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Ny redaktör för pass
Ny redaktör för pass Det här är mitt första nummer som redaktör för 

klubbtidningen, jag hoppas vi kommer att ha kul tillsammans!
Text: Måns Berg

Hej! Tänkte 
som ny-
bliven 

Passredaktör 
bjuda på en kor-
tare presenta-
tion av mig själv. 
Jag heter Måns 
Berg och även 
om jag inte är så 
gammal (32 år) har jag sprungit runt 
på klubben i tjugo år nu, jag spelade 
nämligen min första tävling på S:t 
Erik 1993! Det har såklart varit många 
roliga år med varierande brickor, re-
sultat och med olika partner. I och 
med att jag började spela så pass ti-
digt som jag gjorde hade jag också 
förmånen att ta en plats i juniorlands-
laget och på det sättet skaffa många 
roliga minnen och vänner för livet. 
Många känner även igen mig på klub-
ben eftersom jag jobbar här sedan ett 
par år som ungdomskonsulent, men 
också som lärare i Nya Bridgeskolan. 
Innan jag började här jobbade jag i 
tio år som journalist både som repor-
ter och redaktör på olika tidningar 

och tyckte därför det skulle bli jätte-
kul att få stimulera även den ådran 
som ansvarig för klubbtidningen. I 
min journalistkarriär har jag skrivit 
om allt från musik, hästar, fotboll, och 
poker till arkitektur och design. Men 
aldrig om min största passion bridge.

I mitt jobb som ungdomskonsulent 
försöker jag värva nytt ungt folk till 
bridgen genom olika kanaler, ibland 
genom att få igång spel ute i skolorna 
eller nybörjarkurser på klubben, men 
den stadiga punkten är fredagsefter-
middagarna på klubben då man som 
junior kan spela fritt eller få undervis-
ning och komma och gå som man vill.

Har du någon yngre kompis, barn el-
ler släkting som är nyfiken på bridge, 
så finns jag där varje fredag från kl 
15. Vi är normalt 3-5 bord som spelar. 

I ligan spelar jag i två lag, ett på 
måndagar (Wahlberg) och ett på ons-
dagar (Herkules). På onsdagar har 
jag nöjet att spela med P-O Sunde-
lin, det är lite av en ära då P-O inte 
bara spelat i landslaget under årtion-
den utan även är den person i Sverige 
folk kommer till då det vill veta hur 

de skulle spelat på en bricka. När VM 
avgjörs på Bali i höst är P-O kommen-
tator i bridgerama något han varit vid 
alla stora mästerskap sedan han själv 
lämnade landslagsplatsen till yngre 
spelare för cirka tio år sedan. Av P-O 
Sundelin har jag lärt mig mycket, men 
döm om min för-
vånan när det un-
der året visat sig 
att det är P-O som 
inspirerats minst 
lika mycket av 
mig. Se på ett par 
av bilderna jag ta-
git så förstår ni 
nog vad jag menar.
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Att spela samma giv

Så här går det till att lägga 
brickor på BK S:t Erik. Inn-
anför vårt tävlingsledarrum 

finns ett brickläggningsrum fullt 
med bland annat kortlekar, mjuk-
plastbrickor och två stycken brick-
läggningsmaskiner. Läggningen 
börjar med att en dator får slumpa 
fram en giv och att bricklägga-
ren talar om hur många gånger gi-
ven ska dupliceras (mångfaldigas). 
Sedan fyller brickläggaren på en 
hög kortlekar i ett fack i sin brick-
läggningsmaskin som sedan för-
delar korten i en kortlek åt gången 
i fyra fack, märkta nord, öst, väst 
och syd. Därefter tar bricklägga-
ren i tur och ordning korten i varje 
fack och stoppar in i dem i motsva-
rande utrymme i en av mjukplast-
brickorna. Detta upprepas tills varje 
giv har lagts i tillräckligt antal, se-
dan tills tillräckligt antal givar för 
den aktuella tävlingen har lagts.

50 000 brickor om året
De första brickläggningsmaski-

nerna använde perforerade kort, 
några små runda hål av olika stor-
lek fick stansas i de kortlekar som 

skulle användas till bricklägg-
ning. Sedan kom kortlekar med 
färdigtryckta streckkoder på. Nu 
har de senaste brickläggningsma-
skinerna blivit så duktiga att de 
kan se skillnad på vanliga kort.

I många år har brickläggningen 
på S:t Erik drivits av olika under-
entreprenörer, under de senaste 
åren av Bengt Pettersson. I och 
med Bengts plötsliga dödsfall i vå-
ras blev frågan om hur bricklägg-
ningen skulle drivas vidare aktuell. 
Den fråga som styrelsen fick börja 
med att fundera över var om brick-
läggningen fortsatt skulle drivas 
av en underentreprenör eller om 
S:t Erik skulle ta över den själv?

Till att börja med så ska man 
ha klart för sig att driva en brick-
läggning inte är någon vinstma-
skin. De flesta som lägger brickor 
i Sverige gör det ideellt till då-
lig om ens någon lön. Så kan 
dock inte vi driva vår bricklägg-
ning då S:t Erik tillsammans med 
Nya Bridgeskolan behöver näs-
tan 50 000 lagda brickor om året. 
Denna stora volym gör att brickläg-
garna måste få ordentligt betalt. 

Brickläggningen hade de se-
naste åren drivits med bara 
en, visserligen relativt ny, 

maskin samt 110 set av brickor 
1-32. Det har inneburit att lägg-
ningen har var känslig för maskin-
fel samt att brickorna bara precis 
har räckt till vid den årliga toppen 

Kalender

September
Lördagshissen och Söndags-
barometern startar, båda 12:00. 
Dagspel varje dag, se hemsidan 
eller anslag i lokalen.

21-22 Kickoff (Skolan)
28   Allsvenskan div 4-5.

Oktober
26  DM, mindre rutinerade
26-27 Allsvenskan div 2.
27   Årsmöte.

November
21  Höstkul, dag.
23-24 Allsvenskan div 2-5.

December
14  Avslutning, skolan
15  Luciasilver
16  Skinka Open
17  Julkul
18  Skinka, ruternål
26  Annandagssilver
28  Mellandagssilver 

Årsmöte 
i BK S:t Erik!   

27 oktober klockan 1600

 » Alla som deltar på 
årsmötet får ett 
presentkort till en 
barometertävling.

 » Motioner till års-
mötet ska vara 
inlämnade senast 
den 15 september.

Hur kan man vid flera bord samtidigt spela samma bridgegiv? 
Det är enbart möjligt tack vare arbetet av en flitig brickläggare! 
Text: Mårten Gustawsson Bild: Stefan Andersson
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Ovan: Stämningen var 
god vid borden under 
Nybörjar träffen.

Till vänster: Det fanns 
en hel del att diskutera 
efter den här brickan. 

Till höger: Hmm, det 
här var ett knepigt läge.

i huvudet på klubben
Det var någon som sa att en bild säger mer än tusen ord. Vissa 
bilder säger dock ganska exakt ett visst begränsat antal ord. Eller? 
Bilder: Lars OA Hedlund

KOM 
IHÅG! 
Du vet aldrig när 
någon tittar...

"Det här skitslammen går nog tyvärr inte att beta""Vad sa han nu? Malmö?"

"Men, lilla gumman. Det vet ju alla att det visar 15-17"
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Bridgeskolan anordnar Kickoff helgen 21-22 september för alla
bridgespelare i S:t Eriks lokaler.
Vi har fem olika nivåer och vi hoppas att du hittar rätt grupp. 

Lördagen 21 september 
10.00 PLUS/Spela Mera/D-serien  Vi spelar 18 brickor i tävlingen
10.30 För dig som gått Bättre Spel/Bättre Bud 

Söndagen 22 september 
10.00 Öppen klass – Vi spelar 24 brickor i tävlingen 
10.00 För dig som gått Grundkurs B
10.30 För dig som gått Grundkurs A 

Gemensam avslutning med prisceremoni ca 16:30 båda dagarna.

Priset för denna heldag är 350 kronor och då ingår: 
– Lektioner med övningar 
– Lunchbuffe 
– Tävling med kommenterad givsamling

Kickoff!

Frågor och anmälan görs på www.nyabridgeskolan.se
eller telefon 08-345501 

Avgiften 350 kronor betalas i samband med anmälan 
kontant eller till bg 695-9829

Först till kvarn ....Välkomna !

sommarserien avgjord
Sven-Owe Andersson vann årets upplaga överlägset,
sammanlagt 505 spelare spelade någon gång under sommaren.

RESULTAT 2013
Sven-Owe Andersson  475
Gunnar Andersson  410
Olle Wademark   403
Tommy Eneqvist  393,5
Tore Stormo    354
Peter Carlsson   326
Magnus Ekman  323
Ylva Strandberg  301,5
Mart Altmäe   293 Sven-Owe.

"När börjar bananer i pyjamas?"

"Nu bjuder jag 7 klöver, om du inte 
bjudit som en idiot ska det gå hem"

"Knäppt att du hade så många klöver"
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I somras spelades JEM för lag i 
polska Wroclaw. Sverige deltog 
i alla klasser, U26, U21 och 

Girls. Det fanns spelare som brukar 
hålla till på S:t Erik i alla klasser. 
I äldre laget spelade övertecknad 
och Simon Ekenberg. I yngre laget 
Mikael Grönkvist men även Adam 
Stokka och Mikael Rimstedt som 
ibland har skådats på klubben. I 
flicklaget spelade Klara Asplund 
och Erika Rodin. Dessutom spelar 
kapten Per Leandersson samt coach 
PO Sundelin regelbundet på S:t Erik.
Det äldre laget hade ett bra läge i 
tävlingen med hälften spelat men 
orkade tyvärr inte hela vägen, en 
VM-plats blev det dock vilket får 
ses som godkänt. Flicklaget käm-
pade med målsättningen att ta en 
VM-plats de också, men det blev 
tyvärr för svårt. Det stora gläd-
jeämnet var det yngre laget som 
vann EM-guld – till slut med en hel 
match ner till tvåan! Man startade 
trevande, för att sedan i mitten av 
tävlingen rycka sig upp till toppen 
och stanna där. I slutronderna tog 
man över ledartröjan från Polen och 
höll sedan alla lag klart bakom sig.
En intressant bricka från täv-
lingen, går ni hem i 1NT?

Det är frågan om lagspel, så vår 
huvuduppgift är att gå hem i kon-
traktet, eventuella övertrick är inte 
så viktiga. Vänsteryttern spelar 
ut klöverkung som du släpper. 
På nästa klöver sakar högeryt-
tern en hjärter och på nästa klöver 
som du måste vinna sakar han en 
spader. Hur spelar du vidare?

Vi har fyra toppstick med chan-
ser att ordna fler stick i alla färger 
förutom klöver. Rätt spelsätt är 
att direkt spela en låg hjärter mot 
bordet. Försvaret kan på detta sätt 
max få sex stick, fyra i klöver samt 
ett vardera i de röda färgerna. Vi 
får sju stick, två spader, tre hjärter 
och ett vardera i lågfärgerna. Om 
man spelar in bordet för att maska 
i hjärter riskerar man att gå bet om 
försvaret kan ordna två ruterstick.

Stort grattis till Mikael Grönkvist-
Mikael Rimstedt, Ola Rimstedt-
Johan Säfsten, Adam Stokka samt 
Per Leandersson och P-O Sundelin. 
I VM som spelas nästa år ska även 
det äldre laget försöka hålla hela 
vägen in i mål. Kanske kan det bli 
två VM-medaljer hem till Sverige 
och S:t Erik?  ♣

Sveriges juniortrupp vid junior-EM i somras. I både öppna klassen och i yngre lyckades Sverige 
kvala sig in till VM som avgjörs nästa sommar i Istanbul, Turkiet.

Var med och fira 
BK S:t Erik 65 år!

Fördrink från 17:30. Förrätt kl 18:30.
Trerättersmiddag. Bar. Underhållning 
med Broberg duo, trollkarl + hemlig 
gäst! Pris: 250 kr

7 september!

juniorerna grejade 
em-guld till sverige!
Flera av klubbens juniorer var med när Sveriges juniortrupp 
knep guld i yngre klassen i JEM i Wroclaw, Polen.
Text: Daniel Gullberg

J U N I O R S I DA N

7. Syd/ ♠ kn105
Alla ♥ kn10
  ♦ KD97
  ♣ 8643

  
  
	 	 ♠ EK76
  ♥ ED54
  ♦ 102
  ♣ E52

7. Syd/ ♠ kn105
Alla ♥ kn10
  ♦ KD97
  ♣ 8643
♠ D42   ♠ 983
♥ K3   ♥ 98762
♦ kn64   ♦ E853
♣ KDkn97   ♣ 10  
  ♠ EK76
  ♥ ED54
  ♦ 102
  ♣ E52
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Var med och fira 
BK S:t Erik 65 år!

Fördrink från 17:30. Förrätt kl 18:30.
Trerättersmiddag. Bar. Underhållning 
med Broberg duo, trollkarl + hemlig 
gäst! Pris: 250 kr

7 september!
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de fem tappra!

E fter halva finalen mellan Breno 
(En blandning av italienare 
och polacker.) och Vi i femman 

(Fem stycken idel S:t Erik spelare) 
ledde Breno med 55 imp. Efter det 
tredje segmentets brickor funderade 
jag och Sven-Åke Bjerregård på om 
de var lönt att fortsätta matchen. 

Skälet var att vi bedömde att vi 
förlorat ytterligare 20-30 imp. När 
jämförelsen med Johnny och Christer 
väl var över visade det sig att vi trots 
allt tagit in 10 imp. Tja, 45 imp låter 
väldigt mycket men kanske ändå. 
Som vicekapten med uppgift att ta ut 
laget, det vill säga meddela huruvida 
jag skulle vara med, informerade jag 
lagkamraterna om att de skulle spela 
matchen i mål. Kaptenens (Johnny 
Östbergs) order var 23 imp plus vid 
båda borden! Själv gick jag till bul-
letinrummet och skrev motvilligt på ett 
referat från de inledande 48 brickorna.

När jag kommit en bit på väg med 
skrivandet meddelade Tomas Bren-
ning, den tekniskt ansvarige på 
festivalen, att nu, efter fem brickor, 
ligger ni bara under med 22 imp. Jag 
kollade läget. Det stämde. Jag lade ner 
skrivandet och började istället följa 
matchen. Vad var det då som hade 

hänt? Jo först kom en slam. 
Italienarna fick aldrig slamvittring, 
medan Morath – Bjerregård hade en 
bra budgivning: Klöveröppningen 
innebar antingen en liten sanghand 
11-13 eller 17+ hp oavsett fördelning. 
2 klöver var utgångskrav med den 
starka handen, balanserad eller klöver. 
Spadern fastställdes sedan som trumf 
och 3NT visade fina slamvärden utan 
kortfärg. Nu vidtog kontrollbudgiv-
ning och essfråga till fina 6 spader. 
Med hjärterutspel till dam och kung 
måste man lösa rutern utan förlorare. 
Utan hjärterutspel (denna gång) eller 
hjärterutspel från kung var slammen 
ännu bättre. 11 imp. 
Sedan gällde det en 3-sangare. 

Johnny Östberg – Christer Bjäring 
bjöd zontresangaren och hade inga 
problem med hemgången, eftersom 

Sveriges förmodat mest prestigefyllda tävling Chairmans Cup 
spelas varje år i Örebro, spelare från hela världen deltar. I år 
deltog 124 lag. Efter sex tuffa dagar och 352 brickor vann S:t 
Eriks-laget Vi i Femman – efter en magisk vänding i finalen.

sitsen var hygglig. Polackernas stan-
nade i försiktiga 2 sang för 10 svenska 
imp. Nu följde en rad mindre drama-
tiska brickor men samtliga differenser 
gick i svensk favör. Läget var helt 
plötsligt plus 40 imp, när det var dags 
för bricka 29. 

Syd öppnade med 1 hjärter vid 
båda borden. Anders Morath bjöd 3 
spader, som han fick köpa och det 
visade sig att man missat en utgång. 
+170 var dock bra nog, för vid andra 
bordet nöjde sig Väst med 2 spader, 
Johnny Östberg kunde nu bjuda 
3 ruter efter sitt förhandspass och 
Christer Bjäring bjöd 3 sang. Väst 
spelade ut spader till knekt och kung 
och Syd tog sina ruterstick. Väst 
satsade allt på att partnern skulle ha 

Text: Tommy Gullberg

17. Nord/ ♠ kn63
Ingen ♥ K10543
  ♦ D7
  ♣ Dkn5
♠ K10752   ♠ ED4
♥ E6   ♥ D92
♦ 9842   ♦ EK1053
♣ K7   ♣ E6  
  ♠ 98
  ♥ kn87
  ♦ kn6
  ♣ 1098432

NORD ÖST SYD VÄST
Gierulski        Bjerregård         Skrzypczak      Morath 

PASS 1 ♣* PASS 1 ♠
PASS 2 ♣*  PASS 2 ♠ 
PASS 3 ♠ PASS  4 ♣*
PASS 4 ♥*  PASS 4 NT 
PASS 5 ♥* PASS 6 ♠
PASS PASS  PASS                     

21. Nord/ ♠ D9
Nord-Syd ♥ kn3
  ♦ EKD6
  ♣ Ekn763
♠ EK76   ♠ 952
♥ 9542   ♥ ED7
♦ 7542   ♦ 10983
♣ 10   ♣ K54  
  ♠ kn1043
  ♥ K1087
  ♦ kn
  ♣ D982

29. Nord/ ♠ 96
Alla ♥ 4
  ♦ KD7652
  ♣ K872
♠ E1087532   ♠ kn
♥ 87   ♥ Ekn652
♦ 4   ♦ 1093
♣ D106   ♣ Ekn95  
  ♠ KD4
  ♥ KD1093
  ♦ Ekn8
  ♣ 43

31. Syd/ ♠ Ekn
Ingen ♥ D2
  ♦ KDkn73
  ♣ 8532
♠ 10   ♠ KD986432
♥ Kkn10875   ♥ 93
♦ 9864   ♦ E
♣ 96   ♣ E7  
  ♠ 75
  ♥ E64
  ♦ 1052
  ♣ KDkn104

Sven-Åke Bjerregård, Tommy Gullberg, Anders Morath, Christer Bjä-
ring och Johnny Östberg – heroiska segrare av årets upplaga.
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en spader till och sakade två av sina 
klöver, så att stackars Öst tvingades 
ge spelföraren två stick i klöver! I 
praktiken tog Englund (klöveråtta) 
det nionde sticket! Nu ledde vi helt 
plötsligt sista kvarten med 53–0!

På bricka 31 kom båda lagen kom 
till 4 spader med klöverkung ut. 
Båda spelförarna släppte sticket och 
fick den förväntade trumfvämdan. 
Polacken returnerade nu ruterkung. 
Efter ruteress spelade Sven-Åke 
omedelbart hjärter. Syd fick panik 
och ingrep med esset. Tio stick.

Vid andra bordet returnerade 
Johnny klövertvå. Zaleski drog en 
massa ronder trumf så att Christer 
hade koll på hjärtersitsen när hjärter-
hackan väl kom. Efter felgiss hade vi 
63 imp. Lag Breno hade visserligen 
fått in en etta men segern kändes 
verkligen nära. På sista brickan bjöd 
Östberg och Bjäring snabbt upp sig 
i 5 klöver som motståndarna över-
raskande inte hittade att dubbla. 

Polackerna ville inte spärra då det 
systemenligt visar bättre färg och 
Morath – Bjerregård bjöd i lugn 
och ro upp sig till 5 ruter. Kontrak-
tet borde ha gått en bet men Nord 
trodde inte mycket på klöverutspel, 
som betar kontraktet, utan valde 
singelspader! Det innebar att Morath 
kunde trumfa ut och maska ut spa-
derkungen för klöversakning samt 
stöldresa spadern och han hade sina 
elva stick. 11 imp och 74-1.  ♣

Ylva och Gudrun 
vann SM-guld 
för damer
Efter att ha lett hela  
tävlingen lyckades de väl-
förtjänt leverera titeln till 
Klubben.
Ylva och Gudrun Strandberg, båda 
representerande BK S:t Erik vann SM-
guld i damer par på SM-veckan i Örebro. 
Efter första dagens spel ledde de stort 
med 244 poäng och såg ut att gå mot 
en enkel seger. Men efter 102 brickor 
återstod endast 31 poäng och det var 
spännande innan slutresultatet kom. 

– Det var olidligt, och särskilt som vi föll 
på målsnöret härom året, säger Gudrun.
Det var systrarnas första guld i dam-SM, 
men förhoppningsvis inte det sista. 

Distriktstitel till
Stockholm
I Chairmans cup delas 
en titel ut till bästa 
distriktslag
Ett lag bestående av medlemmar endast från 
samma distrikt är med och tävlar om titeln. 
Vann gjorde lag Stockholm 1, bestående 
av Gunnar Andersson, Sven-Ove Anders-
son, Peter Flodqvist, Hannu Oikarinen och 
Anders d´Àquino.  

32. Väst/ ♠ 6
Öst-Väst ♥ D106
  ♦ 76
  ♣ Dkn76543
♠ ED10985   ♠ kn2
♥ kn5   ♥ K8432
♦ KD42   ♦ Ekn983
♣ 2   ♣ 8  
  ♠ K743
  ♥ E97
  ♦ 105
  ♣ EK109

Svenska mästare!

Sven-Åke Bjerregård, Tommy Gullberg, Anders Morath, Christer Bjä-
ring och Johnny Östberg – heroiska segrare av årets upplaga.
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B R I D G E S K O L A N  L Ä R  U T !

Ett av de problem man som 
bridgespelare tidigt möts av är 
att försöka spela och för sitt 

inre se fler än de 13 kort man själv 
besitter. Först är det partnerns och 
motståndarnas kort under budgiv-
ningen och under spelet ska man 
sedan försöka se ’igenom’ de dolda 
händerna för att spela korten på 
bästa sätt. Denna del av spelet kallas 
kortläsning och tas inte upp speciellt 
mycket i skolans bridgelitteratur. Ett 
enklare exempel: Som Syd har ni 
följande kort: 
 
♠AQ 
♥A64 
♦A532 
♣AKQJ 

Hela 24 hp och en jämn hand. 
Man bereder sig på att öppna med 
2 klöver för att sedan bjuda 2 NT 
(22-24 hp). Men partnern är giv och 

denne tar ett djupt tag i budlådan 
och öppnar budgivningen med 3 
spader. Vad gör vi nu? Ja, den som 
räknar poäng kommer illa till. Öpp-
ningsbudet på 3-tricksnivån visar 
ca 6-10 hp och en bra 7-kortsfärg. 
Det tillkommer en del extrapoäng 
hos Nord, varför poängräknaren 
kanske dristar sig till att bjuda lill-
slam. Men hur är det med sticken?

Räta ut frågetecken!
Vi spelar ju om stick och inte 

honnörs- och extrapoäng. Dessa 
är ju bara till som vägledning, 
men kan man räkna stick istället 
så är det ju så mycket bättre. Hur 
många stick har vi tillsammans 
med spärröppnaren? Titta igen på 
er hand och räkna. Ja, Nord ska ju 
ha en bra sju-kortsfärg. För vårt 
inre ser vi kanske KJTxxxx ? ? ?

De tre frågetecknena är de andra 
tre färgerna och dessa vet vi inte så 
mycket om. Summerar vi sticken 
så har vi 13 stick tillsammans!  Sju 
i spader, hjärteress, ruteress och de 
fyra klöversticken. 7 + 1 + 1 + 4 = 13

Med hjälp av en enkel kortläs-
ning och addition ska vi alltså 
bjuda storslam nu. 7 spader blir 
vårt bud och sedan lutar vi oss 
tillbaka som träkarl när Nord rakar 
i sig 13 stick utan ansträngning. 

Ett svårare 
exempel

Ett betydligt svå-
rare exempel jag 
stulit från världens 
bästa bok i ämnet. 
How to read your 
opponents cards 
av Mike Lawrence. 
Jag brukar säga att 
den som läser den 
boken har blivit 

en bättre bridgespelare.   

 
 

  ♠ D7643
  ♥ K5
  ♦ 962
  ♣ D65

  
  
  
	 	 ♠ 9
  ♥ Ekn10964
  ♦ EK3
  ♣ 942

Ni spelar 2 hjärter efter att Väst 
öppnat budgivningen med 1 spader 
och Öst svarat 1 NT. Ni klev in med 
2 hjärter som avslutade budgiv-
ningen. Utspelet blev ruterknekt. 
Planera spelet innan ni läser vidare!

 
Lösning

För att lösa detta krävs det en 
smula tekniskt kunnande i kort-
läsning. Väst har öppnat budgiv-
ningen och bör ha minst 12 hp 
(kanske 11 om en ojämn hand) och 
minst 4 spader. Öst bör ha 6–10 
hp. Öst har inte spaderstöd. Detta 
vet vi, men det går att dra en del 
andra slutsatser. Kan du se vilka? 
Till exempel vem har ruterdam?

Kom ihåg att utspelet var ruter-
knekt. Ja, Öst har ruterdam. Väst 
har förmodligen spelat ut från en 
sekvens i ruter med knekt och tia 
i topp. Vem har spaderess? Vem 
har spaderkung? Ja, det vet vi inte 
säkert, men troligen har Öst minst 
en av dom. Varför då? Ja, om Väst 
haft båda esset och kungen i toppen 
på spaderfärgen hade denne för-
modligen spelat ut spaderess! 

Man brukar göra så för att even-
tuellt ge partnern en stöld och 
för att se på träkarlen innan man 
bestämmer strategin för det fort-
satta motspelet. Vem har klöveress Jan Lagerman läser kort.

läs motståndarnas kort
Den här gången tittar skolan närmare på hur man går till 
väga när man räknar ut vad motståndarna har för honnörer.
Text: Jan Lagerman Bild: Stefan Andersson
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och klöver kung? Ja, med samma 
resonemang som i spadern bör Öst 
ha minst en av dom eftersom Väst 
inte spelade ut klöveress. Vad har 
alltså Öst om vårt resonemang ovan 
stämmer? Ruterdam, spaderess/
kung och klöveress/kung. Mycket 
mer än så finns det knappast plats 
för när vi vet att Öst har 6–10 hp.

 Vem har hjärterdam? Den sitter 
troligen hos öppningshanden. 
Denne måste ju ha poäng för att 
öppna och det är då mycket san-
nolikt att trumfdamen sitter hos 
öppnaren för att denne ska få ihop 
sina 12 hp. Tillbaka till spelet.

 Vi har i detta skede ännu inte 
spelat på från träkarlen utan 
vi bara sitter och läser deras 
kort (utan att kika) och plane-
rar spelet.Hur ska vi få våra 8 
stick? Om vi får 6 trumfstick 
och 2 stick, ess och kung i ruter, 
har vi åtta. Men isåfall måste 
vi maska ut västs trumfdam.

Lösning: Vi vinner utspelet på 
handen med ruteress och spelar 
hjärterknekt. Om Väst lägger 
lågt så gör vi det från träkarlen 
också och räknar kallt med att 
masken lyckas och att knekten 
vinner sticket. Sedan mera trumf 
till kungen för att sedan så fort 
vi kommer in på handen ta för 
trumfesset i hopp om att hjär-
terdam kommer från Väst. Om 
vi lyckats har vi vår hemgång.

 Sammanfattning: Kortläsning är 
alltså en metod att försöka se alla 
52 korten i sitt inre, för att sedan 
spela korten på maximalt vis. Det 
är en konst som tar tid att lära. 
Över en natt går det inte. Intres-
serade bör inhandla boken jag 
nämnde tidigare. Det är absolut 
världsklass på den. Dessutom är 
det ofantligt kul att räkna ut hur 
det sitter utan att ha sett motstån-
darnas kort. Lycka till!  ♣
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BUDNYCKEL

www.nyabridgeskolan.se

Detta händer på Bridgeskolan

 » Start Ferieskolan, 2 september.

 » Start E-serien, 3 & 5 september.

 » Start Bridgeträning 
onsdag, 4 september.

 » Fredagsgodis + Bridgeträning 
fredag 6 september.

 » Kick-off 21-22 september. 
Start höstens kurser och 
Bud & spel, 23 september.

 » Det finns brickor att hyra för 
hemmaspel. 16 brickor för 200 
kronor. Lånetid en vecka. 
 

Övrigt
Värvningspremier till er som 
värvar nybörjare. För varje 
person du värvar till en nybör-
jarkurs får du två frispel till 
S:t Eriks ordinarie tävlingar.
 
 
Kontaktinfo
www.nyabridgeskolan.se  
info@nyabridgeskolan.se
08-34 55 01.

Bridge-
skolans nya 
budnyckel 
kan köpas 
för 80 
kronor.
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FACIT-
SPELKORT
– med kommentarer
Med Facit-Spelkort kan ni spela 
hemmabridge och jämföra er med 
andra resultat, precis som på klub-
ben eller andra större tävlingar.
 Givarna är tidigare spelade i 
riktiga tävlingar och det är resulta-
tet från dessa som ligger till grund 
för de poäng (score) ni får.
 Ett paket med Facit-Spelkort 
innehåller en kortlek med 48 givar 
samt tillhörande häfte med scorer. 
Förutom scorer redovisas i häftet 
även förslag till budgivning, re-
kommenderade utspel samt idéer 
kring spelföringen m m. 
 Givarna kan spelas om hur 
många gånger som helst – och 
kortleken kan givetvis även använ-
das till andra kortspel. 
 F n finns sex utgåvor, nr 1, 2, 3, 
4, 5 och 6.

– 1 –

Givsamling
– med kommentarer

www.bridgeforlaget.se

1
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

• Kortlek 
   med 48 givar

• 52-sidigt häfte  
   med scorer och  
   förslag till bud-  
   givning och spel.

Pris:

  85:—

HANDLA DIREKT I VÅR 

INTERNET-BUTIK! 

ÖPPEN DYGNET RUNT!

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE

HANDLA DIREKT I VÅR 

INTERNET-BUTIK! 

ÖPPEN DYGNET RUNT!

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE

– Gratis tel/fax 020-52 13 13 –

NR 6 UTE NU!!!

E n charmig dam i sommarhatt 
sitter i cafeterian. Henne ska 
jag intervjua eftersom hon 

vann Sommarserien för mindre 
rutinerade i år. Fast på papperet var 
hon tvåa. Serien vanns nämligen 
av tävlingsledaren Kalle Persson!  

– Ja, det var snopet, säger Maarja, 
jag blev så ledsen. Han gick om 
mig i sista omgången och vann med 
fem poäng. Jag hade kämpat hela 
sommaren och allt såg bra ut. Kalle 
kändes inte som ett hot eftersom 
han bara spelade sporadiskt och 
hoppade in när någon blev utan 
partner. När slutresultatet dela-
des ut kom Kalle till mig och sa: 
”Grattis! Du vann, jag räknas inte.” 
Alla gillar Kalle, han är trevlig och 
bestämd, vi har stor respekt för 
honom och vi gör som han säger. 

Berätta för oss, vem 
är Maarja Joandi? 

– Jag är född i Estland och kom 
till Sverige när jag var ett år. Jag 
spelade bridge i 6-7 år på 60- talet, 
men sedan blev det ett uppehåll på 
35 år. När jag kom tillbaka gick jag 
alla möjliga kurser på S:t Erik och 
nu är jag en inbiten bridgespelare. 
Innan dess spelade jag mycket 
dart, i tio år närmare bestämt, 
men nu är det bara bridge som 
gäller. Det blir tre till fyra gånger 
i veckan. Ska man så ska man!

Har du någon favoritpartner? 
– Jag spelar med olika och 

ibland med min man. Han kommer 
alltid efter mig när vi inte spelar 
ihop, även nu kom han trea i 
Sommarserien. Som tur är så 
har han ingenting emot det. 

Du har en tjusig sommarhatt. Har 
du den på dig när du spelar bridge?

– Ja, jag har haft den på mig på 
varje tävling nu på sommaren. Jag 
tycker att det är skoj. Redan när 
jag var 19 år började jag intressera 
mig för hattar och nu har jag minst 

tjugo stycken hemma. På vintern 
kommer jag dock att spela utan 
hatt.  
Vad tycker du om brid-
geklubben S:t Erik? 

– Den fungerar utmärkt. Den 
stora fördelen är att man kan träffa 
många nya människor och att det 
finns alltid möjlighet att spela alla 
dagar på olika nivåer. När jag är ute 
bland folk brukar jag alltid rekom-
mendera klubben och säga: Kom till 
S:t Erik och få nya vänner.  ♣

Grattis sa kalle!
Maarja Joandi vann Sommarserien för mindre rutinerade 
men visste inte om rutinerade tävlingsledaren Kalle räknades.
Text och bild: Elena Ström

SOMMARSERIEN
HÖGST RUTERNÅL

Maarja Joandi  207,5
Aado Joandi  201,5
Kevin Palm  199
Ada Wester  199
Mats Forsmark  186,5
Kjell Henriksson 186,5
Marianne Petri  175,5
Ulf Wahlberg  175,5
Kerstin Grandell 174,5
Thomas Holmgren 174,5
Maria Calissendorff 173,5
Mårten Hilding  171,5

S O M M A R S E R I E N
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Utspel: Klöverknekt. Nord kräver 
till utgång med Stenbergs 2 sang 
på vilket Syd redovisar minimum.
Hur garderar ni om möjligt att 
Västs utspel är en singelton?

3. Syd/ ♠ ED42
Ingen ♥ 543
  ♦ E54
  ♣ ED
    
    
     
  
  ♠ Kkn653
  ♥ Kkn2
  ♦ KD3
  ♣ 42

 NORD ÖST SYD VÄST
   1 ♠ PASS
  2 NT  PASS 4 ♠ PASS
  PASS PASS

Utspel: Ruterknekt. 2NT Sten-
berg och Syds hopp till 4 spader 
visar återigen minimum. Hur 
tänker du dig hemgång?  

Utspel: Klöverdam. Sedan Nord 
visat trumfstöd berättar Syd 
om tillägg utan singelton, var-
efter man kontrollbjuder innan 
Syd chansar på lillslam.
Hur tänker ni bärga er slam?

2. Syd/ ♠ Ekn975
Öst-Väst ♥ kn2
  ♦ 654
  ♣ EKD

  ♠ KD10863
  ♥ E10
  ♦ ED3
  ♣ 76

NORD         ÖST       SYD VÄST
   1 ♠ PASS
   2 NT PASS 3 ♠* PASS
   4 ♣* PASS 4 ♦* PASS
    6 ♠		 PASS PASS PASS

1. Syd/ ♠ kn1074
Ingen ♥ E108
  ♦ kn10
  ♣  KD109    
  ♠ D9865
  ♥ KD
  ♦ D
  ♣ E8765

NORD ÖST SYD VÄST
    1 ♠ PASS
  2 NT  PASS 4 ♠ PASS
  PASS PASS

Läs även Tommys bridgeproblem i Aftonbladet och SvD. 
Försök först innan du kikar i facit på sidan 15.

Klarar du
Tommys luriga?
Text: Tommy Gullberg

Lag Faglund vann 
SM-lag veteran
Laget innehöll av tre  
spelare från BK S:t Erik.
Lag Faglund bestod av Bim Ödlund, Max 
Ödlund, Sune Fager och Peter Backlund 
som tog guldet efter att ha vunnit fina-
len mot lag Axne med 35–32. Grattis!

Förtjänsttecken 
i guld utdelade
OS-laget fick det finaste 
utmärkelsen som går att 
få för sin guldbedrift.
Förra sommaren vann Sverige OS i bridge, 
som spelades i franska Lille. Tävlingen 
spelas vart fjärde år och 64 nationer deltog. 
På vägen till guld slog man bland annat 
ut stora bridgenationer som Monaco, 
USA och Polen. I Örebro tilldelades laget 
bestående av Johan Upmark - Fredrik 
Nyström, Per-Ola Cullin - Peter Bertheau, 
Krister Ahlesved - Jonas Pettersson samt 
kapten Mats Axdorph och coach Jan 
Lagerman varsitt förtjänsttecken i guld.

P R O B L E M

Fler svenska mästare!

Världsmästare!
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Goddag!
Jag har spelat på klubben i många 
år, ända sedan i början av 90-talet. 
Det är fantastiskt kul att ha varit 
med och sett verksamheten växa, 
särskilt ligan där jag själv spelar 
i ett lag sedan många år. En sak 
jag saknar på klubben är dock lite 
större partävlingar, sådana som de 
spelar mer på klubbarna ute i landet 
vad jag förstått. Och då menar jag 
inte partävlingar med silver- eller 
guldstatus utan större barometrar 
över en kväll som i Örebro eller 
som på söndagskvällar förr i tiden. 
Jag har svårt att se varför Stock-
holm skulle vara det enda stället 
där detta inte skulle locka folk 
med alla våra medlemmar. Och 
vad hände med ligauppstarten som 
var någon form av väldigt trevlig 
gröna hiss, varför försvann den?
 mvh Mia Solman

Styrelsen har nöjet att presentera ett par 
högteknologiska nya maskiner som tagit plats 
i lokalerna. Dels har vi handtaget som lyser 
grönt eller rött beroende på om det är ledigt 
på herrtoaletten, medlemmar slipper nu få 
hjärtattack vid hårda ryckningar i dörren 
(se insändare förra Pass). Dels finns en ny 
kaffemaskin med myntinkast så kaffe finns 
tillgängligt även när kafeterian är stängd. 
Cappuccino och annat fint kan man trycka sig till.  

Svar från styrelsen:   
Tack för att du trivs i vår liga!
När det gäller vanliga kvällspar-
tävlingar har vi i flera år märkt att 
de har svårt att dra till sig spelare. 
Själv tror jag att det beror på den 
ökande konkurrensen från internet-
bridgen. Ligan har varit BK S:t Eriks 
ryggrad alltsedan klubben bildades 
1948. Ett mycket lyckat koncept som 
sedan dess har kopierats av allt fler 
av Sveriges andra bridgeklubbar. 
De Gröna Hissar vi en gång i tiden 
anordnade vid ligastarterna på våren 
var en utfyllnad. Nu när vi har flexibla 
seriestorlekar finns helt enkelt inte 
behovet. Hissarna förs på tal ibland 
men hittills har vi inte funnit skäl nog 
att återinföra dem. Mest beroende på 
att det fanns delade meningar om his-
sarna, en del tyckte de var en trevlig 
omväxling medan andra tyckte att de 
var rörigare och därmed inte lika trev-
liga som vårt vanliga fyrmannaspel.

Tekniknyheter!

Har du frågor?
Mejla styrelsen om du har åsikter eller frågor om något som 
rör verksamheten – eller bara skicka rosor och ris!

KLUBBRANKING
2 0 1 3 - 0 8 - 1 5

1 Johan Upmark  2033
2 Johnny Östberg  1716
3 Anders Morath  1649
4 Fredrik Nyström  1560
5 Bengt-Erik Efraimsson      1338
6 Tommy Gullberg  1105
7 Christer Bjäring  1099
8 Daniel Gullberg  1092
9 Lars Goldberg  981
10 Max Ödlund  913
11 Jan Andersson  875
12 Bim Ödlund   843
13 Mats Axdorph  836
14 Göran Hammarström 785
15 Mikael Arnberg  764
15 Mikael Lindblom  764
17 Anna Zack Efraimsson 759
18 Mart Altmäe  736
19 Ola Stavås   724
20 UllaBritt Goldberg  710

1

2

3

Under trettonhelgen erbjuder vi trivsel
bridge med tävlingar, seminarier och 
trevlig gemensam samvaro.

Teorilektioner och spelträning 
på temat Vad har din partner? 
sker under ledning av våra bästa 
bridgelärare. 

Tävlingar på två nivåer. 

Pris fr 3.800 kr (enkelrumstillägg 450 kr).

Arr: Lisa o Björn Åström, Lisabridge, 
Catharina och  Krister Ahlesved,  
Nya Bridgeskolan.

Mer info:  och www.lisabridge.se el. 
www.nyabridgeskolan.se.
Tel 016-12 76 33.

Vinterbridge
          Sundbyholms Slott
         3–6 januari 2014
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Utspel: Klöverknekt. Nord kräver 
till utgång med Stenbergs 2 sang 
på vilket Syd redovisar minimum.
Hur garderar ni om möjligt att Västs 
utspel är en singelton? Tag utspelet 
och spela hjärterkung. Fortsätt sedan 
med hjärterdam till ess. Hela given:

Fortsätt med hjärtertio och saka 
ruterdam. Nu kan inte försvaret 
längre ta sin klöverstöld utan att det 
kostar ett trumfstick. Därmed får ni 
nöjet att notera jämn hemgång i kon-
traktet. Skulle Öst ha hjärterknekt 
får ni trösta er med att ni gjort er 
bästa för att förhindra klöverstölden.

Ta in dig och trumfa ut. Inkas-
sera rutersticken och fortsätt 
sedan med ess och dam i klöver.

Öst kommer in den här gången. 
Han fortsätter med hjärter till knekt 
och dam. Väst är sedan slutspelad 
och måste ge favör för hemgång.

Maskar man i klöver vinner 
Öst och returnerar hjärter till 
Väst. Denne slår sedan ifrån 
sig med klöver, varefter Syd 
tvingas spela hjärtern själv. Med 
aktuell sits blir det då bet.

Utspel: Ruterknekt.
Hur tänker du dig hemgång?
Hela given: 

Utspel: Klöverknekt.
Sedan Nord visat trumfstöd berät-
tar Syd om tillägg utan singel-
ton, varefter man kontrollbjuder 
innan Syd chansar på lillslam.
Hur tänker ni bärga er slam? Ge 
försvaret möjlighet att spela fel! 
Tag utspelet och fortsätt med 
hjärterknekt. Hela given:

Täcker Öst vinner ni och trum-
far ut. Därefter inkasserar ni 
topparna i klöver med ruter-
sak. Hjärter till Väst ser till att 
ni får en efterlängtad favör.

Rekommenderat spelsätt kan 
också fungera om Öst inte sätter 
i någon hjärterhonnör. I slutläget 
kanske han inte tar för en eventu-
ell hjärterdam. Spela hjärter från 
bordet! Dessutom kan det ju tänkas 
att Väst har båda hjärterhonnörerna.

När man isolerat spelet till 
ruterfärgen finns det möjlig-
het att få till andra slutspel.

Annonsera
 i Pass

1. Syd/ ♠ kn1074
Ingen ♥ E108
  ♦ kn10
  ♣  KD109
♠	E3   ♠ K2
♥ kn765   ♥ 9432
♦ 987432   ♦ EK65
♣ kn   ♣ 432
  ♠ D9865
  ♥ KD
  ♦ D
  ♣ E8765

3. Syd/ ♠ ED42
Alla ♥ 543
  ♦ E54
  ♣ ED
♠ 1087   ♠ 9
♥ ED10   ♥ 9876
♦ kn1098   ♦ 765
♣ kn97   ♣ K108653
  ♠ Kkn653
  ♥ Kkn2
  ♦ KD3
  ♣ 42

2. Syd/ ♠ Ekn975
Öst-Väst ♥ kn2
  ♦ 654
  ♣ EKD
♠ 5   ♠ 4
♥ D543   ♥ K9876
♦ Kkn7   ♦ 1098
♣ kn1098   ♣ 5432  
  ♠ KD10863
  ♥ E10
  ♦ ED3
  ♣ 76

mejla: pass@sterik.se

Facit till Tommys luriga
1. Syd/ ♠ kn1074
Ingen ♥ E108
  ♦ kn10
  ♣  KD109    
  ♠ D9865
  ♥ KD
  ♦ D
  ♣ E8765

NORD ÖST SYD VÄST
    1 ♠ PASS
  2 NT  PASS 4 ♠ PASS
  PASS PASS

2. Syd/ ♠ Ekn975
Öst-Väst ♥ kn2
  ♦ 654
  ♣ EKD

  ♠ KD10863
  ♥ E10
  ♦ ED3
  ♣ 76

NORD        ÖST        SYD VÄST
   1 ♠ PASS
   2 NT PASS 3 ♠* PASS
   4 ♣* PASS 4 ♦* PASS
    6 ♠		 PASS PASS PASS

3. Syd/ ♠ ED42
Ingen ♥ 543
  ♦ E54
  ♣ ED
    
    
     
  
  ♠ Kkn653
  ♥ Kkn2
  ♦ KD3
  ♣ 42

 NORD ÖST SYD VÄST
    1 ♠ PASS
  2 NT  PASS 4 ♠ PASS
  PASS PASS

Nästa nummer 
ute i november
Kom med innehållsförslag!



 

Posttidning B

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

D et senaste året har var lycko-
samt för Janne Selberg. Han 
vann Chairmans Cup i fjol, 

SM-lag och DM-par i år, dessutom 
vann han landslagsuttagningen 
i våras i Tofta och gjorde debut i 
landslaget. Vad beror hans senaste 
framgångar på, undrar många.

– Min partner Olle Wademark 
och jag har förbättrat samspelet 
det senaste året, och har en bättre 
mental inställning. Vi har så klart 
även haft en del tur, och det var nära 
att vi åkte ur både i Chairman’s Cup, 
och SM-lag semi, förklarar Janne.

Olle och du har spelat i tre år 
tillsammans. Vad uppskattar du mest 
hos honom som bridgespelare?

– Jag gillar hans inställning, 
han har en hög ambitionsnivå 
och kan vara lurig ibland. Vi 
har mestadels kul vid bordet.

Du och Olle aspirerar på en plats 
i landslaget vid kommande mäs-
terskap. Hur ser du på era chanser 
att komma med i landslaget igen?

– Jag ser inte oss som ett ordinarie 
landslagspar. Vi behöver höja vår 
lägsta nivå. Vi har kommit över-
ens om att vi ska börja budträna i 
höst, så vi får se vad det leder till.

Du har spelat poker i många år, 

vunnit NM i lagpoker 
och spelat i Las Vegas. 
Har pokern hjälpt dig 
i din bridgekarriär?

– Det handlar mycket 
om psykologi både 
i poker och i bridge. 
Man måste ha koll på 
korten och kan skapa 
fördelar av motstån-
darnas beteende och 
kroppsspråk vid bordet.

 Du fyllde 50 år i 
juni och vann din egen 
nyinstiftade inbjud-
ningstävling Jan Selberg 
Invitational. Kommer 
tävlingen att bli en 
tradition eller var det 
en engångsföreteelse?

– Det var bara en kul 
idé. Tidigare hade jag 
firat med familj res-
pektive arbetskamra-
ter. Jag fyllde 50 men 
skrev i inbjudan att vi 
firade min 40-årsdag. 
Vi var 17 killar, mot-
ståndet var hårt och 
jag vann knappt. Jag 
kanske kan ordna en sådan täv-
ling igen med tioårsintervaller.

Tycker du att du är på topp 
nu vid 50, finns det utrymme 
till vidare utveckling?

– Nej, nej, toppen är inte nådd. Jag 
hoppas att Olle och jag kan fort-
sätta utvecklas som par. Personligen 
behöver jag bli mer stabil i budgiv-
ningen och ha en bättre disciplin.

Du är regionchef på Skanska. 
Är det svårt att kombinera bridge 
på högsta nivå, familj och jobb?

– Jobbet är krävande, men jag 

ett strålande bridgeår 

har duktiga medarbetare. Jag 
tycker att jag har bra balans 
mellan jobb, familj och bridge.

Du är nygift och har haft ett 
fantastiskt och lyckosamt år 
på alla fronter. Är det något du 
vill lägga till på meritlistan? 

– Egentligen inte. Olle och jag ska 
spela i Ligan på St Erik, Allsvens-
kan, SM–lag, Stena Line Cup och 
några internationella tävlingar. Vi 
ska ha kul vid bridgebordet. Bridge 
kan lätt förvandlas till en frustra-
tionssport om man inte har roligt. ♣
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Tänk att få vinna SM, fylla 50 år, gifta sig och göra debut i landslaget, allt 
under samma år. Det är dags att vi gör oss mer bekanta med Jan Selberg.

Text: Elena Ström

REKOMMENDERAT 
Konvention: X-Y-NT är praktisk.
Mat: Färska räkor, hälleflundra 
i min specialsås eller schwein-
haxe, men det får bli något 
riktigt starkt. Varför inte en 
chili på långstekt högrev med 
massor av olika chilifrukter?
Dryck: Öl, gärna tjeckisk.
Resa: Annecy.
Film: Livet från den ljusa sidan.

Janne Selberg har mycket att glädjas över.


