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Lag Kamras
vann Cavendish
50 000 euro i förstapris.

Spela klubbens
jultävlingar!
ALLTID MED GULLBERGS TANKENÖTTER OCH BRIDGESKOLANS INSTRUKTIONER
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INNEHÅLL

När jag gjorde bort mig

Härmed återinför jag en gammal tradition och utmanar alla
duktiga bridgespelare att berätta om när de tappade ansiktet.
Text och illustration: Måns Berg

A

lla som spelar bridge får
vänja sig vid att göra fel.
Och inte nog med det,
ibland så till den milda grad att
man önskar att man kunde flyta
ned under bordet, teleportera
sig bort någon annanstans, var
som helst – ja det känns som att
man verkligen gjort bort sig.
En skickligare mer erfaren,
spelare gör
fel mer sällan
naturligtvis,
men du kan
ändå räkna
med att denne
person gjort sin
beskärda del av
fåniga, absurda
och pinsamma
misstag. Många
fler än vad
de många
nytillkomna
pensionärsspelarna hinner med under
sin livstid. En nygammal tradition här
i Pass är att en elitspelare berättar
om en gång när han eller hon på det
ena eller andra sättet gjorde bort
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sig. När jag blev tillfrågad om inte
jag kunde återuppliva den sektionen
behövde jag inte tänka länge innan
jag mindes min senaste fadäs.

300 vittnen

I somras spelade jag Chairmans
Cup i Örebro, kanske Sveriges mest
prestigefyllda lagtävling med 124
startande lag. Efter fyra dagars
intensivt och bra spel var vi ett
av de kvarvarande åtta lagen
i kvartsfinal. Vi hade haft lite
tur med lottningen och skulle
få möta ett jämnstarkt lag, inte
någo av de absoluta favoriterna.
Förväntningarna var höga.
Matchen och vårt bord följdes
dessutom live på internet av
nästan 300 åskådare. Efter
att ha spelat dåligt försvar på
en bricka och släppt hem en
utgång var jag i gungning. Det
var varmt och kvavt i lokalen
och jag kände mig mosig i huvudet.
Min partner hoppar då in med budet
3 klöver efter att motståndarna
öppnat med en stark dito. Jag visste
att vi hade pratat om hur vi skulle

Annonsering
Helsida 190x250
Halvsida 190x123
1/3 - sida 190x80
1/6 - sida 60x122
1/12 - sida 60x58
Övrig spalt mm

5.700:2.990:1.990:1.170:560:12:-/mm

Pass är medlemstidning för
BK S:t Erik och utkommer
med fyra nummer per år.
Nummer 4 kommer tredje veckan i
november, manusstopp 1 oktober.
Tidningens satsyta är 190x250
mm och spaltbredd 58 mm.
Pass ansvarar inte för obeställt

försvara oss mot stark klöver, men
vad vi sagt kom jag inte ihåg. Jag
hade bara två små klöver själv och
det såg ut som om min partner
hade en naturlig klöverspärr, vilket
jag talade om för motståndarna.
Det hade han inte! Han hade de
två färgerna ovanför och fick
inte korrigera när motståndarna
dubblade på grund av min förklaring.
1 700 kostade det lilla kalaset, en
bricka vi aldrig återhämtade oss
från och förlorade matchen.

Varför, varför, varför?

Så varför glömde jag bort systemet
just då när det var som viktigast?
Var det många dagars intensivt spel,
dålig sömn och överhettad lokal
som till slut kom ikapp mig? Var det
istället slumpens olyckliga spratt?
Eller var det så att jag helt enkelt inte
pallade för trycket när det väl gällde?
Helst vill jag ju tro att det var någon
av de första orsakerna, men å andra
sidan, när allting kommer omkring
så spelar det ingen roll. Alla gör bort
sig någon gång och det kommer
alltid nya brickor och tävlingar.

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.
På omslaget:
Bild från istockphoto.com

Klubbtidning för BK S:t Erik
Box 49116, 100 28 Stockholm
Tel: 08-650 97 79.
Pass trycks på
Svanenmärkt papper.

ORDFÖRANDE

en vision som höll!
Ordföranden Mårten sammanfattar klubbens första 65 år
med en tillbakablick på årsmötet den 8 april 1948.
Text: Mårten Gustawsson Bild: Stefan Andersson

F

ör att fira att BK S:t Erik i
våras blev pensionär, det
vill säga fyllde 65 år, hölls
den 7 september en fest i S:t Eriks
spellokal. Förutom att det bjöds
på middag så korttrixade en
trollkarl under förminglet medan
Jan Johansen spelade till dansen
efteråt. Som ordförande höll jag
under middagen naturligtvis ett
tal, vilket löd ungefär som nedan.
I Bridgetidningen nr 5 från
maj 1948 kan man under notiser
från Stockholm läsa följande:
”Den stockholmska bridgevärlden
har hittills i hög grad dominerats av
SBS och BA som inom sig samlat
praktiskt taget alla huvudstadens
elitspelare. Nu synes emellertid
en ändring i dessa förhållanden
ha inträtt i det att en ny helt
ideell klubb bildats under namnet
Bridgeklubben S:t Erik. En stor del
av de bättre spelarna ha redan sökt
inträde och klubbens medlemsantal
ha nu hunnit passera hundratalet.
Konstituerande årsmöte hölls den
8 april varvid följande styrelse
valdes: Ordf. Hans Boalt, sekr.
Gunnar Karnefors, v. ordf. Nils-Olof
Lilliehöök, kassör Gunnar Olsson.
Övriga ledamöter Oscar Bergquist,
Elis Bromé, Karin Ericsson, Stellan
Starkenberg och Erik Stormgaard.”

"En serie för fyrmannalag"

Den nya klubben kände ett
stort behov av att redan från
början förklara vad den står för
och vad som skiljer den från
andra. Bland det första styrelsen
gör är därför att publicera en
verksamhetsdeklaration. Där
kan man bland annat läsa:
”Bridgeklubben S:t Erik är en rent
ideell förening fri från inblandning
av privatekonomiska intressen.
Samtliga års- och bordsavgifter
gå därför tillbaka till klubbkassan
och kommer, sedan kostnader

för inventarier och spelkort,
lokalhyra, eventuella arvoden till
tävlingsledare m.m. avdragits,
medlemmarna till godo i form av
representationsresor, extrapris
eller kanske en kostnadsfri
årsfest. Startavgifter komma
att odelat användas för inköp
av priser till den tävling för
vilken de äro erlagda.
Klubbens representation i
Stockholm eller ”utombys” kommer
icke att anförtros medlemmarna
av någon sorts 'inre cirkel' utan
skall av uttagningskommittén
efter möjligaste rättvisa grunder
fördelas med hänsyn tagen
icke enbart till spelstyrka.
När det gäller bridgetävlingar
planerar klubben att först
anordna en invigningspartävling
över tre kvällar. Därefter
skall en sommarserie startas
och i september 1948 en
serie för fyrmannalag.”

Lånat koncept

Så här 65 år senare måste jag
säga att BK S:t Eriks grundare
var framsynta och verkligen
hade en vision som höll!
Sedan grundarnas vision fästes
på papper har visserligen en hel
del saker hänt. Vi har en egen
spellokal och nya verksamheter
har tillkommit, till exempel
Bridgeskolan, Caféterian och
Brickläggningen. Men klubben
är fortfarande en ideell förening
utan privatekonomiska intressen
och alla intäkter går tillbaka
till klubbkassan. Vi anordnar
fortfarande sommarserier och S:t
Eriks liga har varit en långvarig
succé med ett koncept som under
tiden ”lånats” av allt fler av Sveriges
övriga bridgeklubbar. Dock är
klubbfesten, som ni deltagare
har noterat, inte kostnadsfri
utan bara subventionerad.

Kalender

D

äremot kan man så här efter
65 år undra om grundarna
år 1948 ens tänkte en
December
tanke
S:t Erik skulle
14		på att
Avslutning,
skolanbli
världens
bridgeklubb?
15		 största
Luciasilver
16		 Skinka Open
17		 Julkul
18		 Skinka, ruternål
26		 Annandagssilver
28		 Mellandagssilver
Januari
1		Nyårssilver
4		Handikapptävling
6		Trettondagssilver
7-9		 Helgrally
11-12 Inspark Bridgeskolan
13-17 Ligan startar
18-19 Inspark Bridgeskolan
20		 Kursstarter Bridgeskolan
Februari
DM-Lag spelas första helgen
i februari. Föranmälan!
DM-Veteraner, Pro-Am,
DM-Mixed och Plattliret med mer.
Datum kommer på hemsidan.
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AV B I L D A T

har du sett bloggen?

Under hösten har klubben skaffat en ny fotoblogg. Den uppdateras
dagligen med färska bilder från spelet. Hittar du dig själv?
Bilder: Lars OA Hedlund

Normalt brukar det publiceras namn på de personer som förekommer på bild. Men vi tänkte du skulle få jobba för det lite. In på bloggen.

bksankterik.tumblr.com
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Inspark 2014!
För tionde året i rad arrangerar vi vår succé Insparken.
Du anmäler dig till den nivå där du befinner dig idag.
Du kan välja mellan fem nivåer:
♣ (GA)
12/1 kl 10.00 eller 18/1 kl 10.00
♦ (GB)
11/1 kl 10.30 eller 19/1 kl 10.30
♥ (BS/BB)
11/1 kl 10.00 eller 19/1 kl 10.00
♠ (Plus /Spela Mera/D-serie)
12/1 kl 10.30 eller 18/1 kl 10.30
NT (ligan /partävlingar)
18/1 kl 10.00 (Vi spelar 24 brickor)
Insparken beräknas sluta cirka 16.30
Du får en hel dags utbildning med olika övningar och det ingår en
fräsch lunchbuffé.
Dessutom får du chansen att vinna din första bridgemedalj i den tävling som
avslutar dagen. Alla deltagare erhåller en kommenterad givsamling från tävlingen.

Anmäler du dig före kursavslutningen den 14 december
får du rabatt (50 kronor)
Den rabatterade anmälningsavgiften 300 kronor betalas
vid anmälan till din bridgelärare.
Först till kvarn är det som gäller. Tidigare Insparkar har
blivit fulltecknade. Från den 15 december sker anmälan
på vår hemsida i mån av plats.
www.nyabridgeskolan.se

PASS 2013 5

J U N I O R S I DA N

daniel gullberg

vann sm-guld!

Ännu ett SM-guld levererat till klubben. Daniel berättar hur
det gick till när han vann tillsammans med Simon Hult.
Text: Daniel Gullberg

H

elgen 14–15 september
avgjordes svenska
mästerskapen för juniorpar
i Uppsala. Klubben representerades
av övertecknad i par med Simon
Hult, Erika Rodin i par med Robin
Björkstrand samt Freja RobozEkman och Sofie Westlin. Tyvärr
hade antalet deltagare halverats
sen förra året, och det var endast
elva par med i tävlingen. Runt om
i landet blir det färre och färre
juniorspelare även om vi faktiskt
ökat i Stockholm senaste åren.
Eftersom det var så få par skulle
alla möta alla två gånger. Efter
den första vändan såg det ut att
bli hemmaseger, men efter andra
varvet hade Simon Hult och jag
ändå lyckats ta en komfortabel
seger. Här är en bricka som gav
en topp, mot europamästarna
Ola Rimstedt – Johan Säfsten:
Med över 62 procent i partävlingen kunde Daniel Gullberg och Simon Hult lägga beslag på
varsin guldmedalj. Daniel jobbar som tävlingsledare på klubben, passa på att gratta!

66. Öst/
Nord-Syd
		

		

♠ kn1063
♥–
♦ KDkn74
♣ D743

Jag satt Väst, befann mig i pluszon
och budgivningen inleddes med
två pass fram till mig. Både zoner
och min position gjorde alltså
förutsättningarna för att spärra
perfekta. Eftersom partnern redan
har passat kan han inte ha en bra
hand, så man förstör inte den egna
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66. Öst/
♠ KD5
Alla
♥ D87
♦ 1065
		
♣ Ekn106
		
♠ kn1063			
♠
♥ –			
♥
♦ KDkn74			
♦
♣ D743			
♣
♠ E874
		
		
♥ kn10964
♦ E2
		
♣ 98
		

92
EK532
983
K52		

budgivningen genom att spärra.
Jag öppnade därför med svaga två
ruter som min partner höjde till
tre. Syd chansade på att hans sida
kunde klara ett högfärgskontrakt
och gjorde en UD. Till slut kom

motståndarna i 3 spader som jag
testade att dubbla. Kontraktet gick
en straff för 200 in och en topp till
oss. Jag var nöjd för det bästa vi
juniorer vet är som bekant en bra
bricka tack vare en hård spärr.
♣

JSM-PAR 2013

RESULTAT

Daniel Gullberg – Simon Hult
62,42%
Erik Andersson – Matti Hellström58,36%
Olle Sandström – Adam Stokka 54,61%
Ida Grönkvist – Matias Rohrberg 52,66%
Ola Rimstedt – Johan Säfsten
52,38%
Simon Ekenberg – Johan Karlsson 49,88%

INNEHÅLL

SPELA MED
ETT
PROFFS!
SNART ÄR DET DAGS FÖR
KLUBBENS ÅRLIGA PRO-AM

ANNA ROOS

PETER BERTHEAU

SYSTRARNA STRANDBERG

Minst 20 proffs kommer att presenteras
på klubbens hemsida, liksom det aktuella
värdet i budgivningen. Det funkar som en
aktion, där den som bjuder högst på en
spelare får spela med denne i tävlingen.
Allt överskott går till juniorbridgen och
efter tävlingen blir det fest där Rickard
Brobergs duo uppträder!
Tävlingen börjar 8 februari, klockan 12.
MÅRTEN GUSTAWSSON

DEADLINE: 2

feb
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MITTEN

en rätt bäst serve
Lag Kamras, bestående av medlemmar från S:t Erik tog hem
årets upplaga av den prestigefyllda Cavendish International
som även är den tävlingen i världen med högst startavgift
och överlägset mest prispengar.
Text: Måns Berg

L

aget bestod av landslagsparet
Johan Upmark och Fredrik
Nyström, som bland annat var
med och vann VM för Sverige i fjol,
landslagsspelaren Frederic Wrang,
holländska landslagspelaren Marion
Michielsen (nybliven Stockholmsbo)
och förre landslagskaptenen
Jan Kamras. Även klubbens
ordförande Mårten Gustawsson var
på plats med Gunnar Andersson,
PG Eliasson och Peter Fredin
och spelade för Lag Fredin.
I år spelades turneringen i
Monaco istället för i Las Vegas där
turneringen egentligen har sin själ
och sitt hjärta. Detta till stor del tack
vare Pierre Zimmermann. Pierre,
som enligt egen utsago var en av
Europas rikaste före finanskrisen
och sedan "dubblade upp", sponsrar
nämligen tävlingen. Han spelar själv
i Monacos landslag tillsammans
med en fransman, två italienare
och två norrmän. Det laget kan
liknas vid ett friidrottens Qatar. Han
har betalat stora summor för att
köpa ihop ett konkurrenskraftigt
lag som redan på några år hunnit
vinna EM och kommit tvåa i VM.
Men i startfältet fanns även många
av de andra bästa bridgelagen.
Som exempelvis nykorade
världsmästarna från Italien, polska
bronslandslaget och förstås de
bästa amerikanska lagen. Förutom
att prispengar delas ut är det en
uppmärksammad aktion på de olika
paren där man om man köpt in sig
på rätt par kan vinna stora pengar.
Tävlingen spelades i ett så kallat
"Gröna Hissen"-format där det lag
som leder möter de som ligger tvåa,
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trean möter fyran och så vidare.
Svenskarna började lite försiktigt
med att par oavgjorda matcher
men allt efter hur tävlingen led,
ju bättre gick det och i femte av
de sju omgångarna utklassade
de lag Angelini med 44-0. En
lyckad bricka från den matchen:
13. Väst/
♠ kn8643
Alla
♥ K5
♦ 107
		
♣ E1096
		
♠ K105			
♠
♥ kn984			
♥
♦ 653			
♦
♣ kn43			
♣
♠ 97
		
		
♥ E732
♦ EDkn94
		
♣ K2
		
VÄST

ED2
D106
K82
D875		

Väst som spelförare i 3 sang:

Fede

Michielsen

NORD

ÖST
Franc

Wrang

SYD

pass
pass
pass

pass
dblt*

1NT
pass

pass
pass

1NT visade 12-14. Marions dubbling
efter pass i förhand visade spader och
en färg till. Frederic passade glatt och
spelade ut ruter för 500 in. Visserligen
kan man till och med ta in 800 om
man av någon märklig anledning
skulle pröva med ett annat utspel,
men då Lauria–Versace inte lyckades
bjuda den hårda utgången med 22
hp och två jämna händer på andra
ledden vann svensklaget åtta imp.
I sista matchen i gruppspelet
behövdes bara ett hyggligt
resultat för att nå en av de två
direktplatserna till finalen.
Motståndet var Lag Mahmood med
kända Zia Mahmood i spetsen.
Både Fredrik Nyström och Zia satt

4. Väst/
♠ Q542
Alla
♥ 8653
♦ KD4
		
♣ 87
		
♠ E3			
♠
♥ K974			
♥
♦ E75			
♦
♣ kn1063			
♣
♠ K96
		
		
♥ ED
♦ 108632
		
♣ 942
		

kn1087
kn102
kn9
EKD5		

De fick båda samma utspel, en låg
hjärter från Nord. Fredrik tänkte dock
efter och lade lågt på bordet och nu
var kontraktet i hamn. Zia däremot
valde knekten och när Frederic
Wrang i försvaret vaket lade damen
istället för esset gick Zia i ett senare
skede fel och trodde Marion Hade
esset, hon höll dock hårt kvar i sin
hjärteråtta när Zia matade klöver och
till slut kunde hon beta kontraktet.

rverad kall!

Erika Rodin
ny i styrelsen
På årsmötet blev Erika
Rodin invald på två
år, här är hennes
presentation:
Hej! Mitt namn är Erika och jag har spelat
bridge sedan jag var tio år. Jag började spela
bridge tack vare mina föräldrar och har
spelat i juniorlandslaget i två år. På fritiden
studerar jag till gymnasielärare i svenska
och historia samt tränar med min hund
Pepsi i lydnad, just nu att inte bitas. Förutom
bridge, som tar det mesta av min vakna tid,
ser jag på oerhört mycket film samt försöker
läsa böcker, mest fantasy. I styrelsen ska jag i
första hand ta hand om juniorfrågor.

Lag Kamras vinnare av Cavendish International 2013.
Frederic Wrang, Fredrik Nyström, Marion Michielsen, Jan Kamras och Johan Upmark.

FAKTA CAV E N D I S H
The Cavendish Invitational är en
injudningstävling för par och lag
och anordnandes första gången
1975 på The Cavendish Bridge
Club i New York. Tävlingen hölls
årligen i maj veckan före "mothers
day" och fram till 1997 var det New
York som var basen för tävlingen.
I mitten på 90-talet togs
organisationen över av WBP
(World Bridge Productions) och
i samband med det flyttades
arrangemanget till Las Vegas
för att än mer framhäva sin
status som "The Worlds Largest
Money Bridge Tournament". De
senaste två åren har tävlingen
gjort gästspel i Europa och
Monaco, nu som hösttävling.
För info om resultat, insatser
och prispengar besök hemsidan
cavendishmonaco.com

Bra spel av vårat lag på alla platser,
något som ledde till 40-17 och en
bekväm seger i kvalet. Vårat andra
svensklag Fredin gick också mycket
bra och slutatde på en fjärdeplats.
I finalen fick svenskarna en
smakstart när Johan Upmark snyggt
valde 3NT som Öst trots att partnern
visat fyrkortspader, det gav 13 imp och
sedan fortsatte det inspirerande spelet
hela vägen in i mål. Väl där serverades
ett förstapris på 50 000 euro!
16. Öst/
♠ 10652
Öst-Väst
♥ 106
♦ ED4
		
♣ Dkn53
		
♠ ED93			
♠
♥ 432			
♥
♦ 982			
♦
♣ K82			
♣
♠ 7
		
		
♥ K9875
♦ kn1075
		
♣ 1096
		

Kkn84
EDkn
K63
E74		

Erika Rodin.

Lag Anna och
Yellow delad trea
i Stena Line Cup
Två S:t Erikslag topp tre
när Sveriges största cup
med 680 lag avgjordes
Ett åtminstone litet grattis till Anders
Morath, Bengt-Erik Efraimsson, Anna Zack
Efraimsson, Johnny Östberg, Christer Bjäring
från lag Anna och Göran Hammarström,
Mikael Arnberg, Olle Wademark, Jan
Sehlberg, PG Eliasson och Lars Ramqvist
som hade sniff på mer, men ändå stod för en
mycket stark insats. 
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BRIDGESKOLAN LÄR UT!

Spela ut enligt 1-3-5!

Den här gången tittar skolan närmare på hur man går till
väga när man spelar ut enligt 1-3-5-regeln.
Text: Jan Lagerman Bild: Stefan Andersson

P

å Bridgeskolan använder
vi oss av 1-3-5-regeln när
vi ska spela ut ett kort. Av
namnet kan vi utläsa att vi alltid
ska spela ut det första, tredje eller
det femte kortet i den färg vi väljer.
Det är alltid uppifrån vi räknar.
I grundkurserna var det ofta
ganska enkelt att se vilken färg
som skulle spelas ut. Antingen
hade man en sekvens eller en
långfärg om det gällde sang. Mot
trumfkontrakt hade man ofta en
singel eller en sekvens att spela ut
från. Nyligen frågade en elev: Varför
är sekvenser så attraktiva? Varför
inte alltid spela ut från den längsta
färgen? Svaret på frågan är att
sekvenser sällan ger favör i utspelet:

		

♠ K9854
		
		
		

♠ 76
♠ kn103
♠ AQ2

Om Väst spelar ut denna färg
som inte är trumf mot till exempel
4 spader så ger Väst en klar favör.
Spelföraren vinner sticket med
damen, tar esset och trean kan
man sedan stjäla på träkarlen. Väst
fick inget stick på sin kung och en
sådan utspelsfavör kan avgöra hela
given. Om Väst istället har KQJ92
i toppen på sin färg är det sällan
eller aldrig en favör i utspelet. Esset
drivs ut och sedan är damen och
knekten höga. Även lägre sekvenser
som QJT, JT9, T98 är bra utspel.
De ger sällan favör i den utspelade
färgen. Andra hyggliga utspel är
färger med tvåkortssekvenser
och oäkta sekvenser i topp. Till
exempel KQT, QJ9, JT8 som är
exempel på oäkta sekvenser.
Tvåkortssekvenser är till exempel
QJ6, JT2, T96. De kan ge en favör,
men trots att sekvensen i toppen
ser lite skakig ut så är det ofta en
bra färg att spela ut ifrån ändå. Har
man en sekvens, två eller tre kort
mitt i, kallas det för mellansekvens.
Exempel på sådana är AJT73,
KJT94, QT984. De är riskabla mot
trumfkontrakt framför allt där
det inte är lika bråttom att spela
ut sin bästa färg. Mot NT är det
däremot bara att spela ut färgen.
Man väljer då det tredje kortet.

Enklare uppgifter

Vad spelar ni ut?
Motståndarna har bjudit
1♠ – 3♠ – 4♠ – Pass.
Ni har:
A) ♠65 ♥AQ432 ♦JT9 ♣KJ3
B) ♠65 ♥AK432 ♦JT9 ♣KJ3
C) ♠65 ♥A5432 ♦JT9 ♣KJ3

Lite svårare uppgifter
Jan Lagerman spelar ut.
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Motståndarna har bjudit
1NT – 3NT – Pass.
Ni har:

A) ♠AJ93 ♥QT8 ♦JT2 ♣987
B) ♠AJT73 ♥QJ7 ♦JT9 ♣T9
C) ♠KQ852 ♥AK2 ♦KT9 ♣T9

Svåra uppgifter

Motståndarna har bjudit
1♠ – 2♦ – 2NT – 3NT – Pass.
Ni har:
A) ♠AQJ3 ♥JT2 ♦65 ♣Q863
B) ♠AK85 ♥J653 ♦65 ♣QJ8
C) ♠JT97 ♥AQ3 ♦QJ9 ♣A72

Lösning

Enkla uppgifterna:
A) Ruterknekt. Sekvensen i ruter
är ”säker” och det bästa utspelet.
Det ger sällan favör och ni avvaktar
sedan träkarlens utseende för
att se det fortsatta försvaret.
B) Hjärteress. Med både ess och
kung i toppen av hjärtern väljer
ni esset för att se på träkarlen och
för att se er partners markering.
Kanske kommer ni att fortsätta
med ruterknekt i stick två.
C) Ruterknekt. Både hjärtern och
klövern innebär risk för favör. Det är
förvisso sant att endera mycket väl
kan vara rätt utspel, men troligen är
rutern rätt. JT i toppen är i alla fall
något som påminner om en sekvens
och det avgör. Att spela ut hjärter
med ett ensamt ess i toppen är
väldigt vanskligt mot trumfkontrakt.
Mot sang hade vi däremot spelat
ut hjärtertvå alla dagar i veckan.
Lite svårare uppgifterna:
A) Ruterknekt. Samma sak här
som i c) ovan. Högfärgerna är lite
riskabla. Den lilla sekvensen avgör.
Eftersom den är högre än den
äkta sekvensen (987) i klöver blir
det ruter. De som spelar ut spader
kan naturligtvis ha rätt, men ofta
ger man spelföraren en hjälp.
B) Spadertio. En femkortsfärg
har alltid hög prioritet mot 3NT.

BRIDGESKOLAN LÄR UT!

Detta händer på Bridgeskolan
»» Start speltekniksdagar,
7-16 januari.
»» Inspark, 11-12 & 18-19 januari.
»» Kursstart 20 januari. Bud
& spel, 20 & 22 januari.
»» Fredagsgodis + Bridgeträning
8 + 10 januari.
»» Planerade minikurser under
våren: Slam, Spelteknik
och Alla bjuder.

Foto: Istockphoto.com

»» 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
nybörjarkurs får du två frispel
till S:t Eriks ordinarie tävlingar.

Kontaktinfo

www.nyabridgeskolan.se
info@nyabridgeskolan.se
08-34 55 01.
Denna färg är inget undantag. Rätt
kort är det tredje kortet och det
är tian från mellansekvensen.
C) Spadertvå. Partnern är
förmodligen helt blank när vi har 15
honnörspoäng och de bjuder 3NT
mot oss. Jag föreslår spadertvå då vi
bara har två kort i toppen på färgen.
Hjärteress kan vara rätt, men det
kan ofta kosta ett värdefullt tempo i
kapplöpningen till straff/hemgång.

på två kort i toppen avgör.
B) Hjärterfem. Obehagligt minst
sagt. Spader och ruter är deras
färger så dessa går bort. Objuden
högfärg eller en tvåkortssekvens i
klöver? I och med att spelföraren
Syd inte har hjärter med sig
(jämn hand med spader och
hjärter öppnas med hjärter) så
blir det hjärter ut, men klöverdam
kan mycket väl vara rätt.

Svåra uppgifterna:
A) Hjärterknekt. Antingen
hjärterknekt eller klöversex. När
klövern är så pass svag och bara
på fyra kort chansar vi på att finna
partnerns färg. Den lilla sekvensen

C) Spaderknekt. Spader är Syds
färg, men den feta sekvensen gör
detta utspel som tämligen självklart.
Hjärter eller klöver ser betydligt
sämre ut. Egentligen inget svårt
utspel alls.
♣

BUDNYCKEL

Bridge
skolans nya
budnyckel
kan köpas
för 80
kronor.
PASS 2013 11

UTMÄRKELSE

JULKLAPPAR
handlar du hos

Svenska
Bridgeförlaget!

Undvik trängsel och julstress!
Gör dina julinköp i Svenska
Bridgeförlagets internetbutik
– och få varorna bekvämt
levererade direkt hem till dig.
Gör din partner glad – låt julen
gå i bridgens tecken. Svenska
Bridgeförlaget erbjuder “Allt i
bridge”, såsom budlådor, spelbord, datorbridge, kurslitteratur,
svensk och utländsk litteratur, presentartiklar och mycket mer.
Beställ direkt på
www.bridgeforlaget.se!

ett riktigt mästarbud!
Peter Bertheau fick pris för att ha presterat "bidding of the
year" för sin budgivning från när Sverige vann VM.
Text: Måns Berg Bild: Lars OA Hedlund

I

BPA, International Bridge Press
Association, utsåg i september
Peters budgivning till "Patrik
Huang Best Bid Hand of the
year". Det vill säga årets bästa
budgivning. Förutom den ärofyllda
utmärkelsen fick Peter även 100
dollar. Grattis Peter! Hur tänkte
du när du bjöd som du gjorde?
– Min taktik hade väldigt mycket
med zonerna att göra. Jag ville få
behålla kontraktet då jag visste att
en offring för dem skulle vara billig.
Jag försökte få det att se ut som
att jag offrade mig istället. Det var
häftigt att få bjuda så i en VM-final.
7 hjX= 2140 gav 20 psykologiskt
viktiga imp till Sverige då Krister
Ahlesved offrat sig i 6 spader
vid andra bordet för en bet.
22. Öst/
♠ AQ875
Öst-Väst
♥ 107
♦ D2
		
♣ J654
		
♠ –			
♠
♥ J932			
♥
♦ AJ9			
♦
♣ AK10973			
♣
♠ KJ6432
		
		
♥ 6
♦ K108743
		
♣–
		

Peters budgivning tog priset.

VÄRLDENS BÄSTA
BUDGIVNING

VÄST

Bertheau

109
EKQ854
65
Q82		

NORD

Narkiewicz

ÖST
Cullin

SYD
Buras

		
2♥
4 ♦*
pass
pass
4♥
5♠
pass
pass
6♥
6♠
7♥
dblt
pass
pass
pass
2 ♥ visade 10-13 6+. 4 ♦ visade minst
5-5 i spader och ruter.

Träna ditt ligalag
T I VÅR
HANDLA DIREK
K!
INTERNET-BUTI
RUNT!
ÖPPEN DYGNET
ORLAGET.SE
WWW.BRIDGEF

Under våren kommer bridgeskolan att anordna ett antal
minikurser. Tänkta teman är Slam, Alla bjuder och spelteknik.
Passa på att utnyttja ligalagsrabatten!
Ni betalar då 1600kr (ord. 2000kr) för fyra 		
personer – kursbok tillkommer.
Anmälan är inte personlig utan laget förfogar 		
över fyra kursplatser vid varje tillfälle.
OBS! Vid anmälan måste ni namnge minst fyra spelare.
Schemat för vårens minikurser hittar du på 			
Bridgeskolans hemsida www.nyabridgeskolan.se
i början på januari.

– Gratis tel/fax 020-52 13 13 –
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PROBLEM

Resultat DM-par
I oktober spelades
distriktmästerskapen för
par på BK S:t Erik.
För att få vara med och tävla får man inte
ha mer än ruternål intjänad i mästarpoäng.
Dessutom kunde man bli mästare i
två ytterligare klasser, högst klövernål
och ingen nål. Tävlingen spelades
över 36 brickor och 41 par deltog.
1 Leif Carlson -Eva Silbersky-Carlson
2 Dan Martinson - Karin Martinson
3 Ami Emilsson - Håkan Emilsson4
Mikael Björin - Lennart Lindberg
5 Birgitta Rasch - Marianne Nilsson
6 Annette Dahlbeck - Agneta Guldberg
7 Arndt Jonasson - Thomas Holmqvist
8 Kerstin Karlström - Christine Claesson
9 Stina Szemere - Kenneth Löfstrand
10 Viviann Rosenlund - Bo Brundell

Klarar du
Tommys luriga?
Läs även Tommys bridgeproblem i Aftonbladet och SvD.
Försök lös uppgiften innan du kikar i facit på sidan 15.
Text: Tommy Gullberg

1. Nord/
Alla
		
		

♠
♥
♦
♣

64
E942
E109
Kkn53

		
		
		
		

♠
♥
♦
♣

D105
KDkn85
73
E107

		

NORD
1 ♥		
4 ♥ 		

Leif Carlson och Eva Silbersky-Carlson
vinnare av DM-par högst ruternål

Dan och Karin Martinson
vinnare högst klövernål

ÖST
1♠
pass

SYD
2NT*
pass

Utspel: Spaderess. Syd bjuder
2 NT som är Stenberg även efter
inkliv. Nord redovisar minimum.
Öst tar för ess och kung i spader.
Sedan returnerar han ruter till
knekt och ess. Ni börjar med att
trumfa ut och det visar sig att
trumfen sitter fördelad 2-2.
Hur tänker ni er hemgång?
2. Syd/
Öst–Väst
		
		

♠
♥
♦
♣

E854
73
K642
KD7

		
		
		
		
		

♠
♥
♦
♣

kn72
EK
E53
86543

NORD
ÖST
SYD
			 1 ♣
pass
1 NT
1♠
pass
pass
3 NT

Bo Brundell och Viviann Rosenlund
vinnare av klassen utan intjänad nål.

VÄST
pass
pass

3. Syd/
♠ 87
♥ 654
Alla
♦ 9654
		
♣ D932
		
				
				
		
		
		
♠ EK
		
♥ E
		
♦ KD32
		
♣ EKkn1087
		
VÄST
pass
pass
pass

Utspel: Hjärtertio. I andra stick
spelar ni klöver till nia och
dam. Hur vill ni fortsätta, när
Öst bekänner med tvåan?

NORD ÖST
			
pass
2♥
pass
5 ♣		

SYD
2 ♣*
3♣
pass

VÄST
pass
pass
pass

Utspel: Klöversex. Efter starka 2
klöver informerar Nord om 0-4 hp.
Höjningen till 5 klöver visar stöd
utan slamambitioner. Hur spelar ni?
PASS 2013 13

I N S Ä N DA R E

Har du frågor?

Mejla styrelsen om du har åsikter eller frågor om något som
rör verksamheten – eller bara skicka rosor och ris!
Goddag!
Hej! Jag en fråga. Jag var på årsmötet.
Det var bland annat en punkt om
förhöjd årsavgift som ganska snabbt
passerades. Ska årsavgiften höjas?
Och i så fall med hur mycket och när?

Mvh Linda Selvér Potter
Svar från styrelsen:
På årsmötet ändrades föreningens
stadgar på några ställen. Bland
annat bestämdes att årsmötet
fortsättningsvis bestämmer ”En
hel medlemsavgifts minimala
och maximala storlek” samt
att ”Styrelsen kan besluta om
differentierade medlemsavgifter".
Skälet till den första ändringen är att
kunna flytta fram beslutstidpunkten
för medlemsavgiften närmare
den period för vilken den skall
gälla. Då vet styrelsen mer vilka
de ekonomiska behoven är.
EU har bestämt att även ideella
föreningars verksamhet ska bli

momspliktig. När EU tvingar Sverige
att följa det beslutet blir det viktigt att
klubben kan höja medlemsavgiften
och minska bordsavgifterna för
att omfördela intäkterna från
momspliktiga till icke momspliktiga
intäkter. På sikt är det därför troligen
bra för våra spelares ekonomi om
årsmötet för medlemsavgiften ger
styrelsen en väl tilltagen övre gräns.
Skälet till den andra ändringen
är att kunna införa differentierade
medlemsavgifter. Med det vill klubben
kunna hålla nere bordsavgifterna för
alla och medlemsavgiften för vissa
kategorier såsom trivselspelare och
kursdeltagare medan ligaspelare
betalar en högre medlemsavgift.
Ovanstående är en förberedelse
inför framtiden och innebär i nuet
att årsavgiften för alla medlemmar
fortfarande är 130 kronor. Årsmötet
beslutade dock att styrelsen i vår får
ändra medlemsavgiften om så önskas.

K LU B B R AN K I N G
2013-11-27

1

2

3
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Johnny Östberg		
2092
Anders Morath		
2025
Johan Upmark		
1962
Bengt-Erik Efraimsson
1634
Fredrik Nyström
1615
Christer Bjäring		
1265
Lars Goldberg		
1097
Daniel Gullberg		
1096
Jan Andersson		
1004
Anna Zack Efraimsson
993
Mikael Lindblom		
952
Göran Hammarström
940
Mats Axdorph		
928
Mart Altmäe		
927
Mikael Arnberg		
888
Per Hallberg		
873
Max Ödlund		
863
UllaBritt Goldberg		
832
Ola Stavås			799
Bim Ödlund			783

Vinterbridge
Sundbyholms Slott

3–6 januari 2014
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.

En kväll att minnas!
Bridgeklubben Sankt Erik åldras som ett fint
årgångsvin. Vi träffades och hade fest för att
hurra in 65-åringen. God mat, vin dans och Jan
Johansen gjorde det till en kväll vi sent glömmer.

INNEHÅLL

Facit till Tommys luriga
1. Nord/
Alla
		
		

		

		
		
		
		
NORD
1 ♥		
4 ♥ 		

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

64
E942
E109
Kkn53

2. Syd/
Öst–Väst
		
		

		
		
		
		
		

D105
KDkn85
73
E107

ÖST
1♠
pass

SYD
2NT*
pass

VÄST
pass
pass

Utspel: Spaderess. Syd bjuder
2 NT som är Stenberg även efter
inkliv. Nord redovisar minimum.
Öst tar för ess och kung i spader.
Sedan returnerar han ruter till
knekt och ess. Ni börjar med att
trumfa ut och det visar sig att
trumfen sitter fördelad 2-2.
Hur tänker ni er hemgång?
1. Syd/
♠ 64
♥ E942
Ingen
♦ E109
		
♣ Kkn53
		
♠ 872			
♠
♥ kn765			
♥
♦ Dkn654
♦
♣D42			
♣
♠ D105
		
♥ KDkn85
		
♦ 73
		
♣ E107
		

EKkn93
76
K82
986

Brickan förekom i en kinesisk
inbjudningstävling som Peter
Fredin, Björn Fallenius, Fredrik
Nyström och Johan Upmark
vann. Peter Fredin var spelförare.
Han tog ruteress och trumfade
ut. Därefter inkasserade han
spaderdam och sakade ruter från
bordet. Sedan spelade han ruter
till försvaret och visade sina
kort. Den som tog in sig måste
hjälpa honom med klövervända
eller spela mot dubbelrenons.
Klarade ni av att spela
lika bra som Fredin?

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

3. Syd/
♠ 87
♥ 654
Alla
♦ 9654
		
♣ D932
		
				
		
		

E854
73
K642
KD7

kn72
EK
E53
86543

		
		
		
		
		

NORD
ÖST
SYD
			 1 ♣
pass
1 NT
1♠
pass
pass
3 NT

VÄST
pass
pass
pass

Utspel: Hjärtertio. I andra stick
spelar ni klöver till nia och dam.
Hur vill ni fortsätta, när Öst
bekänner med tvåan? Hela given:
2. Syd/
♠ E854
♥ 73
Öst-Väst
♦ K642
		
♣ KD7
		
♠ D93			
♥ 10954			
♦ kn108			
♣ Ekn9			
♠ kn72
		
♥ EK
		
♦ E53
		
♣ 86543
		

♠
♥
♦
♣

K106
Dkn862
D97
102		

Klöveress måste rimligen sitta rätt
och färgen måste dessutom sitta 3-2.
Spelar man ruter till handen
för en andra klöverrond, ingriper
Väst och returnerar hjärter.
Därmed har handen ingen
ingång till klöversticken.
Man kan naturligtvis spela låg
klöver från bordet i tredje stick. Då
klarar man kontraktet när någon har
klöveress andra. Satsa istället på att
hjärtern sitter 5-4! Utnyttja då ert
andra hjärterhåll till att spela klöver
en andra gång mot bordet. Försvaret
kan ta klöveress och tre hjärterstick
men spelföraren har sedan inga
problem med att ta resten av sticken.

Nästa nummer
ute i februari

Kom med innehållsförslag!

♠
♥
♦
♣

		
		

EK
E
KD32
EKkn1087

NORD ÖST
			
pass
2♥
pass
5 ♣		

SYD
2 ♣*
3♣
pass

VÄST
pass
pass
pass

Utspel: Klöversex. Efter starka 2
klöver informerar Nord om 0-4 hp.
Höjningen till 5 klöver visar stöd
utan slamambitioner. Hur spelar ni?
3. Syd/
♠ 87
♥ 654
Alla
♦ 9654
		
♣ D932
		
♠ D1032			
♠ kn9654
♥ Dkn32			
♥ K10987
♦ Ekn108			
♦ 7
♣ 6			
♣ 54
♠ EK
		
♥ E
		
♦ KD32
		
♣ EKkn1087
		
Tag ut hjärteress och spela
trumf till bordet. Därefter stjäl
du en hjärter och spelar en andra
rond trumf till bordet. Du passar
sedan på att stjäla den sista
hjärtern. Därefter är det dags för
topparna i spader och ruterkung.
Tar Väst måste han fortsätta
med ruter, eftersom övriga färger
är eliminerade. Vänder han med
hög ruter, vinner Syd och spelar
upp mot nian. Vänder Väst med
ruteråtta ger nian omedelbart stick.
Skulle Öst vinna sticket och
returnera ruter lägger Syd lågt
från handen oberoende av om Öst
vände med hög ruter eller åttan.
Får slutligen Syd för ruterkung
är det bara att spela låg ruter
från handen. Satt rutern 4-1 är
nu försvaret fast för favör.
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Posttidning B

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

från hemmabridge till sm-final
Text: Elena Ström

K

an man börja sin
bridgekarriär genom att
sitta hemma och titta på
bridgespelande släktingar och
bekanta och bara några år efter det
kvalificera sig till SM–final? Det
gjorde Anna Mårtensson som är
vårt intervjuobjekt denna gång.
– Nej, nej, det gick inte riktigt
till på det sättet, men jag kan
berätta om du vill, säger Anna.
Maken Peter, också en etablerad
bridgespelare, sitter bredvid och
lovar att vara tyst under intervjun.
– Jag satt hemma och tittade på
syrran och hennes kompisar när de
spelade bridge. Efter ett tag kände
jag mig tvungen att lära mig lite
mer om spelet för att hänga med
och fick låna en gammal bok av
Culbertson. Tantbridge hemma var
en kul grej, men jag ville mer. Det
blev en bridgekurs på S:t Erik
Bara några år efter det vann du
DM för damer i Stockholm med
Inga Wästeby som partner. Det är
en stor prestation. Var det pirrigt
att därefter spela SM-final?
– Jag har spelat SM-final
två gånger, men bara första
gången var det stressigt.
Sedan fick jag lite rutin.
Vilka är dina bästa egenskaper?
– Det går i vågor eftersom min
lägsta nivå är extremt låg. Men
jag är positiv och går vidare
när något går fel och resultatet
inte blir som jag hade önskat.
Vad är det som saknas i
din bridgerepertoar?
– Utspelen är katastrofala
ibland och den analytiska
förmågan kunde vara bättre.
Vem är din förebild som

bridgespelare?
(Maken Peter tittar
förhoppningsfullt
på Anna i väntan
på att bli omnämnd,
men hon nobbar den
ömma blicken.)
– Jag har ingen
förebild. Jo, förresten,
jag gillar Tommy
Gullbergs uppträdande
vid bordet. Han är
trevlig och korrekt.
Det är mycket viktigt
hur man beter sig vid
bordet. Man behöver
däremot inte prata
ihjäl sig för att lämna
ett bra intryck.
Du spelar ofta med
Peter. Vad finns det för
fördelar och nackdelar
när man spelar med
sin äkta man?
– Fördelen är att
jag känner honom så
väl. Jag behöver inte
grubbla över hans
kommentarer och
hans sätt att hantera
korten. Nackdelen är
att när vi har spelat
dåligt och är lite osams
Anna Mårtensson kan du stöta på under klubbens jultävlingar.
måste jag åka hem
tillsammans med honom ändå.
– Nej och vi har inga sådana
Vad har du för yrke och
planer i sikte heller. Vi föredrar
favoritsysselsättningar
att spela på hemmaplan.
utanför bridgen?
Vilka tävlingar på S:t
– Jag är projektledare på
Erik blir aktuella för er nu
ett mjukvaruföretag. Jag
omkring jul och nyår?
gillar att spela golf och är lika
– Det finns många att välja
medelmåttig i golf som i bridge.
på. Vi kommer att spela några
Brukar du och Peter delta i några
silvertävlingar. Det blir en festlig
internationella bridgetävlingar?
avslutning på bridgeåret.
♣

Foto: Elena Ström

Anna Mårtensson är ett lysande exempel på att det inte alls
behöver ta lång tid att lära sig spela bridge.

