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VM-guld!
U21-landslaget vann VM i Turkiet. Du kan spela
mot världsmästarna på klubben varje vecka.

Ponkarna gör
comeback!

De lika högljudda som trevliga grabbarna är
tillbaka efter tio år av barnafödande och karriär.

ALLTID MED GULLBERGS TANKENÖTTER OCH BRIDGESKOLANS INSTRUKTIONER

INNEHÅLL

ORDFÖRANDE

Nio budord för en lyckad klubb!

vilken fint!

Darvas bok visar att bridgens
finesser håller över tid.

Hur lockar man medlemmar till en bridgeklubb? Mårten svarar
på ett brev från en mindre klubb som ville ha några tips.

Redaktör: Måns Berg

Text: Mårten Gustawsson Bild: Stefan Andersson

D

en första bridgebok jag läste
var inte en grundkurs i att
spela bridge, inte heller var
det "Boken om skvis". Istället var
det den klassiska sagobridgeboken
"Tvärs igenom leken" skriven av ungraren Robert Darvas. Den är enligt
många den bästa bridgebok som skrivits, i alla fall den mest levande. Han
skrev den mitt under andra världskriget, med nazisterna marscherandes
utanför sitt fönster i ett sargat, oroligt
och förtvivlat Budapest. Och boken
är en verklighetsflykt. Du ramlar in
i ett hål och landar i en Alice i Underlandet-liknande värld där korten
är personer och berättar varsin unik
historia för den förtrollade huvudpersonen. Budskapet är solklart, alla är
lika mycket värda, stora som små.
En berättelse jag särskilt själv
tycker om är en jag faktiskt fått utföra
och uppleva i verkliga livet, någon
gång för massa år sen – på vår klubb
förstås – men jag minns inte med vem
eller när, men tycker egentligen inte
heller att det spelar någon större roll:
"Ett lustspel om ett rävspel, –
vad klöverknekt berättade –

Den här unge våghalsen med de
oförvägna blå ögonen spelade lika
friskt och fränt som resten av sällskapet, men därtill hade han en intuition som sällan ledde honom
in på villovägar. Ibland fick man
en känsla av att han var medvetet dumdristig bara för nöjet att se
om han kunde klara sig ur knipan."
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Jag kommer inte att kunna citera
hela historien här på grund av platsskäl, Darvas berättelser är ganska utförliga, men den fortsätter i
alla fall som så att denne unge man
(som jag identifierar ganska mycket
med mig själv) ska spela 3 NT. Han
får utspelet i klöver och klöverdam
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uppenbarar sig till höger. Sticken
räcker inte till från start utan ruterfärgen måste godspelas och faran
för att motståndarna då ska hitta
spadervändan för att beta kontraktet är överliggande. Så vad göra?
Jo, det är ju klöverknekts historia så
han läggs ner på bordet. Och motståndarna vet inte bättre än att fortsätta
med mer klöver till ess. När de sedan
kommer in på ruteress tror de (vem
som helst av dem) att deras partner
har klöverkung och att det är i klöver som straffen ska hämtas. I given
som jag spelade, minst 50 år senare,
så hade jag istället EDkn i utspelsfärgen, men jag mindes Darvas och finten fungerade. Den natten sov jag en
tonårings djupa
nöjda sömn och
drömde varmt om
kaniner och ruternior och jag visste
att jag i hela mitt
liv skulle älska
att spela bridge.
Boken finns för
utlåning i klubRobert Darvas
bens bibliotek...

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 colourbox.com

Klubbtidning för BK S:t Erik
Box 49116, 100 28
Pass trycks på
Svanenmärkt papper.

I

Det kom ett mejl till S:t Eriks styrelse som startade så här: ”Hej!
Vi är i ett krympande skede i vår
klubb och jag försöker nu komma
på några idéer för att kunna få in
fler deltagare.” Mejlet fortsatte sedan med framför allt frågor om
hur vi lägger upp vårt ligaspel.
Det är svårt att snabbt besvara ett
mejl som det ovan då jag varken tror
att det finns en enda eller en enkel
lösning för en bridgeklubb att få fler
deltagare. Men jag gjorde ett försök:
1) Starta en fyrmannaserie. Det
har flera klara fördelar. Från spelarens synpunkt fås förutom gemenskapen på bridgeklubben även en
närmare gemenskap i ”sitt” lag. Ur
klubbens synpunkt är det mycket
lättare att organisera en verksamhet när man vet antalet deltagare och
deltagarna blir fler när de ”måste”
infinna sig. Ha gärna flera divisioner så att lag får möta andra lag
av ungefär sin egen spelstyrka.
2) Starta en bridgeskola. Alla sorters verksamheter måste kontinuerligt fyllas på med nya deltagare
för att täcka de som av en eller annan anledning slutar. Kurserna ska
kosta pengar och ska drivas av pedagoger, lämpligen utbildade lärare.
Entusiaster i all ära men i dagens
samhälle förknippas gratis med dålig kvalité. Entusiaster riskerar alltid
att brinna ut och en Bridgeskola bör
ses som en långsiktig verksamhet.
Det bör också vara en självklarhet
att goda bridgekunskaper inte alls
medför en god förmåga att lära ut.
3) Planera för en mjuk utslussning
av bridgeeleverna. Låt gärna eleverna delta i en tävling medan de fortfarande går i en kurs, det minskar
avståndet mellan kurs och tävling.
Anordna efter kursen gärna under
en tid en tävling som är riktad till de
nya spelarna där de kan spela tills de
blir vana. Ha där partnergaranti, det

vill säga se till att det finns en extraspelare som är beredd att hoppa in.
Alla ska kunna spela, även de nya
som inte har hunnit knyta kontakter.
4) Anordna tävlingar med olika
upplägg som är riktade mot sin målgrupp. Alla kan tycka att bridge är
kul men en del vill tävla medan andra lockas mer av den sociala sidan.
Ett upplägg som fungerar bra i
”trivselbridge” är att par själva får
välja vilka de ska möta i en fyrmannamatch med färdiglagda brickor
som har en resultatlapp med kommentarer på. Kom ihåg att hemspelade kontrakt ska ge pluspoäng.
Om du skulle tycka att det inte
är bridge som du är van vid kom
ihåg att är spelarna nöjda bör du
som arrangör också vara nöjd.
5) Bridgelokalen ska vara ljus
och trevlig. De redan bridgebitna
kan spela i en mörk källare men
dit lockas inte nya deltagare.
6) Försök att hitta en fast bridgelokal. Deltagare lockas inte av att bära
fram och tillbaka bridgebord. Dessutom, hur gör man en tillfällig lokal
trevlig? Bli inte skrämd av att en fast
lokal kräver en högre bordsavgift
för att täcka lokalhyran! De inbitna
bridgespelarna kommer att fortsätta
spela, även de som i början högljutt
protesterar, men framför allt kommer nya bridgespelare att nås för
att det är trevligt att spela bridge.
7) Anordna bridgespel både på
dag- och kvällstid. Den tid är förbi
när en kommun lät en förening använda deras lokaler gratis eller ens
för en billig penning. Många pensionärsorganisationer anordnar bridgespel men har svårt att på dagtid för
en hyfsad penning hitta en lämplig
lokal. Samarbeta men en eller flera
pensionärsorganisationer och en fast
spellokal blir genast mer möjlig.
8) Partävlingar med få deltagare är
inte lockande. Om det är ett problem

Kalender
September
13 Allsvenskan div 4 och 5
20-21 Kick-off (Nya bridgeskolan)
27-28 Allsvenskan div 2
Oktober
4
Allsvenskan div 3
11 DM-par Max ruternålen
25 Allsvenskan div 3
November
8-9 Alllsvenskan div 2
15 Allsvenskan div 4 och 5
så anordna en tävling för alla spelstyrkor men med skiktade resultatlistor. Tävlingen spelas som vanligt
men priserna fördelas bland de
bästa i till exempel tre grupper. Anpassa skiktningen efter startfältet.
Tanken är att par ska jämföras med
andra som är ungefär lika duktiga.
Alla ska ha en rimlig chans att placera sig bra på någon resultatlista.
9) Hitta någon eller några som vill
driva klubbens cafeteria. Deltagarna
vill kunna träffas en stund innan och
äta en smörgås över en kopp kaffe.
Så även i den paus som lämpligen
läggs in ungefär mitt i ett spelpass.
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framgångar för sverige
Juniorlandslaget åkte i augusti till Turkiet för att tävla i Lag-VM i
tre olika åldersklasser. Lag U21 lyckades vinna guld!

När damerna och öppna landslaget inte nådde hela vägen fram i EM,
kunde seniorerna istället överraska och kamma hem en silvermedalj.

Text: Daniel Gullberg

Text: Tommy Gullberg

U

nder knappa två veckor har
JVM avgjorts på Koc Universitys campusområde i
Istanbuls utkant. Sverige deltog i tre
av fyra klasser, U25, U21 och nyinstiftade U15. Organisationen höll
högsta klass, enda klagomålet var att
rummen blev lite varma på natten.
U15 avgjordes först och de gjorde
ett starkt jobb som knep fjärde och
sista slutspelsplatsen. Tyvärr blev
motståndet i cupmatcherna för svårt
och de slutade sedermera på fjärdeplats. U25 slutade femma i gruppspelet efter att ha börjat tävlingen lite
knackigt, men sedan var Frankrike
för starka för dagen i kvartsfinalen.
Det stora glädjeämnet var istället U20, som vann gruppspelet i stor
stil och sedan vann alla cupmatcherna komfortabelt för att ta guld!
I det vinnande laget spelade
Johan Säfsten, Ola Rimstedt, Mikael
Rimstedt och Ida Grönkvist. Den
sistnämnde utmärkte sig dessutom
genom att vinna Joan Gerrardaward för sportsligt uppförande.
En bricka som fick alla svenskar
som tittade på nätet eller i raman
på plats att sitta på stolskanten:

I andra rummet hade Ida och
Mikael spelat 4sp dubblat med en
straff, vilket är en bra offring då

4 PASS 2013

I

Svenska juniorlandslagstruppen...

motståndarna klarar 4 hjärter i
zonen. I Olas och Johans rum var
det nära en katastrof då Johan
dubblade 3 spader, som inte går att
straffa trots att han har 21 hp och
Kxxx i trumf. Ola var dock inte alls
sugen på att spela försvar med sin
hand utan tog bort med 4 ruter så
att man hamnade i 4 hjärter. Nu

Ida Grönkvist.

vågade dessutom motståndarna
inte offra sig eftersom de blivit
dubblad en nivå lägre så det
slutade med 11 imp till Sverige
när utgången spelades hem.
Norge i U25 råkade hamna
i 5 klöver dubblat och gå för
1 100 (på Nord-Syds kort), men
vände matchen och tog guld. ♣

Daniel Gullberg.

nför EM i Opatija gav inte
många bedömare seniorlaget
stora chanser till en framskjuten placering men laget ville
annorlunda. När det var dags
för de avslutande matcherna var
det uppenbart att Sverige slogs
om medalj. När sedan England
stod för motståndet i näst sista
matchen var det troligt att segrarna
skulle bli mästare. I den matchen
segrade England med svensken
Gunnar Hallberg klart. Sverige
höll sedan, med god marginal,
undan för de anstormande lagen
och knep andraplatsen. Silverlaget: Anders-Morath – Sven-Åke
Bjerregård, Björn Wenneberg –
Göran Selldén, Börje Rudenstål
– Andreas Könyves. Undertecknad
var kapten och Carina Westin
(numera Wademark) coach.
I matchen mellan Polen och
Sverige förekom följande:

Såväl Sverige som Polen
kom till 7 spader sedan
Nord visat ruterkontroll.
Utspel: Ruterfem.
Ni tar ruteress och inkasserar spaderess och –knekt. Hur
vill ni fortsätta, när trumfen satt
4-1 med längden till höger?
Vid första anblicken ser det
enkelt ut. Sitter klövern 4-3 kan
man godspela den med två stölder.

...och svenska seniortruppen.

Men vänta! Hur inkasserar man då
hjärtersticken? Det går inte, eftersom ni saknar en ingång till handen!
Sven-Åke Bjerregård spelade i
tredje stick hjärterdam till kung(!),
trumfade ut och maskade sedan
med klöverknekt, eftersom det var
troligt att Väst hade klöverlängd.
Att Väst hade klöverlängd var
helt riktigt men hela given var:

Tyvärr satt klöverdam dock till
höger, varför Balickis påpassliga
utspel från ruterkung resulterade
i att storslammen sköts i sank.
Vid andra bordet spelade Björn

Wenneberg också ut ruterfem från
Väst! Spelförare var Krzysztof Lasocki
för Polen. Han ingrep också med
ruteress och fortsatte med två ronder
trumf. Sedan fortsatte han lyckosamt
med ess, kung i klöver, fällde därmed
damen och tjänade 2410 poäng.
Vilken spelföring är då bäst? Utan
garanti vet jag att några räknenissar kommit fram till att polacken
spelföring ska vara några procent bättre. Vårt öppna lag: Peter
Bertheau – P-O Cullin – Fredrik
Nyström – Johan Upmark, Fredrik
Wrang – Johan Sylvan, idel spelare
från klubben, hade stora förväntningar på sig. De lyckades inledningsvis mycket bra. Tyvärr föll laget
tillbaka och stannade på sjunde plats
när sex lag avancerade till VM.
Vårt damlag hade inte heller någon
framgångsrik turnering. Det blev
nionde plats för Catharina Ahlesved
– Maria Grönkvist, Emma Sjöberg
– Sandra Rimstedt, Jessica Larsson – Kathrine Bertheau.
♣
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FOTOSTUND

ANNONSER
Foto: Lars OA Hedlund (dock ej på Upmark)

"bilder

!"

SPELA MED
örebrö
ETT PROFFS!

Stockholms Bridgeförbund
inbjuder till
Stockholmsserien och
distriktsmästerskap
Vem
det egentligen
kommer när någon ropar? Eller ännu mer
förärdamlag
2014 -som
2015.

Bara några månader kvar...

oförskämt, kommer när man inte ropar och kräver in startavgiften.
Bilder: Lars OA Hedlund

Damlagsserien är en fyrmannatävling. Rätt att
delta äger varje person, som är ansluten till en
klubb, som är medlem i Stockholms Bridgeförbund.
Matcherna spelas efter överenskommelse mellan
lagkaptenerna på valfritt lokal. Samma regler til�lämpas som för Stockholmsserien.
Damserien spelas i minst två divisioner med max.
åtta lag i varje där man möter övriga lag i 24- brickorsmatcher. Nytillkomna lag placeras i lägsta division. Vi spelar om silverpoäng.
Om intresset finns kommer en division för mindre
rutinerade (högst ruter nål) att startas. Till denna
division kan man anmäla sig parvis, så försöker
serieledaren att sätta ihop lag.
Anmälan med lagets namn samt lagkaptenens
namn, adress, telefonnummer och e-postadress
(någon i laget bör ha en e-postadress) skickas
senast 14 september 2014 till serieledaren Karen
Gott (k.gott@telia.com)
Alla lag måste anmäla sig (och avanmäla sig) –
även de som spelat tidigare år!
Startavgiften 400 kronor per lag. Beloppet ska
sättas in på Stockholms Bridgeförbunds postgiro 35
05 21-1 eller bankgiro 5377-5391 med angivande av
"Damlag" eller "Stockholmsserien"och lagets namn
på talongen senast 30 september 2014.
Silverpoäng kommer att utdelas för samtliga
matcher.
Hjärtligt välkomna!

S:t Erik vill tacka sponsorerna från årets tävling:
China Corner, kinesisk
Restaurang Ät gott
restaurang
Pizzeria Formaggio
Razmoni, indisk
Företagsprofilen
restaurang
LAGE
Buylando KungsholFriskis & Svettis
men
Coop Daglivs
Sveriges Bridgeförbund Biljardpalatset
Eleganz Kungsholmen
Copperfield
Källströms Konditori
Japan Photo
Järnia Kungsholmen
Max Bridge
Elon Kungsholmen
SKO SVEA
Restaurang Mosaik
Estrella

TRIST MED BOKFÖRING? JA!

Alfredsson & Sylvan Ekonomikonsulter HB
Marknadens bästa pris?
– Bokföring
– Årsredovisning
– Rådgivning om bolagsbildning
– Skatterådgivning
För info och priser: www.alfredssonsylvan.se
Fredrik Alfredsson: fredrik.alfredsson@alfreds		
sonsylvan.se
Johan Sylvan: johan.sylvan@alfredssonsylvan.se
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MITTEN

ponkarna tillbaka till matchen
resten av världen kräva mer tid. Oskar vek
ner sig först när han flyttade till Göteborg. De andra försökte få ihop lag, men
blev bara mästare på att ragga reserver.
– Bridge tar ju tid, och har man inte den
tiden blir det snabbt svårt, säger Martin.
– Vi gör ju inte saker och ting
lagom, säger Oskar. När vi inte
kunde bråka med varandra och hålla
på, var det liksom ingen idé.

Nätet och löftet
Under de mörka åren (alltså de
bridgefria) umgicks ändå ponkarna
både med varandra, och med andra
bridgespelare. Bridgen fanns där,
precis i utkanten av tillvaron.
– Men det gick inte att hinna med, berättar Svenne. Golfen hann vi inte heller med.
Att det numera går att spela
bridge på nätet höll igång både
spelet och aptiten en aning.
– Vi höll tidigt på med OK-bridge,
berättar Martin. Att spela på nätet
Text och foto: Noomi Hebert

1990 upptäckte några spelgalna killar bridgen. Efter några år kom barn och karriär
emellan, och budlådor och systemkompendium dammade igen. Men nu har killarna
blivit män, barnen är i alla fall halvstora och ponkarna är tillbaka.

A

rtister och idrottare brukar vara
dem vi förknippar med ordet
comeback. Att vara borta en kortare eller längre period, för att sedan återuppta karriären. Men även inom bridgens
värld finns det många som gjort comeback. Pass pratade med de comebackande
ponkarna Martin, Oskar och Svenne, som
nu är tillbaka med laget Ponkarna Revival.
– Idag är det nog en mer social grej,
säger Martin Mellgren. Man blir inte
riktigt lika upprörd när partnern gör
nåt misstag. Bara ganska mycket…
– Ja, men förr kunde vi ju mala en vecka,
säger Sven-Bertil ”Svenne” Odelmark.
– Det kan vi väl nu också, säger
Oskar Stenberg. I alla fall ni!

Spelade dygnet runt
Som man kan misstänka på jargongen
är det här killar som känt varandra länge.
Det började med alla möjliga spel, plus golf,
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och alltid om pengar. En i gänget råkade
läsa en bridgebok av Jannersten och tyckte
gänget skulle texta – antagligen i förhoppning att vara lite bättre än de andra…
– Sen var vi totalt fast, berättar Martin.
Vi spelade bridge varje helg, dygnet
runt – det var bara lira lira lira…
– Vi lärde oss några grundbud och sen
hittade vi på resten själva, berättar Oskar. Vi
hade ingen aning om att det fanns bridgeklubbar eller bridgekurser… men sen, när vi
upptäckte att det fanns andra bridgespelare,
såg vi ju att alla systemsaker vi kommit
på fanns ju och hade namn och grejer…
– Första gången jag och Svenne tävlade på en klubb tyckte vi det gick sådär,
berättar Martin. Men vi vann ju. De andra
spelarna tyckte nog vi var lite udda.
– Fast det var ju bra att inte förstå hur
dålig man var, säger Oskar. Vi mötte ju
många duktiga som vi inte fattade hur
bra de var. Vi körde bara på och tyckte

vi hade örnkoll… och det gick ju bra!
– Fast det vi verkligen hade där i början
var extrem bordsnärvaro, säger Martin.
Rent vetenskapligt var det väl lite sådär,
men eftersom vi spelat så extremt mycket
spel var det en klar konkurrensfördel.

Höjdpunkt och fall
Lag Ponkarna började spela i ligan på
S:t Erik, och tävlade som lag och par i
distriktet och landet. Oskar vann ett JDM
tillsammans med den fjärde ”originalponken” Torbjörn Arffman, och i alla barometerserietävlingar gick det väldigt bra.
– Vårt bästa resultat var väl när vi gick
till kvartfinal i Chairmans, säger Oskar.
– Åttondel var det väl, avbryter Martin.
– Ja, och vi förlorade med
en imp, avbryter Oskar.
– Mot danska landslaget, säger Martin.
– Fast vi slog det franska! säger Oskar.
Men så för knappt tio år sen började

Tobias Arffman bad om att
också få vara med på bild.

funkar ju när man har ont om just tid.
– Nu kör vi fembrickorsmatcher
mot varandra, berättar Svenne.
Förra året blev längtan lite för stor, så då
drog ponkarna ner till Bridgefestivalen i
Örebro för att prova på lite. Även i år roade
man sig med att spela Chairmans Cup.
– Fast det gick inte så bra, säger Oskar.
Eftersom vi inte har tid att ses lika ofta som
förr vill man ju ha lite kul också när man
väl gör det. Och då blir man ju lite trött…
En av de bridgespelare ponkarna
umgås med även utanför bridgen är
Peter Bertheau, och han har i något
svagt ögonblick lovat att hålla kurs.
– Skriv det, säger ponkarna med en
mun. Han ska lära oss allt han kan!

– Nåja. Det kanske går
rätt fort, säger Oskar.

Slagkraftigt ligalag
Årets ligapremiär blev ett fiasko.
Det var helt enkelt ingen som hade
koll på att ligan började ”så tidigt”.
– Det riktigt dumma var att dan
innan var vi på golfbanan allihopa,
och då frågade jag Svenne om han fått
nåt mejl från ligan, säger Martin.
– Ja, och så kom vi överens om allihopa – utan att kolla – att nej, det kan
ju inte börja så tidigt, det drar väl igång
typ när skolorna börjar, säger Svenne.
Alla är överens om att de är skyldiga
motståndarlaget en ursäkt. Och att det
kommer att bli tungt att avancera.
– Målet är ändå att ha ett ganska
slagkraftigt ligalag, säger Martin.
Helst i eliten. Nu har vi ju med ett par
som är lite nyare, så vi får väl se.
– Det är i alla fall sjukt kul att
vara igång igen, säger Oskar.
– Och alla är ju kvar, säger Martin.
Jargongen är exakt densamma. De
som skällde mycket för tio år sen skäller fortfarande lika mycket…
Om uppehållet gjort dem bättre eller
sämre råder det lite delade meningar om.
– På ett sätt tror jag vi är
bättre, säger Martin.
– Det vete sjutton, säger Svenne.
Vi har blivit bättre på att inte tjafsa
med varandra, men kanske försvinner lite engagemang så också.
– Ja, säger Oskar, risken är väl att om man
bryr sig för lite tappar man den där edgen.
Ponkarna Revival revanscherade sig
dock raskt från sin första nolla, och tog
25 i den andra matchen för terminen.
– Nu är vi bara minus fem, hojar
Martin glatt när de scorat. Nu jäklar!

Liksom Per Nordgren.

Klubben
prövar läsplattor till tävling
I juni prövade klubben
ett system där varje bord
försågs med läsplatta
Det såg onekligen praktiskt och modernt
ut när spelarna fick knappa in resultaten
efter varje bricka direkt på tryckskärmarna.
På skärmarna kunde man även se det
preliminära resultatet i ronden direkt efter
intryckning liksom en stor klocka som
visade kvarvarande speltid. Men då klubben nyligen investerat i nya Bridgemate,
så kommer det knappast bli tal om något
byte av system inom de närmsta 2-3 åren.

Detta är inte en ny tv.
Ny teknik får vänta.

Nybörjarbrons!
S:t Eriks-par kom trea i
SM-par för nybörjare.
Bronsmedaljerna gick till Lena och Staffan
Angermund som började spela bridge så sent
som i fjol. Vilket är kriteriet, för att få delta i
SM-par för nybörjare. De gick grundkurs A
och B i nya Bridgeskolan med Per Leandersson och Måns Berg som lärare. Stort grattis!

Lena och Staffan.
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BRIDGESKOLAN LÄR UT!

BRIDGESKOLAN LÄR UT!

markera

Ja, alltså du måste naturligtvis behålla pokerfejset, rubriken till
trots. Men lär dig attitydmarkeringen, där lågt sakat kort betyder att du gillar färgen. Bridgeskolans Jan Lagerman förklarar:

med attityd!
Detta händer på
Bridgeskolan.

Text: Jan Lagerman

F

örsvarsspelet består i mångt och
mycket av att man försöker utväxla
information mellan de två försvarande spelarna. Många av de spelade
korten har enbart en informativ innebörd
och ingen sticktagande kraft. Till exempel
så är utspelet i princip alltid ett kort som
ger partnern information om utspelarens
sättning i den utspelade färgen. Vändor
inne i spelet är också ofta av informativ
karaktär och sedan har vi markeringarna.
Vi har tre vanliga markeringstyper:
attitydmarkering, längdmarkering och
färgvalsmarkering (Lavintal) och av dem
är attitydmarkeringen den viktigaste
som står högst upp i rangordning.
En attitydmarkering sker i
huvudsak i tre situationer:
– När partnern spelar ut ett högt kort.
– När partnern spelar ut ett lågt
kort och träkarlen spelar på högt.
– När man sakar.
Den som spelar ut det första
kortet i ett stick kan alltså aldrig
göra en attitydmarkering.
Metoden att markera sin attityd är
gammal och härstammar från whis-

Jan Lagerman har bra attityd.
10 PASS 2013

»» 20-21 september. Kickoff
tens dagar. På den tiden lade man ett
onödigt högt kort för att visa styrka
och den kallas därför "högmarkering".
Idag använder nästan hela Sverige den
omvända metoden, Schneiders markering, och då markerar man styrka med
ett lågt kort och ’lågmarkerar’ det vill
säga visar ointresse med ett högt kort.
Ett par enkla exempel. Ni sitter Öst:
2. Syd/
♠ 873
Alla
♥ KD73
		
♦ Ekn42
		
♣ 65
			
♠
			
♥
			
♦
		
		
♣

D105
kn2
85
E108743

Ni spelar 1-3-5 regeln i utspel
och er partnern spelar ut spaderess mot kontraktet 3 hjärter.
När partnern spelar ut spaderess bör
ni räkna med att det är från EK i toppen
och ni markerar alltså med ett lågt kort
att ni gillar utspelet. Ni har en positiv
attityd och ser gärna att utspelaren (Väst)
fortsätter med kungen och en spader till.
Kanske får ni då ett stick för er dam vilket
troligen är en bra start för försvaret.
Hade ni som Öst istället för D105
haft 1095 hade ni lagt tian på det
utspelade esset och berättat att ni
inte vill ha en fortsättning i färgen.
Märk att detta enkla exempel följer ovan
nämda situation ett, det vill säga att partnern spelade ut ett högt kort och ni markerar er attityd, i det här fallet i spaderfärgen.
Ett exempel på situation två:
2. Syd/
♠ Ekn42
Alla
♥ KD73
		
♦ 873
		
♣ 65
			
♠
			
♥
			
♦
		
		
♣

D105
kn2
95
EK8743

Samma händer nästan, fast Nord har
bytt spadern och rutern, och ni har fått
klöverkung. Samma budgivning (1hj-3hj)
och denna gång spelar Väst ut spadersju (1-3-5 som vanligt). Syd, efter att ha
begrundat träkarlen, tackat för korten, och
gjort sin spelplan, spelar på spaderess och
öst ska nu markera enlingt situation två.
Vilket kort från D105 spelar ni och varför?
Jo, ni spelar det lägsta kortet det vill
säga femman, för att visa en positiv attityd.
Hade spelföraren lagt lågt (tvåan) från
träkarlen kan vi inte markera. Nu måste
vi spela kort enligt huvudregeln (tredje
man så högt den kan, men av likvärdiga
kort det lägre) det vill säga, vi sätter i tian
och ser sedan vad syd kommer med.
Viktigt är att ni markerar om ni vill ha
fortsättning i färgen eller ej. Mot trumfkontrakt kanske ni vill ha en stöld. Om
partnern flaggar för EK i toppen måste ni
markera positivt från två kort så att partnern tar för kungen i stick två och sedan
ger er stölden. Denna positiva markering
från två låga kan bara göras i trumfspel.
Märk också att ni ska markera så tydligt som det bara går, utan att i onödan
markera bort stick. Om ni har 983 och ska
markera negativt så är det nästan kriminellt
att markera med åttan. Det ser tämligt
ointressant ut från er horisont, men slarva
inte utan markera så tydligt ni kan det vill
säga nian. Om ni vill markera negativt från
10652 så är ofta tian det korrekta kortet,
men om ni är orolig att den kan ha stickpotential så markera med sexan istället.
På många givar kommer försvaret att
tvingas saka när spelföraren antingen drar
igenom en färg i sang, eller drar ut trumfen.
Sakade kort är markeringar och det första
kortet man sakar i en färg är en attitydmarkering. Här är det viktigt att man markerar
rätt. Ibland lägger man ett lågt kort för
att visa styrka i en färg och ibland sakar
man ett högt kort för att visa ointresse.
Budgivningen gick ostört:

1 NT - 2 NT - 3 NT och sedan passade alla. Syd blev spelförare (som
vanligt) och ni spelade ut ruterknekt.
1. Syd/
Ingen
		
		
♠ KD102
♥ 93
♦ kn1098
♣ 982

♠
♥
♦
♣

kn87
D76
76
KD543

Syd vinner med ruteress (partnern
lade femman) och fortsätter med klöveress, klöverknekt och en klöver till.
Hur tänker ni nu? Stanna upp och
fundera lite på vad som komma skall.
För det första, vad lade er partner i stick ett och vad betyder
det? Femman. Låg eller hög?
Ja, den ser ju ganska låg ut, men studerar man korten en gång till så saknas
fyran, trean och tvåan i färgen varför
troligen femman är ett högt kort.
Det är alltså fullt möjligt, kanske till och
med troligt, att syd sitter med EKD i ruter.
På den tredje klövern sakar partnern hjärterfyra. Vad betyder det?
Det är det första kortet som sakas av
Öst och det är alltså en attitydmarkering enligt situation tre. Öst har styrka
i hjärter. Ni bekände med er tredje
klöver och avvaktar fortsättningen.
Nu kommer klöverdam och Öst
sakar ytterligare en hjärter. Det är
inte en attitydmarkering då det är
Östs andra sakade hjärter. Syd sakar
också en hjärter och vad sakar vi?
Hörde jag spadertvå?
Det är en positiv markering vilket
verkar rimligt med spader KD102, men
det är absolut på tok felaktigt. Varför då?
Jo, ni markerade tydligt om ni
sakade spadertvå, men det var ett
stick ni sakade. Ett stick som ni inte
hade råd att saka bort. Hela sitsen:

1. Syd/
♠ kn87
Ingen
♥ D76
		
♦ 76
		
♣ KD543
♠ KD102 			
♠
♥ 93			
♥
♦ kn1098			
♦
♣ 982			
♣
		
♠ 9543
		
♥ K539
		
♦ EKD2
		
♣ Ekn7

»» 22 september. Kursstart!
Start Bud & Spel.
»» 27-30 oktober. Tema Slam
E6
Ekn10842
543
106		

Efter klövern kommer Syd att försöka
snika åt sig ett nionde stick i hjärter. Om
Öst lägger lågt är det över. Syd får nio
stick, ett i hjärter, tre i ruter och fem i
klöver. Öst bör kunna se detta (ruterknekt
i utspel visar ju att Syd har EKD i den
färgen) och ingriper med hjärteress. Nu
kan ÖV ta fyra stick det vill säga beten i
spader bara inte Väst sakat bort en sådan.
Alltså, Väst sakar… ja inte spader och
inte heller ruter (då syd får fyra stick i
den färgen) och då finns det bara hjärter kvar. Men med 9, 3 är valet lätt,
nian är det rätta kortet att saka på den
fjärde klövern. På den femte klövern
lägger Väst hjärtertre och Syd bör nu
vara chanslös. Försvaret har berättat
med sina hackor vad man vill veta.

Kontaktinfo

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

Bridgeskolans nya
budnyckel kan köpas för
80 kronor.

BUDNYCKEL
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VINNARE

PROBLEM

NR 7 UTE NU!!!

FACITSPELKORT

– med kommentarer
Med Facit-Spelkort kan ni spela
hemmabridge och jämföra er med
andra resultat, precis som på klubben eller andra större tävlingar.
Givarna är tidigare spelade i
riktiga tävlingar och det är resultatet 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, rekommenderade utspel samt idéer
kring spelföringen m m.
Givarna kan spelas om hur
många gånger som helst – och
kortleken kan givetvis även användas till andra kortspel.
F n finns sju utgåvor, nr 1, 2, 3,
4, 5, 6 och 7.
1

N 2

7

13

31

37

43

S 32

N 38

S 44

V 33

Ö 39

V 45

N 34

S 40

N 46

1

Ö 35

V 41

Ö 47

Ö

S 24

V

N 30

S 48

90:—

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

Ö

S 36

N 42

• Kortlek
med 48 givar
Pris:

V

N 18

Ö 23

V 29

Ö

S 12

V 17

N 22

S 28

N 6

Ö 11

S 16

V 21

Ö 27

V 5

N 10

Ö 15

S 20

N 26

S 4

V 9

N 14

19

25

Ö 3

S 8

V

Ö

1

V

Givsamling
– med kommentarer

www.bridgeforlaget.se
–1–

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

– Gratis tel/fax 020-52 13 13 –
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somriga vinnare!

Segern delades i sommarserien av makarna Ödlund. Max och
Bim vann dessutom även Veteran-SM (se till höger).
Text och bild: Max Ödlund

M

udgivningen gick: 1NT-2
klöver-2 härter-4 hjärter.
(Med marmic och singelkung är 1 NT ett ganska normalt
öppningsbud red anm.) Motståndarna spelade ut ruter till min kung.
Jag tog hjärteress och motståndaren till höger lade nian. Nu då?
Jag valde att fortsatte med damen.
Kung-hacka- och sak till höger.
Vänsteryttern vände med ruter till
ess. Jag spelade sen spaderknekt,
damen kom till höger, jag tog
1. Syd/
Ingen
		
		
		
		
		
		

♠
♥
♦
♣
♠
♥
♦
♣

kn8xxxx
kn8xx
Exx
E109x
EDxx
K
Exxx

Bridgefestivalen
SM-guld till våra
veteraner i lag Fagerlund
Lag Fagerlund med Bim och Max
Ödlund, Peter Backlund och P-O
Sundelin (P-O representer inte klubben, men spelar där regelbundet)
vann bekvämt finalen över Appaloosan med 65-33 (med bland andra
Gunnar Hallberg och Sven-Olov
Flodqvist i laget). 45 lag i VeteranSM var deltagarrekord.

Max och Bim Ödlund, bäst på sommaren.

esset och fällde även kungen. Tolv
stick och jag kände "fan vad jag är
duktig!" Men brickan låg ändå och
gnagde i bakhuvudet. Och det var
faktiskt felspelat! Efter hjärterdam
är jag bet om de fortsätter i klöver.
Om jag däremot istället spelar
låg hjärter i stick tre går jag alltid
hem – även efter hacka-knekt-sak.

Höstens minikurser
Avancerad sangbudgivning
Tre onsdagar 8/10, 15/10 och 22/10 14.00 – 17.30
(Du bör ha gått minst Plus eller motsvarande spelvana)
Kursavgift 500 kr eller 200 kr per gång
Spelteknik med Catharina & Krister lördagen 18/10 10.00 – 16.00
(Lämplig för alla – vi delar upp i 2 grupper)
Kursavgift 300 kr
Förbättra din spelteknik
Tre lördagar 25/10, 8/11 och 15/11 10.00-13.30
(Du bör ha gått minst Plus eller motsvarande spelvana)
Kursavgift 500 kr eller 200 kr per gång
Kursboken Spela mera finns att köpa 200 kr
Bridge på rätt sätt
onsdagen 29/10 10.00 - 15.00
En kurs i Bridgeetik och bridgens lagar
(Du bör ha gått minst Plus eller motsvarande spelvana)
Kursavgift 250 kr
Förbättra ditt försvarsspel
Tre onsdagar 5/11, 12/11 och 19/11 14.00-17.30
(Du bör ha gått minst Plus eller motsvarande spelvana)
Kursavgift 500 kr eller 200 kr per gång

Lag Fagerlund tog guld.

Ännu flera framgångar
Förutom vårat duktiga veteranlag
så tog "Fem på nya äventyr" med
Tommy Gullberg och co en fjärdeplats i Chairmans Cup (158 lag). Mari
och Mikael Lindblom tog även brons
i mixed-SM. Av spelare som inte
representerar klubben, men ändå
spelar där regelbundet noterar vi att
Ylva Strandberg och Tore Stormo
vann SM-mixed samt att bridgeskolelärarna Catharina Ahlesved och
Katarina Midskog knep varsitt silver
i dam- respektive mixed-SM.

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. Syd/
Ingen
		
		

♠
♥
♦
♣

KD98
643
ED10
Kkn3

		
		
		
		

♠
♥
♦
♣

Ekn1064
Ekn2
kn87
D6

		

NORD
		
2 NT*
pass

ÖST

SYD
1♠
4 ♠*
pass

pass
pass

VÄST
pass
pass

Utspel: Hjärterkung. Nord berättar om utgångsstyrka och trumfstöd på första budvarvet, varefter
Syd informerar om minimum.
Hur tänker ni er hemgång?
2. Syd/
Alla
		
		

♠
♥
♦
♣

643
Ekn65
kn7
K1065

		
		
		
		
		

♠
♥
♦
♣

EK
K42
10984
ED43

NORD
ÖST
			
2 ♣*
pass
3 NT
pass

SYD
1 NT
2 ♦*
pass

VÄST
pass
pass
pass

Utspel: Spaderdam. Nord kontrollerar huruvida man ska
spela utgången i sang eller hjärter. Planera spelföringen!
Liksom Ylva och Tore.

3. Syd/
♠ 10876
Ingen
♥ D532
		
♦ 8
		
♣ E942
				
				
		
		
		
		
♠ KDkn952
		
♥ E764
		
♦ E4
		
♣D
NORD
ÖST
SYD VÄST
			 1 ♠
D
3♠
pass
4♠
pass
pass
pass		
Utspel: Hjärterknekt. Efter upplysningsdubblingar brukar man, med
trumfstöd, sträcka sig lite som svarshand. Därav Nords höjning till 3 spader.
Ni lägger låg hjärter från bordet
(eftersom utspelet tyder på att Öst
har kungen). Det visar sig då att
kungen kommer (vilken tur att ni
inte täckte). Hur vill ni fortsätta?
PASS 2013 13

I N S Ä N DA R E

INNEHÅLL

har du frågor till styrelsen?
Mejla styrelsen om du har åsikter eller frågor om något som
rör verksamheten: styrelsen@sterik.se
•
Styrelsen har beslutat att
höja startavgifterna från och med
höstens ligastart måndagen den
11 augusti 2014. Vid vanliga tävlingar som ligaspel, partävlingar
och facitbridge höjdes avgiften
från 70 till 80 kronor. Silvertävlingsavgifterna höjdes från 150
till 160 kronor och i guldtävlingar
höjdes avgiften från 300 till 320.
•
Juniorer får numera spela
gratis i ligan, (vilket tidigare var
gratis, eller kostade 20 eller 30
kronor beroende på juniorens
ålder) och fortsätta att spela gratis
i ordinarie partävlingar och fortsätta att betala halv startavgift i
special-, silver- och guldtävlingar.
•
Anledningen till höjningen är att
klubbens budget för 2013-14 förutser
90 000 kronor i förlust och året före
gick vi med en förlust på 219 000
kronor. 2014-15 beräknas Svenska
Bridgeförbundets höjning av mäs-

tarpoängsavgifterna kosta oss 82 000
kronor extra. Dessutom ser styrelsen
framför sig en ordentlig upprustning av lokalen sommaren 2015.
•
Startavgiftshöjningen blir dock
inte alls lika stor för de spelare som
börjar använda smarta kort som
betalmedel. Vid en laddning på minst
400 kronor erhålls nämligen en rabatt
på10 procent, det vill säga. en vanlig
spelavgift kostar då 72 kronor.
•
Laddningsterminalerna, med
vars hjälp spelarna själva kan ladda
sina smartkort, har tyvärr blivit
försenade, varför styrelsen från och
med ligastarten har sålt förladdade
smartkort för 740 kronor, där smartkortet är laddat med 800 kronor.
Själva kortet kostar 20 kronor.
•
Vi har fått en hel del frågor
om hur man tar reda på sitt
saldo på smartkortet.
•
Det enklaste är att fråga tävlingsledaren när denne går runt

K LU B B R AN K I N G
2014-08-31

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

Vinterbridge
Söderköpings Brunn

3–6 januari 2015

Vinterbridge med helpension på
Söderköpings Brunn.
Seminarier och gemensamma
övningar på utspel och försvarsspel.
Bridgetävlingar på två nivåer.
Mer information och program på
www.nyabridgeskolan eller
www.lisabridge.se.
Frågor och anmälningar till Lisbeth
Åström, tel 070-479 58 81 eller mail
till lisaobjorn@outlook.com.

och tar betalt. (Saldon syns på TL:s betalterminal.)
När vi får våra två laddningsterminaler kommer du
att lunna läsa av ditt saldo på dem. Tävlingsledaren
kan även läsa av smartkort i TL-rummet men undvik
helst det, TL har mycket att göra redan som det är.
•
Det är även värt att poängtera att ett laddat smartkort
är en värdehandling. Klubben ersätter inte borttappade
kort. Om du har skrivit upp kortets nummer och berättar
det för TL kan vi dock spärra borttappade kort.

Anders Morath		
2010
Johnny Östberg		
1952
Bengt-Erik Efraimsson
1409
Christer Bjäring		
1322
Mikael Grönkvist
1132
Anna Zack Efraimsson
1121
Styrelsen BK S:t Erik
Tommy Gullberg		
1096
Lars Goldberg		
1084
Daniel Gullberg		
1045
Max Ödlund 		
903
Mart Altmäe		
895
Göran Hammarström
869
Mikael Lindblom		
864
Bim Ödlund			859
Lars Andersson		
820
Jan Andersson 		
791
UllaBritt Goldberg		
785
Mikael Arnberg		
737
Peter Backlund		
712
Ola Stavås			703		

Facit till Tommys luriga
1. Syd/
Ingen
		
		

♠
♥
♦
♣

KD98
643
ED10
Kkn3

2. Syd/
Alla
		
		

♠
♥
♦
♣

643
Ekn65
kn7
K1065

		
		
		
		

♠
♥
♦
♣

Ekn1064
Ekn2
kn87
D6

		
		
		
		
		

♠
♥
♦
♣

EK
K42
10984
ED43

		

NORD
		
2 NT*
pass

ÖST
pass
pass

SYD
1♠
4 ♠*
pass

VÄST
pass
pass

Utspel: Hjärterkung. Nord berättar om utgångsstyrka och trumfstöd på första budvarvet, varefter
Syd informerar om minimum. Hur
tänker ni er hemgång? Hela given:
1. Syd/
♠ KD98
Ingen
♥ 643
		
♦ ED10
		
♣ Kkn3
♠ 752			
♠
♥ KD109			
♥
♦ 642
♦
♣ 874			
♣
		
♠ Ekn1064
		
♥ Ekn2
		
♦ kn87
		
♣ D6

3
875
K953
E10952

Släpp utspelet! Väst kan nu inte
spela hjärter utan att det är
favör. Han skiftar troligen till
ruter. Avstå då från masken!
Tag istället ruteress och trumfa
ut i högst tre drag. Fortsätt med
att driva ut klöveress. Öst fortsätter hjärterangreppet. Ni ingriper med hjärteress och spelar in
bordet på trumf och sakar hjärterknekt på klövern. Därefter får
Öst för ruterkung för hemgång.
Tar ni utspelet eller maskar
i ruter hinner försvaret slå
hål på hjärtern och får, förutom för klöveress och ruterkung, två hjärterstick för bet.

NORD
ÖST
			
2 ♣*
pass
3 NT
pass

SYD
1 NT
2 ♦*
pass

3. Syd/
♠ 10876
Ingen
♥ D532
		
♦ 8
		
♣ E942
				
				
		
		
		
		
♠ KDkn952
		
♥ E764
		
♦ E4
		
♣D
VÄST
pass
pass
pass

Utspel: Spaderdam. Nord
kontrollerar huruvida man ska
spela utgången i sang eller hjärter. Planera spelföringen.
Klövern och hjärtern måste
utnyttjas och sammanlagt ge minst
sju stick. Inled med ess och dam i
klöver! Skulle Öst ha klöverknekt
fjärde måste ni hoppas på att hjärtern ger maximal utdelning. Hjärterkung och hjärter till mask med
knekten ger då hemgång, när hjärterdam sitter tredje rätt. Visar det sig
att Väst har knekt fjärde i klöver ska
ni maska i den färgen. Hela given:
2. Syd/
♠ 643
Alla
♥ Ekn65
		
♦ kn7
		
♣ K1065
♠ Dkn107 			
♠ 9852
♥ 10973			
♥ D8
♦ E			
♦ KD6532
♣ kn982			
♣ 7		
		
♠ EK
		
♥ K42
		
♦ 10984
		
♣ ED43
Sedan ni slagit klövermasken
ska ni spara klöverkung. Istället
fortsätter ni med ess och kung i
hjärter och spelar sedan upp mot
hjärterknekt. Ni får då hemgång när
sitsen är den aktuella, när Väst har
hjärterdam eller när färgen sitter
3-3. Sitter klövern 3-2 eller sitter
klöverknekt singel, ska ni omedelbart säkerhetsbehandla hjärtern.

NORD
ÖST
SYD VÄST
			 1 ♠
D
3♠
pass
4♠
pass
pass
pass		
Utspel: Hjärterknekt. Efter upplysningsdubblingar brukar man,
med trumfstöd, sträcka sig lite som
svarshand till öppningshanden.
Därav Nords höjning till 3 spader.
Ni lägger låg hjärter från bordet
(eftersom utspelet tyder på att Öst
har kungen). Det visar sig då att
kungen kommer (vilken tur att ni
inte täckte). Hur vill ni fortsätta?
Tar ni hjärteress ligger ni
illa till. Hela given:
3. Syd/
♠ 10876
Ingen
♥ D532
		
♦ 8
		
♣ E942
♠ E			
♠ 43
♥ kn1098			
♥ K
♦ Kkn75			
♦ D109632
♣ Kkn53			
♣ 10876
		
♠ KDkn952
		
♥ E764
		
♦ E4
		
♣D
När Väst kommer in på trumfess
returnerar han hjärtertio. Hjärterdam då blir bortstulen för bet.
Låt istället Öst få för hjärterkung! När Väst (inne på trumfess) returnerar hjärtertio lägger
ni lågt från bordet. Stjäl då Öst
är det i luften, eftersom han stjäl
en av era förlorare. Stjäl han
inte vinner ni och trumfar ut.
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Posttidning B

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

på jakt efter guld och silver
Text: Elena Ström

I

detta nummer av Pass presenterar
vi en person med en imponerande
framgångssvit, en ekonomichef
som hatar att passa. Om man tittar
på Anna Zack Efraimssons senaste
prestationer vid bridgebordet ser
man att hon tillsammans med sin
man Bengt-Erik vunnit Mellandagssilvret, Plattliret, Guldmixed i Karlstad och kommit på åttonde plats i
finalen i SM-par i Örebro, bara i år.
Paret är dessutom också silvermedaljörer i EM-mixed i Polen 2011.
Hur började din bridgekarriär, Anna?
– Jag började spela i Dalarna
där jag bodde ett tag. Min dåvarande man var en duktig spelare
och tävlade regelbundet medan
jag spelade bara hemmabridge.
Jag har inga meriter från den tiden
och hade inga ambitioner heller.
Jag var alltså en doldis. Men sedan
fick jag i present av min man ett
system speciellt skräddarsytt för
mig. Det är ett mycket aggressivt
system, en dubbeltydig klöver med
många bud och inkliv vilket betyder att man sällan säger pass. Jag
hatar att passa och därför använder jag enbart detta system.
När träffade du Bengt Erik?
– Jag har känt honom i över 20 år,
han var kompis med min före detta
man, som gick bort i cancer. Han är
också gudfar till min äldste son.
Berätta om er första bridgetävling tillsammans.
– Vi spelade en Silvermixed i
Karlstad och vann den. Det var vår
första officiella tävling tillsammans
och sedan dess vill jag helst inte
spela med någon annan partner. Nej,
föresten jag spelar också med Bengt

Eriks före detta fru, Jeanette, då och då, vi umgås
ju rätt ofta. I Karlstad fick
vi som pris silverringar
med ingraverade klöver,
ruter, hjärter och spader.
Ringarna passade perfekt
våra fingrar och vi tyckte
att det var symboliskt med
tanke på vårt förhållande.
Vi gifte oss i juni 2013.
Har ni gemensamma
intressen utanför bridgen?
– Tillsammans löser vi
melodikrysset på lördagar, vi har samma sorts
humor och är båda utåtriktade, men egentligen
är vi inte lika. Han gillar
att dansa och jag brinner för mode – allt som
gäller kläder och skor.
Många gifta par och
sambor spelar ofta med varandra, andra undviker det.
Vad säger din erfarenhet?
– Så länge man
kan hålla sams är det bara en
fördel att spela tillsammans.
Vad tror du Bengt Erik uppskattar
mest hos dig som bridgepartner?
– Han gillar att jag hittar
på saker under budgivningen
och att han inte behöver bjuda
åt mig. Det gör jag själv.
Du är nu van att stå på prispallen. Hur känns det där uppe?
– EM i mixed i Polen 2011 var mitt
första internationella mästerskap där
man spelade med skärmar. Det var
stort att komma tvåa. Jag var stolt
och förvånad när jag tog emot silvermedaljen. Så känns det på prispallen.
Jag är mycket förvånad varje gång.

Foto: Elena Ström

Nya stjärnskottet Anna Zack Efraimsson, nu rankad sexa på klubben,
passar sällan men vinner desto oftare...

Hur många medaljer har du hemma?
– De är inte många och hemma
är det ingen som tittar på sådant.
Därför har jag tagit dem till jobbet.
Jag arbetar som ekonomichef
på ett företag i Sundbyberg och
har lagt medaljerna i mitt rum.
Vad använder du prispengarna till?
– Jag bryr mig inte om pengar,
vill bara ha så många guld och
silverpoäng som möjligt för att
bli stormästare. Det fattas väldigt lite för att nå detta mål.
Har du något livsmotto?
Ja, det har jag. Livet är
för kort för fula kläder.

