter jobb har hon
verkligen inte längre.
– När folk frågar vad jag gör hela
dagarna som pensionär tittar jag bara
på dem, vilken dum fråga. Jag har
fullt upp hela tiden. Jag har jobbat
otroligt mycket, därför är det verkligen en favör att kunna bestämma mer
över sin egen tid och till exempel åka
på bridgeresor.
När intervjun är slut och det är dags
för fotografering märks det att regissörstakterna sitter i när hon börjar
dirigera fotografen lite.

2007 fick Karin hederspriset på
Kristallengalan. Priset har delats
ut sedan 2005. De övriga som fått
priset är: Åke Ortmark, Magnus
Härenstam, Arne Hegerfors och
Robert Aschberg.

Annonsera
i PASS du
med!
För annonsering i
PASS mejla till
pass@sterik.se
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Från en avgången ordförande
Jag har nu avgått efter
18 månader som ordförande i BK S:t Erik. Det
ligger ingen konflikt
bakom detta, utan beror
på att jag åtog mig uppdraget primärt för att
försöka lösa konflikten
med den gamla bridgeskolan, och när den nu
är ur världen, anser jag
att jag har gjort mitt.
Björn Gustafsson
I klubben finns en arbetsordning, som
noga reglerar vem som ansvarar för
vad, tack Melvin! Och det visar sig att
ordföranden ansvarar inte för något i
den löpande verksamheten, utan bara
för helheten.

Denna helhet har dock krävt
många arbetstimmar, och jag har fått
erfarenheter, jag tidigare saknat. Jag
har exempelvis aldrig tidigare suttit i
tingsrätten på de anklagades bänk, och
heller aldrig varit i hyresnämnden.

Inte längre en elitklubb

Det är också viktigt att notera att
klubben numera inte är en elitklubb,
som då den bildades, utan en klubb
för alla. Trivselbridgen har kommit
för att stanna, men det är ett olyckligt
ordval eftersom elitspelarna också
trivs när de spelar. }

När jag gjorde bort mig
Jag har blivit ombedd
att skriva om en giv, där
jag gjort bort mig. Det
lär nämligen finnas de
som tycker om att läsa
om elitspelares misstag.
Jag anser mig inte vara
elitspelare, men även
de gör mer eller mindre
stora fel varje kväll. Så
svårt är det här spelet.
Björn Gustafsson
På den aktuella given hade jag som
Öst: [ E 5 3 ♥ K kn 5  { E 5 3  } E D kn 3
Nord öppnade med en spader. Jag
upplysningsdubblade, Syd passade
och Väst hoppade till 4 hjärter. Jag
tyckte att jag hade klara tillägg och
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frågade efter essen med 4 NT och fick
svaret ett ess. Nu bjöd jag 6 klöver för
att visa värden i klöver och partnern
hoppade till 7 Hjärter.
Så här såg hela given ut:
Nord
[
♥
N–S
♦
		
		
}
[9
♥ E 10 7 4 3 2
♦10 9		
}K 7 6 5
		
[
♥
		
♦
		
		
}

K D 10 8 7
9
K D kn 6 2
92
[ E53
♥ K kn 5
♦ E53
} E D kn 3
J642
D86
874
10 8 4

¤

Som synes är det en idiotiskt storslam vi har bjudit.
Efteråt tyckte min partner, Johan
Nilsson, att jag inte var stark nog för
en storslamsinvit och jag tyckte att
han inte hade några skäl att accep-

[ 10 8

♥ D96532
♦ 10 5 3 2

} 9

			

det intresse de gjorde en gång i tiden.
Jag vet inte vad man skall göra för att
öka intresset.

tera den. Vi hade rätt båda två, så vi
kan mynta regel 1: När båda spelarna
överbjuder sina kort, är det lätt hänt
att man kommer för högt.
Nord valde att spela ut sin trumf,
vilket löste trumffärgen, men det
fanns ju ändå en ofrånkomlig ruterförlorare. Johan är en mycket skicklig pokerspelare, bättre än i bridge
påstår malisen, men nu kunde han
inte hålla masken.
Han suckade och ruskade på huvudet, så att alla förstod att detta inte
var ett självspelande kontrakt. Nå,
han tog för sina klöver och hjärter,
och se, på den sista hjärtern hade
Nord kung och dam i både spader
och ruter, och var tvungen att saka ett
kort. Han valde ruterdam och så var
kontraktet hemma. Johan tog sista
stick med ruter tio.
Då är det dags för regel 2: En bricka
är aldrig dålig, förrän den är färdigspelad. }
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3. Syd
Alla
		
		

Tommys luriga
1. Syd
Ingen
		
		

Rädd för växtvärk

Jag har stora förhoppningar för klubbens framtid, dels för att klubben har
en bra styrelse, där var och en är kompetent inom sitt ansvarsområde, dels
för att skolan och kafeterian fungerar
mycket bra, så jag är mest orolig för
att verksamheten skall svälla till den
grad att lokalen inte räcker till.
Däremot är klubbens partävlingar
mindre framgångsrika. Tävlingarna
dagtid har ett bra deltagande, och de
som heter något på kul, jullkul, höstkul eller vårkul, har ett fantastiskt
deltagarantal.
Helgtävlingarna och även silveroch guldtävlingar möts inte alla av

F acit till 

¤

[ EKD
♥ K 10 4
♦ E76
} E863

		
		
Syd	
2 NT
4♥

Väst	 Nord	 Öst
pass
4}
pass
pass
pass
pass

Utspel: Klövertvå enligt 11-regeln.
Hur tänker ni er hemgång när Öst
sätter i klöverkung på utspelet?
Kontraktet ser ut att hänga på att
lösa trumfen. Med klövern 4-4 finns
dock ett säkrare spelsätt. Tag klöveress och stjäl en klöver. Spela spader
till handen för en andra klöverstöld.
Fortsätt med spader till handen och
ta en tredje klöverstöld. Hela given:

1. Syd
[ 10 8
♥ D96532
Ingen
♦ 10 5 3 2
		
		
} 9
[ kn 5 4 2			
[ 9763
♥ 7			
♥ E kn 8
♦ K kn 8 3
♦ D9
}D 7 4 2
} K kn 10 5
[ EKD
♥ K 10 4
		
♦ E76
		
} E863

¤

Spela sedan ruter till ess och saka en
ruter från bordet på tredje spadern.
Därefter är det dags att ge försvaret
deras två ruterstick. Som avslutning
får Öst-Väst hjälpa till med att lösa
trumfen för hemgång.

2. Syd
Alla
		
		

[ kn 10 2

♥ E D kn 10 9
♦ D98
} 42

[ kn 9 8 7 6 5

			

} 10 3

		
		

♥ K5
♦ ED7

¤

				
			
Syd	
1♥
2♦
2 NT

[ K D 10 2

♥983
♦ 10 8

} E654
Nord
1[
2[
3 NT

Utspel: Klövertvå enligt 11-regeln. Ni
vinner utspelet med klöveress. Vad
vänder ni med?
Syds fördelning är i det närmaste
klar. Han har 1543 eller möjligen
0553. Spadern ska angripas. Bäst
returnerar Öst tvåan. Hela given:

2. Syd
[ kn 9 8 7 6 5
Alla
♥ K5
♦ ED7
		
		
} 10 3
[ E3
[ K D 10 2
♥ 10 6 2			
♥ 983
♦ kn 6 5 4		
♦ 10 8
} kn 9 7 2
} E654
		
[ 4
		
♥ E D kn 7 4
♦ K932
		
} KD8

¤

Väst vinner spaderess och sätter i
nästa stick spaderknekt på mellanhand för en bet.
Skulle Syd ha spaderess, sitter esset
singel. Väst straffar då kontraktet med en spadervända, om han
kommer in i tid.
Vänder Öst med en spaderhonnör är
färgen blockerad.

¤

[ EK
♥ 6
♦ kn 10 6 5 4 2
} EKD3

	nord	
		
1♥
3♦

syd
1♦
2}
3 NT

Utspel: Spadertre, udda enligt 10-12.
Spelplan?
Ni hinner inte godspela rutern,
eftersom försvaret då oftast tar tre
spaderstick till topparna i ruter.
Spela istället hjärter till bordets ess
och fortsätt med hjärter och saka er
andra spaderhonnör! Försvaret kan
inte längre fortsätta spaderangreppet, eftersom ni då kommer in till
bordet och kan inkassera hjärtersticken. Hela given:

3. Syd
[ kn 10 2
♥ E D kn 10 9
Alla
♦ D98
		
		
} 42
[ D 8 6 4 3			
[ 975
♥ 8 7 2			
♥ K543
♦ 7 3		
♦ EK
} 10 9 7			
} kn 8 6 5
[EK
♥ 6
		
♦ kn 10 6 5 4 2
		
} EKD3

¤

Övergår Öst-Väst till att attackera
klövern, blir ert motdrag att spela
ruter. Ni är nöjd med ett ruterstick,
som dessutom är ingång till den
godspelade hjärtern för hemgång. §

Läs även Tommys bridgeproblem i SvD och Aftonbladet.
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Posttidning B

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

Drömkontrakt med sensmoral
Årets mest populära tävling på St Erik är utan
tvekan Julkul, då bortåt
200 par brukar ställa
upp.

Christina frågade efter essen och
när jag redovisade ett bjöd hon 6NT.
Utspel hjärter 4.
Hela given:
		

Elena Ström

[ Kn8543
♥ 1085
♦} EK985
Här krävdes ett positivt bud, öppningshanden hade ju de resterande
poängen. Det kändes inte lönsamt att
dubbla eftersom partnern kunde få
för sig att passa och även missa slam.
Jag bjöd 5 spader följd av tre pass.
Ruter 5 ut och när träkarlen lades
upp hade jag svårt att hålla mig för
skratt. Se alla händer.

[ E K 10 7
♥ 3
		
♦ E K D kn 9
		
		
} kn 7 2
[ D 9 6 2			
[ ♥E 9 4 2
♥ K D kn 7 6
♦ 5		
♦ 10 8 7 6 4 3 2
} D 6 4 2			
} 10
		
[ kn 8 5 4 3
♥ 10 8 5
		
♦ 		
} EK985

¤

Sid 16

Foto: Marsa/Fotomedia

Varför det är så kul på tävlingen kan
ni se på denna bricka.
I zon mot ozon öppnade partnern
med en stark klöver (17+ poäng).
Utan att blinka hoppade nästa man
till 5 ruter. Jag satt med:
Efter ruter till esset lägger man
ner spader ess och sedan finns det
två ingångar till handen på klöver
för att maska ut Västs dam, 12 stick.
Det går att beta kontraktet med två
ronder hjärter från början. då är man
tvungen att stjäla på bordet och möjligheten att fånga Västs spaderdam
försvinner.
Vilket fantasilöst utspel! - kommenterade Öst.
Sensmoral? Strunta i din partners
färg som han bjuder på femtricksnivå, ta för ditt ess istället.
På nästa bricka hittade min partner
Christina Blomberg ”drömkontraktet”. Det var på Nyårssilver, hon öppnade även då med en stark klöver.
Motståndaren hoppade till två hjärter och denna gång var det lättare
för mig att avge rätt bud, nämligen 2
spader (8+ poäng med minst 5 kort i
färgen).
[ D Kn 9 5 4
♥♦E532
} Kn 9 7 2

[ E K 10
♥ E K D kn 9 3 2
		
♦ D7
		
		
} 10
[ 8 7 3			
[ 62
♥ 5			
♥ 10 8 7 6 4
♦ 9 8 6 4		
♦ K kn 10
}K D 5 4 3
} E86
		
[ D kn 9 5 4
♥ 		
♦ E532
		
		
} kn 9 7 2
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Efter detta utspel försvann ess,
kung och dam i klöver och spelföraren fick sju hjärter, fem spader och
ruter ess – 13 stick.
Sorry partner – sa Christina, det optimala kontraktet var 7 NT men det var
svårt att hitta.
Sensmoral? Kliv inte in med några
futtiga hackor i en färg. Vänta tills
motståndarna landar på ett drömkontrakt och lägg ned ditt ess för att
ta beten.
Redaktörens anmärkning
På den sista brickan såg 6 spader
först ut som ett säkert kontrakt,
åtminstone för mig…
Men Elena påpekade att om försvaret börjar med två ronder klöver
går även det bet eftersom spelföraren
tvingas stjäla på bordet och hinner
då inte med att först stjäla en hjärter
på handen och sedan trumfa ut med
bordet inne.
					
SA
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