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Nya tv-apparater 
till klubben!

Succé för
pro-am! 
Framgångssagan tuffar vidare och  
drar in nya pengar till juniorerna.

Två nya modera åbäken har köpts in för 
att göra livet lättare för medlemmarna.
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inga fler överklaganden!

Alla BK S:t Eriks tävlingar 
leds av en tävlingsledare, 
ofta förkortat TL. TL:s främ-

sta uppgift är att hjälpa spelare 
om problem uppstår. Det är ald-
rig oförskämt att ropa på TL! 

TL finns för att hjälpa till. Det är 
även till TL man vänder sig om man 
vill ändra ett uppnått resultat, oftast 
då efter att man tyckt att en mot-
ståndare har begått ett regelbrott. 
Styrelsen har en längre tid känt att 
vissa spelare har svårt att accep-
tera TL:s beslut och närmast slent-
rianmässigt har överklagat fattade 
domslut. På sitt senaste styrelsemöte 
beslöt styrelsen därför att framö-
ver blir TL:s domslut slutgiltiga! 

Slutgiltiga domslut:TL:s domslut 
vid av BK S:t Erik arrangerade täv-
lingar blir slutgiltiga. Detta inne-
bär att domslut inte kommer att 
kunna överklagas utom om speci-
ella omständigheter föreligger. 

Bakgrund
Bridge är en av få sporter där det hit-
tills har varit vanligt att resultatet vid 
en tävlings eller matchs slut har va-
rit osäkert. Detta beroende på att en 
ännu inte avgjord protest ligger hos 
en jury för avgörande. Nu när TL i 
bedömningsfall först fattar beslut ef-
ter att ha konsulterat andra kan BK 
S:t Erik med hög säkerhet säga att 
grova felbeslut inte fattas av TL!

Bridgedomslut måste fattas även 
i fall där det inte finns ett solklart 
domslut. Att ett domslut fattat av 
andra personer ibland hade kun-
nat bli annorlunda får accepteras.
Innan ett eventuellt överklagande: 
Den som vill överklaga TL:s dom-
slut ska noga betänka följande:

1) Det förväntas att spelare ska ac-
ceptera de domslut som TL fattar.

2) TL har fattat sitt beslut ef-
ter rådfrågning. Ju svårare be-
slut desto fler har rådfrågats. 

3) Det är bra mycket troligare 

att överklaganden kommer att 
drabbas av en bestraffning för 
ett onödigt överklagande än 
att domslutet ändras.

4) Den här beskrivna procedu-
ren är inte någon som BK S:t Erik 
har hittat på utan den tillämpas 
vid stora internationella tävlingar 
som EM, VM och OS.Överklagan 
kan bara ske till Utvärderaren:

Utvärderaren
Ett av TL fattat domslut kan skrift-
ligt överklagas till Utvärderaren, 
normalt ordföranden i BK S:t Er-
iks Tävlingskommitté (TK). Om 
denne redan har varit inblandad i 
domslutet får en annan medlem av 
TK ersätta. Utvärderaren tar ingen 
ny ställning till fakta som TL re-
dan kände till vid domslutet. Ut-
värderaren tar bara ställning till:

1) Har TL följt de procedurer som 
ska gälla? Normalt betyder det 
att TL ska ha rådgjort med andra 
innan domslutet bestämdes och frå-
gat dessa: ”Vad skulle du med föl-
jande kort bjuda/spela efter det att 
budgivningen/spelet har gått. . . ?”

2) Har TL tillämpat rätt lag? 
3) Har nya fakta presenterats som 

skulle ha kunnat påverka den ur-
sprungliga domen? Om Utvärdera-
ren godkänner överklagandet skickas 
fallet vidare till Svenska Bridgeför-
bundets Lagkommission för slutgil-
tigt avgörande.Utvärderaren ska om 
överklagandet inte accepteras ut-
döma en bestraffning för den som har 
överklagat: 1 VP i lagtävling alterna-
tivt 10 procent av en topp i partävling.

Kalender

Mars
16 söndag (Starttid 12:00)
Söndagsbarometer
(Kval till DM-par final)
21 fredag (Starttid 12:00)
Fredagsbridgen
(kval till DM-par final)
29 lördag (Starttid 12:00)
Lördagshissen
(kval till DM-par final)
29 lördag
DM-damer 

April
5 lördag - 6 söndag
Avslutning Nya Bridgeskolan
12 lördag (Starttid 12:00)
Nybörjarträffen
(mer information inom kort)
18 fredag (Starttid 13:00)
Långfredagssilver
(mer information inom kort)
21 måndag (Starttid 13:00)
KM-individuellt
(mer information inom kort)
26 lördag - 27 söndag
DM-par final

29 tisdag (Starttid 18:30)
Vårkul

snart kanske vi har en julfestival
Ny redaktör för pass Klubbens jultävlingar lockar spelare från hela landet. 

Ser vi en ny trend med växande partävlingar?
Nya regler innebär att våra tävlingsledares beslut blir slutgiltiga. 
Om det behövs rådgör de istället innan domen fastställs.
Text: Mårten Gustawsson Bild: Stefan AnderssonRedaktör: Måns Berg  Bildmontage: Måns Berg

D en här gången tänker jag fi-
losofera lite grann om den 
senaste tiden här på klub-

ben. Jag börjar med att glatt konsta-
tera att ännu en vinter svept förbi, 
den här gången i en mildare va-
riant som åtminstone jag ser som 
tacksamt. Jag är personligen inget 
fan, liksom de flesta, av kyla, mör-
ker eller inte ens av snö. Men rädd-
ningen och det absolut bästa sättet 
att ta sig igenom vintern har för mig 
alltid varit bridgen på S:t Erik (vin-
ter-OS är ju bara vart fjärde år). 

För mig är julen på klubben en ren 
fröjd. Partävlingsfantast och soci-
alt lejon som jag är gottar jag mig i 
Julkul, skinkbarometrar och olika 
silvertävlingar. Det är alltid trev-
lig stämning och varje år passar jag 
på att spela med olika partners, ofta 
bättre bridgespelare, som jag resten 
av året inte får chans att spela med. 
Julkul som sedan många år lockar 
fler par (194 par i julas) än vad vår 
i sammanhanget ändå enorma lo-
kal klarar av lockar faktiskt spelare 
från hela landet som jag antar pas-
sar på att besöka huvudstaden runt 

jultid. Jag tycker helt enkelt det är 
dags att vi börjar kalla aktiviteterna 
runt jul kort och gott för julfestiva-
len! Och vill man inte bara tävla kan 
man dessutom gå kurs i bridgeskolan 
som runt julen har fristående lektio-
ner, som inte är knutna till de längre 
kurserna som går under terminerna. 

Positivt utfall av pro-am
Det vi har i Stockholm, på klubben, 
är något unikt, även året runt, att 
kunna erbjuda så mycket olika täv-
lingar och aktiviteter och alla olika 
nivåer och mängden av motstånd. 
Och för er som alltså inte redan vis-
ste det, BK S:t Erik är alltså vad vi 
vet, världens största bridgeklubb, 
antal medlemmar räknat. Det gan-
ska nya konceptet att vi varje vinter 
också har en pro-am-tävling med ef-
terföljande fest (där överskottet går 
till juniorerna) är också något jag 
vill uppmärksamma som något väl-
digt positivt. Här integreras med-
lemmar med olika bakgrund och 
erfarenhet. Läs vad några andra 
medlemmar som var med för första 
gången tycker i mitten av tidningen.

I egenskap av att vara en ganska 
vanlig medlem tycker jag mig kunna 
komma med den här typen av väl-
förtjänt beröm till styrelsen. Jag 
konstaterar också med glädje att hu-
ruvida man tycker mer eller min-
dre om den nya kafeterian jämfört 
med den gamla eller har som jag en 
neutral åsikt, så har vi numer i alla 
fall i mitt tycke stans bästa äppel-
paj och kanelbulle. Eller är de kan-
ske till och med världens bästa?

På klubbens jultävlingar 
är alla välkomna...
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månaden som gick
Nästan varje dag fotar Lars OA våra medlemmar i sin fullaste prakt 
vid bridgeborden. Självklart måste några guldkorn presenteras.
Bilder: Lars OA Hedlund
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Vid ett besök i London nyli-
gen tänkte jag passa på 
att spela lite bridge. Jag 

hittade en klubb med passande 
speldag och mejlade dit. Inga 
problem, jag var välkommen. 
Spelet skulle börja halv åtta.

Spellokalen låg på Great 
Scotland Yard. En titt på kartan 
gav vid handen att det verkade 
ganska lätt att hitta dit. Cirka tio 
i sju kliver jag av vid Charing 
Cross och tar rulltrappan. Sedan 
börjar dock problemen. Det finns 
inte en självklar utgång, utan 
kanske 5-6 olika att välja på.

Jag chansar på en och börjar 
gå. Frågar efter Whitehall, men 
det har börjat bli mörkt och är 
lite regnigt så det är inte lätt att 
se någonting. När jag gått 5-10 
minuter börjar jag inse att något 
inte stämmer. Frågar ytterligare 
någon som pekar åt motsatt håll. 

Går tillbaka och frågar ytterli-
gare några efter Whitehall, men 
går bet. Till sist visar det sig att jag 
faktiskt står på gatan. Klockan 
har nu kommit oroväckande nära 
halv åtta och jag småspringer lite 
och hittar några bridgespelare 
som är på väg in i hissen till spel-
lokalen ett par våningar upp.

Lyckligtvis verkar det inte vara 
så noga med starttiden den här 
gången. Jag får spela med Mike som 
är tävlingsledare och reservspelare 
på samma gång. Lokalen heter 
Andrew Bridge Room och i den 
står sex bridgebord inträngda i 
ett rum som inte känns så väldigt 
mycket större än mitt vardagsrum, 
på knappt 20 kvadrat. Vi blir 13 par 
nu när jag har kommit så man får 
ragga upp ett extra bord att ställa 

i ett rum en trappa ned. Mike och 
jag börjar med en blindrond, vilket 
passar utmärkt men vi hinner ändå 
nätt och jämnt gå igenom hur vi ska 
spela eftersom han samtidigt har 
fullt upp i sin roll som tävlingsle-
dare. Till största delen blir det hans 
system som är 12-14 sang, svaga 
tvåöppningar och starka två klöver.

Mike kanske undrar vad han gett 
sig in på eftersom han går ner till 
baren och köper två pint direkt efter 
att jag bjudit 5 ruter på egen hand på 
första brickan. När han kommer till-
baka med ölen har jag gått två dubb-
lade straff, vilket blir över medel 
eftersom motståndarna gör 4 spader.

Två brickor senare är det dags för 
nästa offring. Min partner kliver in 
med 3 klöver, motståndarna hamnar 
i 6 hjärter. Jag har noll poäng 
och bjuder 7 klöver, lite riskabelt 
eftersom 7 hjärter går hem. Men 
eftersom motståndarna väljer att 
dubbla går alla poäng till oss och det 
blir en av kvällens bästa brickor.  

Stämningen är trevlig och att 
det är trångt mellan borden är  
inget jag tänker särskilt mycket 
på, ”pratdisciplinen” verkar bra, 
trots baren i bottenvåningen.

Första ronden blev bra, men i 
fortsättningen får vi mest ägna 
oss åt försvarsspel. Och eftersom 
motståndarna oftast gör vad de 
ska och vi gör ett par småmissar 
blir slutresultatet under medel. 

Men framför allt är det kul att 
spela bridge i en helt annan miljö 
än hemma i Stockholm. När spelet 
är slut och jag tackar för mig är det 
dags för nästa prövning, att försöka 
hitta tunnelbanestationen. Men efter 
ett par halvhjärtade försök ger  jag 
upp och lyckas stoppa en taxi.        ♣

på resa för att spela
londonbridge
Stefan Andersson spelar partävling och umgås 
på en klubb i den engelska huvudstaden. 
Text: Stefan Andersson

 Det är fint att peka.

Huvudvärk kan 
komma plötsligt.

Hur många klöver 
hade du!?

 Nu vet jag inte vad som händer.

Suck, Varför kan det 
aldrig sitta jämnt?

U T R I K E S
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juniorenkät
1. Hur ofta spelar du bridge? 2. Vad har du för andra fritidsintressen? 
3. Vad är roligast med bridgen? 4. Hur ska vi locka fler unga till bridgen?

3. Rikslägret och Brid-
gefestivalen är toppen.        
4. Få unga att förstå att 
även vi spelar bridge.

1. Så ofta jag hinner, 
minst en gång i veckan. 
3. Det är roligt att man aldrig 
blir fullärd.

1. 2-3  gånger i veckan.
2. Det blir ganska mycket 
dataspel.
3. Skvisar är fett softa.

2. Jag spelar i ett band
4. Jag började spela 
tack vare grouponkam-
panjen, mer sådant.

Bilder: Lars OA Hedlund, Hans Wiklund, Måns Berg

 Freja Roboz Ekman, 18 år  Allan Nouri, 18 år  Björn Wieslander, 24 år

Elin Stavrén, 24 år

D et har varit en hel del 
skriverier på nätet inför 
öppna SM-mixed lag. 

Många har varit missnöjda med 
maten på Billingehus och inte 
heller rummens kvalitet har fallit 
alla på läppen. Därtill är hotel-
let delvis ganska nerslitet.

Jag och hustru Madeleine Svan-
ström bestämde oss likväl för att 
delta. Vi brukar ta ett uppgraderat 
rum (First Lady) som är större och 
dessutom har kylskåp där man kan 
kyla det vita vinet. Vi gillar båda god 
mat men prioriterar att man kan få 
en matbit snabbt så att man hinner 
koppla av till nästa dags spel. Hotel-
lets buffé var inget att yvas över.

Bridgen är emellertid viktigast. 
Arrangemangen är perfekta med 
Brennings tekniska team och Rag-
narsson tävlingsledning. Därtill 
bjuder Ventura dagligen på en bul-
letin. Bättre finns knappast eftersom 
han brukar sno några av mina tidi-
gare publicerade problem till bullen.

Given till vänster, den första i 
finalen, kunde ha kommit från 
något tidigare publicerat. Efter-
som spaderöppningen visade fem 
kort kunde Madeleine kräva till 
utgång med trumfstöd på första 
varvet. Jag redovisade tillägg med 
kort ruter modell Skrot, varefter 
Madeleine kollade essen. När jag 
redovisade två ess och trumfdam 
blev Madeleine storslamsintresse-
rad. Hon bjöd 6 klöver, som frågade 
om jag hade damen i den färgen. 
Jovisst hade jag det. Storslam!

Sitter trumfen 2-2 eller 3-1 är 
det inga problem med hemgången. 
Skulle Öst ha fyra spader blir det 
bet. Den enda 4-0 sits man klarar 
är den aktuella, men då måste man 
börja med spaderkung. Därefter var 

det inga problem med att maska 
ut Västs trumfsättning för +1510.

Jo, en av hotellets hissar fung-
erade inte. Det gjorde den inte 
under den förra vinterveckan 
heller. Men jag inbillar mig att den 
knappast har stått hela året. ♣

I ren lyckoyra glömde lag 4G jackorna när de skulle fotas ute i snön.

vinterveckan bjöd på
ett mixat guld
På premiären för vinterfestivalen i Skövde bärgade Tommy 
Gullberg med sina lagkamrater guldet för mixed-lag till S:t Erik.

Text: Tommy Gullberg Bild: Carina Westlin

F R A M G Å N G A R

Nord/ ♠ ED9542
Ingen ♥ 65
  ♦ E
  ♣ D1094
♠ kn1086   ♠ -
♥ 87   ♥ KD932
♦ 109875   ♦ Dkn642
♣ 72   ♣ 853  
  ♠ K73
  ♥ Ekn104
  ♦ K3
  ♣ EKkn6

VÄST NORD ÖST SYD
  Helin              Gullberg          Eriksson     Svanström 

  1 ♠ 2 ♥ 2 NT*
pass  3 ♠* pass 4 NT* 
pass   5 ♠* pass 6 ♣*
pass  7 ♠	 pass pass
pass

1. Jag går på torsdagskväl-
larna på lektion hos Måns. 
2. Längdskidor och volley-
boll. 4. Höj junioråldern!

4. Det är viktigt att det 
är rätt typer av perso-
ner som lär ut, så man 
inte skräms bort.

1. Jag spelar på fredagarna 
hos Måns och ibland i ligan.
4. Svårt att säga, kanske 
försöka göra mer reklam?

2. Gymnastik och träning.
3. Att man aldrig slutar lära 
sig och att man träffar andra 
ungdomar.

1. 1-2 gånger i veckan.
2. Fiol, StarCraft och Coun-
terstrike.

3. Att ta många stick.
4. Det är ju roligare att spela  
om det finns fler i samma 
ålder, folk drar folk.

3. Att alla givar är unika, 
brickorna blir nästan 
aldrig likadana två 
gånger under en kväll.

2. Har inte tid med det.
3. När man kommer på nåt 
klurigt för att få fler stick! 

 Charlotte Jakobsson, 19 år

E N K ÄT

Carl Blekemo, 19 år Meia Zahr, 17 år Hanna Willart, 19 år

Tuve Gustavsson, 16 år Eric Törn, 20 år. David Ekman, 16 år Malin Englund, 20 år

RESULTAT 
SM-MIXED LAG 2014

Finalen spelades mellan 
lag 4G med Tommy Gullberg, 
Madeleine Svanström, Eva-Liss 
Göthe och Hans Göthe och lag 
Namnlösa med Daniel Eriks-
son, Malin Helin, Margot Sive-
lind och Daniel Sivelind.

Efter 48 spelade brickor 
skrevs slutresultatet till 
134-99 till 4G:s fördel.
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många inviter på klubbens proffs!

P ro-Am en sådan strålande idé. 
Vem vill inte få chansen att 
spela med ett proffs! Och vem 

vill inte stödja ungdomsbridgen? I 
många år har jag tänkt att jag skulle 
ställa upp men så har jag varit 
upptagen när den gått av stapeln. I 
år var det också kärvt så först hade 
jag tänkt avstå. Nya bridgeskolan 
tyckte annorlunda och då änd-
rade jag mig förstås. Frågan vem 
jag skulle satsa på hade sitt givna 
svar. Catarina Midskog, Katt min 
"fröken" som jag följt från GA till 
PRO var ju den perfekta partnern. 
Inte bara att hon är en så fram-
stående bridgespelare, dessutom 
är hon bussig och uppmuntrande 
och jag har lärt så mycket just av 
henne. Det var visserligen kon-
kurrens om henne, men med litet 
envishet vann jag budgivningen. 

Så kom den stora dagen. Det var 
rätt nervöst. Katt hade bett mig 
skriva upp hur jag ville ha det och 

efter en stunds resonerande var vi 
klara med vår deklaration. När vi 
väl kom igång med spelet försvann 
den värsta pirrigheten. Nu gällde 
det bara att ge järnet. Och i början 
gick det riktigt bra. Det kändes 
tryggt att spela med Katt. Döm 
om min förvåning när vi i tredje 
ronden kom tvåa och fick pris. 
När jag senare tittade i protokol-
let såg jag att det kanske inte bara 
var vår förtjänst. På bricka 7 hade 
våra motståndare vänligheten att 
dubbla våra 4 hjärter som gick hem 
och gav oss en topp och på bricka 
9 bjöd motståndarna för högt. 
Slumpen spelar förstås in, särskilt 
i en tävling av det här slaget. 

På bricka 28 satt jag som Väst med 
♠ ♠9 ♥EDkn1093 ♦87 ♣K1074 och 
valde att öppna med 2 hjärter svagt. 
Det var inte ett bra bud eftersom 
det gav alldeles fel signal till Katt 
som hade ♠865 ♥K♠♦E43 ♣Ekn8653.

Hon satte mig med en betyd-

I februari spelades den årliga pro-am, till förmån för junior-
bridgen. Två röster berättar, den ena en erfaren elitspelare och 
den andra en elev från bridgeskolan som gjorde tävlingsdebut!

ligt svagare hand. Det visade sig 
ödesdigert då motståndaren klev 
in med 2 spader på en fyrkortsfärg. 
Vi var ett av två par där motstån-
darna hittade och gick hem i ett 
spaderkontrakt, annars spelade 
ÖV hem kontrakt i hjärter eller 
klöver. Det var riktigt lärorikt. 

Vid närmare studium av proto-
kollet ser jag att de höga poängen 
har vi mest fått på brickor där Katt 
varit spelförare och de låga när vi 
varit i försvar. Det var förstås vad 
man kunde vänta sig. Särskilt på 
slutet hade jag väldigt svårt att 
spara på rätt kort. Det är så mycket 
att tänka på när man ska saka! Jag 
inser att där har jag mycket att lära.  

Vi kom på plats 35. Inte allt 
för illa. Placeringen var inte det 
viktigaste. Det var mycket mer 
betydelsefullt att det blev en 
rolig och lärorik dag. Tack Nya 
bridgeskolan för uppmuntran! 
Och tack Sofia och Micke och 
övriga arrangörer för en verkli-
gen fint genomförd tävling, alla 
priser inte att förglömma! Och 
framför allt tack Katt för det 
roliga spelet och allt tålamod!

Louise af Klintberg 

Då det fanns fler betalnings-
villiga amatörer än proffs, kas-
tades jag i ett sent läge in som 
proffs i Steriks Pro-Am.

Det visade sig vara en trevlig hap-
pening, helt utan krav på resultat och 
bara med spelglädje som ambition.

Att ställa upp med lite bridge-
spel och vänligt bemötande är ju 
en baggis när jag vet att behåll-
ningen tillfaller bridgens framtid.

Desto mer bagatellikt blir det med 
tanke på den fantastiska insats som 
arrangörerna gjort. Två sponsrade 
rondpriser per rond, sponsrat pris-
bord, schyst käk och framför allt en 
helt fantastisk musikduo som fick de 
i vanliga fall så stillasittande brid-
genördarna att svänga sina lurviga.

Under kvällen blandades världs-
mästare, Cavendishvinnare och 
amatörer på ett sätt som inte går 
att hitta kring tävlingsbridgen.

Se nu till att uppmärksamma 
eldsjälarna på ett värdigt sätt. Micke 
och Sofia är värda all cred de kan få.

Behåll inför nästa år:
Grundkonceptet är väldigt bra.
Tiderna passar. Maten var på en 

helt okej nivå. Det behöver inte vara 
fancy. Musik och dans är ett måste. 
Sedan är det en bonus att man kan 
dra några brickor för frontfiguren

Förbättra:
Involvera fler juniorer. Tycker att 

det bör vara obligatorisk närvaro för 
dem. Lista juniorerna som pros och 
para ihop dem med etablerade spe-
lare (Elit). Det kräver muntlig över-
talning, men vem kan säga nej till att 
både sponsra juniorverksamheten 
samt att ge input bridgemässigt.   

Patric Holmberg        ♣

Nya tv-apparater 
till klubben!
Styrelsen har beslutat att 
köpa in två tv-apparater
Till de två projektorer som finns för 
information ska även två tv-apparater, 
tak- eller vägghängda, köpas in så att 
mer information kan kunna komma 
medlemmarna till godo. Både löpande 
resultat eller reklam om kommande event 
kommer visas. Kanske kommer vi även att 
kunna följa de olika landslagen live på deras 
äventyr... 

"Anna Zack" 
och "Berik" 
vann Plattliret!
Vinst med klar marginal 
som enda par över 60 
procent.
Bengt-Erik Efraimsson och Anna Zack 
Efraimsson vann före Gunnar Anders-
son och Fredrik Nyström. Trea blev Mart 
Altmäe och Mikael Lindblom. Plattliret är 
en guldpartävling över 57 brickor. 

 Detta är inte en ny tv.

   Plattliret är roligt.

RESULTAT PRO-AM
50 par. Antal brickor: 42.
1 Mats Bud - Svante Ryman                         
2 Anders Hägglund - Peter Bertheau          
3  Tore Stormo - Patric Örnfjärd                 
4 Peter Carlsson - Magnus Ekman              
5 Mikael Björin - Måns Berg
6 Michael Ås - Johnny Johansson   
7 Göran Forss - Frederic Wrang

Rickard Broberg sjunger 
och spelar bridge.

Foto: Lars OA Hedlund
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B R I D G E S K O L A N  L Ä R  U T !

Två områden inom försvars-
budgivningen som omnämns 
i de flesta kursböcker är 

inkliv och upplysningsdubbling.
De finns dock fler lägen och 

ett av dessa är balanseringar.
Dessa finns inte med i någon 

av Nya bridgeskolans böcker 
utan dem får man lära sig 
den hårda vägen. Eller delvis 
genom att läsa denna text.

Ett balanseringsläge uppstår 
när budgivningen håller på att ta 
slut. Passar man är den över.

Passar nu Väst är budgivningen 
slut och Syd får spela 2 hjärter.

Frågan som Väst nu bör 
ställa sig är: ”Ska vi låta Väst 

få spela bekväma 2 hjärter?”
Svaret är väldigt ofta 

”Nej, det bör vi inte.”
Varför då? Fundera ett kort ögon-

blick innan ni går vidare i texten.
Okej, Nord och Syd har har 

minst åtta hjärter ihop och 
deras styrka ligger oftast på 
cirka 18-22hp. Hade de haft fler 
hade de ofta bjudit utgång eller 
i alla fall inviterat till utgång.

Vad ÖV har vet vi inte, men om 
NS har 18-22 har ÖV 22-18 hp, 
det vill säga styrkan är jämn runt 
bordet. Om NS har anpassning i 
hjärter så har ÖV också troligen 
en 8-kortsanpassning i någon färg. 
Kort och gott, försök finna ett bud så 
att ni tvingar NS till 3 hjärter eller 
så får ni köpa ett eget kontrakt. 

Här kommer några händer som 
ni får fundera på efter att NS bjudit 
1 hjärter – 2 hjärter. Ni sitter i sista 
hand och passar ni är budgivningen 
över. I alla lägen är ni i ofarlig zon:
a)	♠QT863 ♥763 ♦A8 ♣JT9
b)	♠J87642 ♥4 ♦K63 ♣K72
c)	♠A763 ♥5 ♦JT96 ♣KJ62
d)	♠63 ♥72 ♦KQT942 ♣QJ7
I alla exempel ovan bör ni undvika 

att låta motståndarna spela 2 hjärter.
Bjud!
Trots att ni egentligen 

inte har till budet i form av 
styrka eller färgkvalitet.

a) Bjud 2 spader. Endast i balan-
seringsposition är detta bud för-
svarbart, men om fienden stannar 
är det troligt att partnern har en hel 
del poäng (annars hade de ju bjudit 
4 hjärter) och 2 spader är rimligt.

b) Även nu, trots bara 7 hp 
och en allt annat än toppstark 
färg kan 2 spader anses vara 
ett rimligt bud. Fienden måste 

till 3 hjärter om de ska få spela 
och annars köper ni 2 spader.

c) Nu kan ni upplysnings-
dubbla 2 hjärter trots bara 9 hp. 
Partnern vet att ni kämpar och 
kommer inte att överfalla er.

d) Bjud 3 ruter. 9 Hp, men med 
en lång och stark färg. Part-
nern har en del värden som 
bör komma till användning.

Balanseringar är ett område i 
budgivningen som är svårt, även 
för de duktigaste spelarna.

Målet med en balansering är 
sällan eller aldrig att bjuda utgång 
utan att pressa motståndarna högre 
eller att köpa eget kontrakt billigt.

Överfall inte en balan-
serande partner!

a) ♠852 ♥K9863 AQ3 42
b) ♠Q82 ♥AQ2 KT863 63
c)	♠65 ♥874 AK4 QJ863
Återigen, överfall inte partnern.
Ni har fina händer, sant. 

Men partnern kämpar och 
hoppas ni har er fina hand.

Säker kan han inte vara.
I samtliga tre fall bjuder ni 

lugnt och stilla er längsta färg.
 a) 3 hjärter
 b) 3 ruter
 c) 3 klöver
Någon gång kanske ni borde 

bjuda mer, men kom ihåg att part-
nern kanske inte har jättestarka 
kort, utan hoppas eller räknar med 
att ni har något då motståndarna 
stannade i 2 spader. Era värden är 
redan intecknade!          ♣Jan Lagerman spelar ut.

B R I D G E S K O L A N  L Ä R  U T !
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BUDNYCKEL

www.nyabridgeskolan.se

Detta händer på Bridgeskolan

 » Avslutning kurserna 5-6 april.

 » Vecka 28, 7-11 juli 
Utbildning och spelvecka för 
tre nivåer i Söderköping.

 » Vecka 32, 4-8 augusti 
Spelvecka i Moskogen, Leksand.

 » Planerade minikurser under 
våren: Slam, Spelteknik 
och Alla bjuder.

 » 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.

Bridge-
skolans nya 
budnyckel 
kan köpas 
för 80 
kronor.

konsten att balansera
Den här gången lär Lagerman ut konststycket att balansera i 
bridge. En välbehövlig kunskap som du inte hittar i några böcker.
Text: Jan Lagerman

VÄST NORD ÖST SYD                              

    1 ♥
pass  2 ♥ pass pass 
    ?   

VÄST NORD ÖST SYD                              

    1 ♠
pass  2 ♠ pass pass 
 dblt  pass ?   

 Träna ditt ligalag
 

 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 1600 kronor (ord pris 2000 kr) 
  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
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Söderköpings Brunn
7–11 juli

Utbildning och tävlingar på  
tre nivåer – trivselnivå och  

tävlingsnivå för klubbspelare. 
Tema SLAM. 

Moskogen, Leksand
4–8 augusti

En vecka med enbart tävlingar 
för klubbspelare.

Information och program på 
hemsidorna www.lisabridge.se 
och www.nyabridgeskolan.se
Frågor och anmälningar till
Lisbeth Åström, tel 016-12 76 33, 
eller mail, bjorn.astrom@comhem.se.

Två sommarbridgeveckor 
2014

G rattis till guldlicensen! Kla-
rade du det på första försöket?

– Ja, faktiskt. Målet med 
kursen var inte i första hand att få 
en guldlicens, utan att vidareutbilda 
mig som tävlingsledare. Nästan 
hälften av de som var med hade 
redan guldlicens, men ville få en 
uppfräschning. Det är ett bra tillfälle 
att bli en bättre tävlingsledare. 

Är det svårare att döma en 
guldtävling än säg en tisdags-
eftermiddag på klubben?

– Det är ju helt olika saker som 
händer. Med mindre rutinerade 
spelare stöter man på helt andra 
problem – att åtta personer hävdar 
att de ska sitta vid samma bord, till 
exempel. De rent bridgemässiga 
problemen blir ju annorlunda i en 
tävling på högre nivå, ofta mycket 
mer abstrakta. Vid många domslut 
ska du ta hänsyn till vad som kunnat 
vara ett ”logiskt alternativ”. Det kan 
ibland vara svåra bedömningar, och 
det är dem man ska behärska.

Hur går själva provet till?
– Först är det en skriftlig del, där 

man ska ha minst 60 procent. Sedan 
är det en simuleringsdel: du kallas 
till bordet där fyra ”spelare” (i det här 
fallet dina kurskamrater) fått instruk-
tioner om vad de ställt till med, och 
hur arga de ska vara. Sedan bedöms 
hur du hanterar hela situationen.

Är det nervöst att döma en 
stor tävling när man är ny?

– Ja, första gången jag dömde 
ligan och det var silver var jag rätt 
nervös. Och starten blev väl lite 
svajig… de blev totalt osams vid 
ett bord, och bara vägrade samar-
beta! Borden intill började bli rik-
tigt irriterade, så då sa jag att ”om 
inte SAMTLIGA är tysta nu så får 
ALLA VP-avdrag, oavsett vem som 
gjort fel från början”. Då blev det 
knäpptyst! Sedan gick det att reda 
ut vad som hänt, utan fler problem.

Du spelar ju inte bara bridge 
(sedan nästan 15 år), utan också 
brädspel, onlinespel, poker… blir 
du bättre bridgespelare av det?

– Ja, absolut. Precis som bridgen 
hjälper mig när jag spelar något 
annat. I alla spel där man ska 
använda logik, strategi och psykologi 
har jag nytta av bridgen, och kan 
samtidigt lära mig nya saker. Det är 
ju det som är roligt, att utvecklas!

Till sist – vad kan vi vanliga, 
dödliga spelare göra för att under-
lätta livet för vår tävlingsledare?

– Det är lätt – lyssna på och gör 
som hon eller han säger! Att följa 
instruktioner – muntliga eller skrift-
liga – är det som verkar allra svårast.

en riktig guldklimp
Ytterligare en av klubbens tävlingsledare, Kicki Nedlich, kan 
nu stoltsera med bevis av att ha nått den högsta nivån. 
Text och bild: Noomi Hebert

Utspel: Hjärtertvå, udda enligt 10-12.
Hur tänker ni er hemgång, när Öst 
sätter i hjärterdam på utspelet? 

3. Syd/ ♠ kn54
Alla ♥ Kkn6
  ♦ K98765
  ♣ 7
    
    
     
  
  ♠ EK2
  ♥ E105
  ♦ D3
  ♣ Ekn984

 NORD ÖST SYD VÄST
    1 ♣ pass
  1 ♦   pass 2 NT pass
  3 NT pass pass pass

Utspel: Hjärtertvå, udda enligt 10-12.
Hur tänker ni er hemgång, när Öst 
sätter i hjärteråtta på utspelet?

Utspel: Klöverfem. Hjärtern 3-2 
är inga problem, eftersom ni 
kan stöldresa färgen, när Väst 
missat ruterutspelet. Kan ni dess-
utom klara någon 4-1 sits?

2. Syd/ ♠ EKD
Öst–Väst ♥ E7654
  ♦ E6
  ♣ 432

  
  ♠ 102
  ♥ K93
  ♦ D8
  ♣ EKDkn108

NORD         ÖST       SYD VÄST
   1 ♣ pass
   1 ♥  pass 3 ♣ pass
   7 ♣	 pass pass pass

1. Nord/ ♠ 75
Alla ♥ 876
  ♦ E1098
  ♣  D1076    
  ♠ Ekn10
  ♥ EK5
  ♦ Dkn7
  ♣ Ekn98

NORD ÖST SYD VÄST
        2 NT pass
   3 NT pass pass pass

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

Klarar du
Tommys luriga?
Text: Tommy Gullberg

Resultat från 
Julens tävlingar
Julkul (dag) max ruternål
80 par. Antal brickor: 21 
1. Gunnar Erkers - Urban Karlsson 
2. Hannu Huhtala - Lennart Pettersson 
3. Jytte Espling - Georg Espling 
4. Torkel Norda - Ove Åstrand 
5. Martina Thornton - Gunilla Seth

 

Julkul
193 par. Antal brickor: 24 
1. Lars-Erik Rudström - Anders Thylin 
2. Hannu Huhtala - Lennart Pettersson 
3. Erik Åsbrink - Lars Sammils 
4. Ami Emilsson - Lennart Karlberg 
5. Birgitta Ternblad - Sten Ternblad 

 
Luciasilver
36 par. Antal brickor: 42 
1. Löparn - Marion Michielsen 
2. Mari Lindblom - Mikael Lindblom 
3. Mart Altmäe - Lars Norbäck 
4. Peder Skaj - Harry Nisell 
5. Lars Malm - Henrik Ludwigs 

Annandagssilver
44 par. Antal brickor: 42 
1. Mari Lindblom - Sofia Ryman 
2. Olle Wademark - Anders Palmgren 
3. Kjell Simonsson - Anders Ekström 
4. Tore Stormo - Gudrun Strandberg 
5. S-O Andersson - Tommy Eneqvist

 

Mellandagssilver
68 par. Antal brickor: 42 
1. Berik Efraimsson - Anna Zack 
2. Per Söderberg - Henning Tingvall 
3. Löparn - Peter Flodqvist 
4. Johan Säfsten - Matti Hellström 
5. Emma Sjöberg - Tommy Bergdahl 

Nyårssilver
53 par. Antal brickor: 42 
1. Ulf Särnkvist - Ola Särnkvist 
2. S-O Andersson - Harry Nisell 
3. Mikael Lindblom - Mari Lindblom 
4. J Johansson - Yvonne Flodqvist 
5. Johan Nilsson - Börje Rudenstål

U T M Ä R K E L S E P R O B L E M

Kicki – en mästerlig tävlingsledare.

LÄSARBILDEN 
Per-Ola Cullin bjuder på en bild 
på Wrang och Bertheau från 
senaste landslagsuppdraget. 

FAKTA KICKI NEDLICH

Namn: Kristin ”Kicki” Nedlich.
Ålder: ”Äldre än de flesta tror!”
Bridgemeriter: EM-brons i Girls 
(tjejer under 25), representerat 
Stockholm i Mixed och Par- SM-
finaler, vann jubileumsguld-
tävlingen i Örebro förra året.
Aktuell: Har precis fått guld-
licens som tävlingsledare.
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I N N E H Å L L

Utspel: Utspel: Hjärter-
två, udda enligt 10-12.
Hur tänker ni er hemgång, när Öst 
sätter i hjärterdam på utspelet?
Ta sticket, eftersom Öst annars 
kan skifta till spader. Fortsätt med 
klöveress och klöver. Hela given:

Väst kan fortsätta hjärter-
attacken. Syd vinner och 
maskar i ruter. Det gör nu inget 
att båda lågfärgskungarna 
sitter fel, eftersom försvarets 
kommunikationer är brutna.

Maskar ni i ruter i andra stick, 
returnerar Öst hjärter, varefter 
kontraktet så småningom går bet.

Öst släpper sticket men Syd 
envisas med ruter. Senare kan 
Syd maska med hjärterknekt och 
godspela rutern för hemgång.

Tar man emot hjärterfavören, 
blir det ofta straff i kontraktet. 
Åtminstone när försvaret kan 
släppa första rutersticket.

Utspel: Utspel: Hjärtertvå, 
udda enligt 10-12. Hur tänker 
ni er hemgång, när Öst sätter i 
hjärteråtta på utspelet? Ingrip 
med hjärteress och fortsätt 
med ruterdam. Hela given: 

Utspel: Utspel: Klövernio.
Hjärtern 3-2 är inga problem, efter-
som ni kan stöldresa färgen, när 
Väst missat ruterutspelet. Kan ni 
dessutom klara någon 4-1 sits?
Under förutsättning att försvararen 
med fyra hjärter också har 
ruterkung är kontraktet i hamn. 
Åtminstone om ni tar för alla 
trumf utom en till följande läge:

Tre ronder spader tvingar Öst 
(eller Väst) att blanka ruterkung. 
Kung och ess i hjärter avslöjar 4-1 
sitsen. Då är det bara att inkassera 
ruteress. Enkelt eller hur?

Skulle hjärtern sitta 3-2, stöldreser 
man det trettonde sticket i hjärter.

Annonsera
 i Pass

1. Syd/ ♠ 75
Ingen ♥ 876
  ♦ E1098
  ♣  D1076
♠	D432   ♠ K986
♥ kn10432   ♥ D9
♦ 62   ♦ K543
♣	K4   ♣ 532
  ♠ Ekn10
  ♥ EK5
  ♦ Dkn7
  ♣ Ekn98

3. Syd/ ♠ kn54
Alla ♥ Kkn6
  ♦ K98765
  ♣ 7
♠ D76   ♠ 10983
♥ D9732   ♥ 84
♦ 42   ♦ Ekn10
♣ K103   ♣ D652
  ♠ EK2
  ♥ E105
  ♦ D3
  ♣ Ekn984

2. Syd/ ♠ EKD
Öst-Väst ♥ E765
  ♦ E
  ♣ -
♠ -   ♠ kn8
♥ Lik-   ♥ D1082
♦ giltigt   ♦ K10
♣ -   ♣ -  
  ♠ 102
  ♥ K93
  ♦ D8
  ♣ 8

mejla: pass@sterik.se

Facit till Tommys luriga

I N S Ä N DA R E

Hej Styrelsen!
Krävs det att det måste 

vara en guldtävling för att 
det ska få vara högre startav-
gift och större prispengar?

Jag tror många skulle tycka 
det var kul med en silvertävling 
som inte tar upp lika mycket tid, 
men med lite bättre priser, kanske 
med en hundralapp mer i avgift 
bara. Hur går era tankar där? 

 Mvh Sandra Andersson

Svar från styrelsen:   
Normalt tar vi till silvertävling-

arna 150 kr i startavgift vilket vi 
tror är mycket lågt om vi jämför 
med andra bridgeklubbar i Sve-
rige. Den avgiften har vi hållit 
i många år, rentav i över 20? 

Vår tanke har länge varit att locka 
så många som möjligt att spela 
våra silvertävlingar och vi tror helt 
enkelt att vi skulle få betydligt färre 

Lag Herkules vann finalen i högsta 
ligan mot lag Livinvest och blev därmed 
höstterminsmästare över klubbens 258 lag.

startande med höga startavgifter.
Med tanke på att bordsavgiften 

i silvertävlingar är så låg så skulle 
man kunna tycka att det skulle 
finnas utrymme att höja avgiften. 
Samtidigt bör man då tänka på att vi 
har lätt att locka deltagare till våra 
silvertävlingar medan vi har det 
betydligt motigare att locka spelare 
till våra guldtävlingar där både start-
avgifter och bordsavgifter är högre. 

Ett stort grattis till vinnarna 
av mästarserien hösten 2013

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 4 - 0 3 - 0 3

1 Johnny Östberg  1797
2 Anders Morath  1719
3 Johan Upmark  1602
4 Bengt-Erik Efraimsson 1378
5 Fredrik Nyström       1304
6 Christer Bjäring  1192
7 Mikael Grönkvist  1149
8 Daniel Gullberg  1126
9 Lars Goldberg  1077
10 Anna Zack Efraimsson 1035
11 Mart Altmäe  919
12 Göran Hammarström 880
13 Mikael Lindblom  866
14 Jan Andersson  840
15 Mikael Arnberg  821
16 Tommy Gullberg  816
17 UllaBritt Goldberg  801
18 Max Ödlund  799
19 Bim Ödlund   717
20 Ola Stavås   714

1

2

3

Nästa nummer 
kommer i maj
Kom med innehållsförslag!

1. Nord/ ♠ 75
Alla ♥ 876
  ♦ E1098
  ♣  D1076    
  ♠ Ekn10
  ♥ EK5
  ♦ Dkn7
  ♣ Ekn98

NORD ÖST SYD VÄST
        2 NT pass
   3 NT pass pass pass

2. Syd/ ♠ EKD
Öst–Väst ♥ E7654
  ♦ E6
  ♣ 432

  
  ♠ 102
  ♥ K93
  ♦ D8
  ♣ EKDkn108

NORD         ÖST       SYD VÄST
   1 ♣ pass
   1 ♥  pass 3 ♣ pass
   7 ♣	 pass pass pass

3. Syd/ ♠ kn54
Alla ♥ Kkn6
  ♦ K98765
  ♣ 7
    
    
     
  
  ♠ EK2
  ♥ E105
  ♦ D3
  ♣ Ekn984

 NORD ÖST SYD VÄST
    1 ♣ pass
  1 ♦   pass 2 NT pass
  3 NT pass pass pass

S:T ERIKS LIGA 2013
Vår bridgeliga som är världens 
största består av sju divisioner 
med 258 lag. Dessutom finns en 
fristående dagliga med 59 lag. 
Ligan spelas först som grund-
serie där alla möter alla. Sedan 
spelas en kvalserie. I Mästarse-
rien gör de 6 bästa lagen från 
respektive elitgrundserie upp.

Kathrine Bertheau P-O SundelinJessica Larsson

Johan SylvanFrederic WrangMåns Berg



 

Posttidning B

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

En nykomling, en stillig mörk-
hårig ung dam, spelar i ligan 
på måndagar och onsdagar 

och många undrar vem hon är. När 
man hör namnet Marion Michielsen 
associerar man direkt med fjolårets 
största svenska succé, då Lag Kamras 
i Monaco erövrade ”Cavendish cup 
” i världens mest penningstinna 
par och lagtävling i bridge. Laget 
bestod av Frederic Wrang, Fred-
rik Nyström, Marion Michielsen, 
Jan Kamras och Johan Upmark.

Vi sitter på St Erik och genom-
för intervjun på engelska. Marion 
kommer från Holland och plug-
gar svenska på SFI just nu. 

– Holländska och svenska är ganska 
lika, jag förstår det mesta, men ibland 
kan det vara svårt att förklara mig på 
svenska. På några partävlingar har 
jag uppfattats av folk som inte känner 
mig som nybörjare, som en blyg, 
tystlåten flicka och jag får uppmunt-
rande kommentarer för mitt spel.

 Vem är du egentligen?
– Jag började spela bridge hemma 

med föräldrarna när jag var 14. 
Jag är uppväxt i staden Apeldoorn 
och tog min examen i juridik i Rot-
terdam. Istället för att praktisera 
advokatyrket, valde jag bridgen. 
Nu är jag 28 och bridgeproffs. 

Hur länge har du bott i Sverige?
– I ett år. Jag blev ihop med 

landslagspelaren Johan Upmark 
och flyttade hit till honom.

Du spelar för Holländska 
damlandslaget och har Meike 
Wortel som ordinarie partner?

 – Det stämmer. Jämfört med det 
unga svenska damlandslaget har 
vårt lag en mycket högre medel-
ålder. Fyra av damerna är mellan 

50 och 60 år gamla.
Kan du tänka dig  

att representera  
Sverige en dag?

– Det är inte uteslutet, men 
det kan dröja ett tag. Jag 
har försökt att spela med 
Cecilia Rimstedt, men hon 
bor i Göteborg nu och det är 
svårt att träna regelbundet.

Hur kändes det att stå på 
pallen som vinnare av lag-
tävlingen Cavendish Cup?

– Det är mitt bästa resul-
tat hittills. Fredric Wrang 
som jag spelade med är en 
väldigt duktig bridgespelare.

Det var en topprestation 
av hela laget och en stor 
ära att stå som vinnare.

Hur är det att spela på 
världens största brid-
geklubb S:t Erik? 

– Atmosfären är mycket 
vänlig, det är fantastiskt 
att det finns tävlingar varje 
dag för spelare på olika nivåer. Folk 
har kul på klubben, men samtidigt 
är spelet mycket seriöst och kon-
centrerat. Jag uppfattar spelarna 
som etiska, fast lite mer tystlåtna än 
dem man kan möta i andra länder.

Några av våra Passläsare kanske 
inte känner till så väl begreppet brid-
geproffs. Kan du berätta för dem hur 
man försörjer sig som bridgeproffs?

– Som landslagsspelare får jag 
ekonomiskt stöd av den Holländ-
ska Olympiska kommittén. Jag har 
spelat med landslaget sedan 2005 
och deltagit i nio Europamäster-
skap och fem Världsmästerskap.

Som proffs reser jag runt i världen 
och spelar med mindre rutinerade i 

marion älskar sverige

olika stora bridgeevenemang. Bland 
annat tre gånger om året åker jag 
till The Nationals i USA. The Natio-
nals liknar den svenska Bridgefes-
tivalen, fast den är mycket större. 
Folk hyr proffs under en eller flera 
dagar och betalar för tjänsten. 

Vad har du på schemat de 
närmaste månaderna?

– Först åker jag till London för 
att delta i en individuell ”gulasch”-
tävling. Sedan är det dags för 
Spring Nationals i Dallas.

Kommer du att bosätta dig 
permanent i Sverige?

– Ja, jag älskar Sverige. Johan och 
jag är lyckliga här i Stockholm och vi 
planerar inte att flytta någon annan-
stans. ♣
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Marion Michielsen inflyttad holländska som också är landslagsspelaren 
Johan Upmarks sambo berättar om sitt liv som bridgeproffs.

Text: Elena Ström


