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befriad från moms och reklam-
skatt. För annonsering i PASS 
mejla pass@sterik.se.

Kom med förslag!
I förra numret av PASS   
så gjorde jag ett upprop 
om nya ledamöter till 
styrelsen. Bland annat 
behöver vi en ny ord-
förande. 

Melvin Clark - ordförande

I detta nummer vill jag mer trycka på 
att få in synpunkter och en diskus-
sion om klubbens framtid, det vill 
säga styrelsens förslag till verksam-
hetsplan och budget.

Den nuvarande verksamhetspla-
nen och budgeten finns på hemsidan 
under fliken styrelsen. 

Några av de större aktiviteter vi vill 
arbeta med för nästa period är bland 
annat att öka arbetet med ungdoms-

Kalender

September
Lördagshissen och Söndags-
barometern startar.
Nyhet!  Även Söndagsbarometern  
startar klockan 12.00. Båda 
spelas även som serietävlingar.

Dagspelet startar med tävlingar
varje dag, för detaljerat spelschema
se hemsidan eller anslag i spel- 
lokalen. 
Ligan spelas som vanligt 
måndag-torsdag 18.30.
På fredagar är det juniorbridge 
från 15.00.

Oktober
23 DM Veteraner
24 Årsmöte 12.00. 

December
19 Skinkbarometer
20 Skinkbarometer högst ruternål
21 Julkul
26 Annandagssilver.

frågorna och fortsätta att förbättra 
dagbridgen.

En fullskalig liga på dagtid kan 
vara något att tänka på för framtiden.

Har du idéer och tankar så kan du 
skriva till styrelsen@sterik.se. Det 
går också bra att skriva en motion till 
årsmötet. }
 

Pass trycks på 
Svanenmärkt papper.

l e DA r e N :

Årsmöte
BK S:t eriks årsmöte 
hålls söndagen den  
24 oktober kl 12.00.

Motioner  ska vara  
styrelsen tillhanda 
senast 15 september.

Kallelse med inkomna 
motioner anslås på 
anslagstavlan senast 
den 10 oktober.

Medlemmar i S:t erik 
som deltar på årsmö-
tet spelar gratis på 
Söndagsbarometern 
som börjar efter års-
mötet. }
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Äntligen höst, och dags 
för en ny termin och ett 
nytt nummer av PASS.

Just det här numret är 
det första för många nya 
medlemmar, och den här 
artikeln är främst tänkt 
för att berätta hur saker 
och ting fungerar på 
klubben – kort sagt, att 
lura dem ännu längre in i 
bridgens magiska värld!

Välkomna! Hoppas ni 
ska trivas!

Noomi Hebert

S:t Erik är världens största bridge-
klubb. Jo, det är faktiskt sant – om 
man inte räknar klubbar som spelar 
på nätet. Här finns alla typer av spe-
lare, från landslagsspelare till de som 
nyss lär sig skilja på hjärter och ruter.
I lokalen pågår spel varje dag i 
veckan, på alla möjligt och omöj-
lig tider. Vardagskvällar dominerar 
seriespel där lag möts på flera olika 
nivåer, och Bridgeskolans undervis-
ning. På dagtid finns det flera typer av 
spel, både partävlingar, lagtävlingar 
kommenterade spel och facitspel. 

ligan
En bridgespelare som en vanlig var-
dagskväll ska ägna sig åt ”ligan” ska 
inte träffa skumma typer i mörka grän-
der, utan sina lagkamrater. Ligan kan 
sägas vara ryggraden S:t Eriks verk-
samhet. Ungefär 250 lag möts och 
mäter sina krafter, varje vecka.

Ligasystemet fungerar ungefär som 
i vilken sport som helst. Lagen är 
indelade i olika divisioner, och halva 
terminen spelas grundspel. Sedan får 
de bästa lagen i tabellen kvala upp, 
och resten får kvala för att hålla sig 
kvar.

Lag är för övrigt det som de flesta 

duktiga bridgespelare tycker är den 
bästa, det vill säga mest rättvisa 
formen av bridge. Stora bridgemäs-
terskap avgörs i det här formatet. 
Så om någon vill ha med dig och din 
partner i ett lag, ta chansen! Eller 
starta ett lag själva!

Partävlingar går att spela varje dag, 
även på helgerna. 

När man spelar så kallad barometer 
ser man hela tiden hur man ligger till 
i resultatlistan.

Förbund och distrikt
Förutom klubbens egna tävlingar kan 
vårt distrikt, Stockholm, eller förbun-
det, som heter Svensk Bridge, hyra 
S:t Eriks lokal för olika tävlingar. Här 
avgörs allt från vilka som ska repre-
sentera landslaget till vänskapsland-
kamper. Kom gärna ner och titta när 
det är någon större tävling! Den som 
tittar på bridge ”bakblåser” eller ”kib-
bitzar” (från engelska, där ”bakblåsa” 
är ”kibitz”).

Distriktet ordnar distriktsmäster-
skap, och hjälper alla klubbar i stock-
holmsområdet. Förbundet i sin tur 
ordnar nationella mästerskap, SM, 
och är det som håller ihop hela brid-
gesverige. 

Din medlemsavgift fördelas mellan 
klubb, distrikt och förbund, och gör 
att spelarna få till exempel utbildade 
tävlingsledare, tidningen BRIDGE 
och PASS om du har har S:t Erik 
som din klubb) och administration av 
mästarpoäng plus mycket annat.

Trivseln först
Apropå tävlingsledare – på S:t Erik 
känner du igen dem på de gröna väs-
tarna! Tävlingsledaren (TL) ansva-
rar för tävlingen – allt från att rätt 
brickor delas ut, till att avgöra tvister 
vid borden.

Om något skumt skulle hända, 
tveka inte att ropa på TL. Han eller 
hon är ju där för att se att allt går 
schysst till. 

Även om du och din partner kanske 
inte tycker att det spelar så stor roll, 
kan ju ett fel som era motståndare 
begått drabba andra som spelar 

samma tävling. Spelare måste fak-
tiskt tillkalla tävlingsledaren – att 
själv skipa rättvisa är inte tillåtet.
Att spela bridge ska först och främst 
vara trevligt. 

Den som skäller på sin partner eller 
är otrevlig mot sina motståndare ska 

Välkommen till en ny säsong på S:t erik!

På ligakvällarna är lokalen fullsatt. Här har Leif Eriksson precis dragit i gång höstens torsdagsliga.
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Vårkul är en av de populäraste 
tävlingarna.
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Detta händer på Bridgeskolan

 » 18-19 sep. Kickoff inför 
hösten. Avancerade gruppen 
spelar 24 brickor i år.

 » Bud & Spel 
Måndagar och onsdagar 
11.00 med start 20 resp. 22/9. 
Nu även för dig som tänker 
spela partävlingen kl. 12.

 » Bridgeweekend på 
Bommersvik 23-24 oktober. 

 » Höstens minikurser 
Modern Standard 4 torsdagar, 
start 30/9. Svaga tvåöppningar, 
lördag 9/10. 
Tema Sang 4 torsdagar, start 
11/11. Förbättra ditt försvarsspel 
2 lördagar, start 13/11.

Övrigt
Värvningspremier till er som 
värvar nybörjare. 

Vill du ha Nya Bridgeskolans 
nyhetsbrev skicka e-post till 
info@nyabridgeskolan.se.

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

Annonsera 
i PASS du 

med!
 

För annonsering i 
PASS mejla till 
pass@sterik.se

nog skaffa en annan hobby. Att vara 
otrevlig är ett brott mot reglerna, och 
du ska absolut ropa på tävlingsleda-
ren om det är obehagligt.

Skola, kafé och bridgeshop
S:t Erik är en ideell förening som har 
lagt ut en del av verksamheten på 
entreprenörer – skolan, kaféet och 
butiken drivs av egna företagare. 
Både klubben och de andra aktörerna 
har ett gemensamt mål – att allt blir 
så bra och prisvärt som möjligt.

Just därför behövs allas hjälp! Att 
ta undan sitt eget skräp från bordet 
och lägga fram brickorna när spelet 
är avslutat är bara två små saker man 
kan göra.

Känner du att du har mer att ge, 
prata med någon i styrelsen. Det 

finns alltid något klubben behöver 
hjälp med! 

Och du, skicka hit den yngre gene-
rationen också! Alla juniorer spelar 
gratis klockan 15 varje fredag. Det 
finns ledare från STOJ, Stockholms 
Ungdomsbridgeförbund, på plats, 
och alla under 25 är välkomna. Ingen 
bridgeerfarenhet behövs – det räcker 
med att gilla att spela kort!

Frågor?
Du kan alltid prata med tävlingsleda-
ren eller kontakta någon i styrelsen 
om du har några funderingar. Adres-
ser finns på hemsidan.
Bra ställen på nätet:
www.sterik.se
www.svenskbridge.se
www.bridgebase.com.

Välkommen till en ny säsong på S:t erik!

Fo
to

: S
te

fa
n

 A
n

de
rs

so
n

På ligakvällarna är lokalen fullsatt. Här har Leif Eriksson precis dragit i gång höstens torsdagsliga.
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B r I D g e S K o l A N  l Ä r  u T !

Från och med höstkur-
serna 2010 kommer så 
äntligen arbetet med 
att modernisera Nya 
Bridgeskolans budsys-
tem att påbörjas. Först 
kommer de Svaga Två-
öppningarna att införas 
i systemet och sedemera 
kommer andra änd-
ringar att byggas på för 
att ytterligare närma oss 
Modern Standard.

Text: Jan Lagerman

I praktiken så innebär det att Grund-
kurs A inte påverkas alls och Grund-
kurs B kommer att få lära sig Svaga 
Tvåöppningar från start.

Övriga kurser kommer att få lära 
om från starka tvåöppningar till de 
svaga tvåöppningarna.

Mer om hur detta kommer att ske, 
informeras under hösten av respek-
tive kurslärare. Som komplement till 
de ordinarie kurserna kommer en 
eller ett par minikurser anordnas för 
de som vill avsätta en helgdag för att 
tränga in i de Svaga Tvåöppningarna.

Alla välkomna till minikurs
Alla från äldre elever som gått klart, 
till ordinarie klubbmedlemmar är väl-
komna att delta i en sådan minikurs. 
Information om dessa kommer att 
anslås på skolans anslagstavla samt 
hemsidan. (www.nyabridgeskolan.
se)

Den svaga tvåöppningen har anor 
från tidigt 1900-tal. Spridningen 
påbörjades dock senare i USA (40-
talet) och kom så småningom även 
över till Europa.

I och med att man börjar spela med 
svaga tvåöppningar klumpas alla 
starka händer ihop i ett och samma 
öppningsbud, 2 Klöver, som därmed 
blir budsystemets ’Enda krav’-öpp-

ning. Övriga färgöppningar, 2 ruter, 
2 hjärter samt 2 apader är alltså de 
’Svaga Tvåöppningarna’.
Kriterierna för en svag tvåöppning 
dvs att man öppnar budgivningen på 
tvåtricksnivån, blir:
6-10 honnörspoäng
6-kortsfärg
Minst två av tre topphonnörer eller 
tre av de fem högsta.  (Dkn10xxx är 
alltså ok).

Det förekommer variationer på 
dessa tre grundbultar ute i världen, 
men detta blir det som kommer att 
läras ut och bli grunden för vad som 
vi anser vara en korrekt svag tvåöpp-
ning.

Inte ha fyrkorts högfärg
Dessutom bör man inte ha en annan 
femkorts lågfärg eller en annan fyr-
kots högfärg när man öppnar med 
svaga två och heller inte fler än sex 
kort i sin öppningsfärg. Ett par typ-
händer:

[ 42 ♥ EDT752 ♦ K75 } 53 
(Öppna med 2 hjärter)
[ EKkn742 ♥ 4 ♦ D973 } 108  
(Öppna med 2 spader)
[ - ♥ kn62 ♦ Ekn10953 } K762  
(Öppna med 2 ruter)

Dock inte med:
[ K952 ♥ ED10T632 ♦ 4 } 32  
(Pass. Handen innehåller fyra spader)
[ 4 ♥ D86542 ♦ EK3 } 972  
(Pass. För dålig hjärterfärg)
[ EDkn10632 ♥ K2 ♦ 643 } 5 
(3 spader, med en sjukortsfärg)

Varför då Svaga Tvåöppningar? 
Ja innan man ändrar bör man ha 
klart för sig varför man ändrar.

Med starka händer så blir budgiv-
ningen sämre än förut. Alla dessa 
starka öppningsbud klumpas ju ihop i 
2 klöveröppningen varför denna som 
alla kan förstå kan bli lite otymplig.

Ändå så väljer de flesta att ändå 
spela med svaga två. Orsakerna till 
detta är ju att man vill av andra skäl 
än de strikt konstruktiva och bud-
tekniska bidra till ett bra resultat på 
given.

Störa motståndarna
De starkaste skälen till en svag två-
öppning är ungefär desamma som 
finns för att göra ett inkliv.

• Ta hand om kontraktet (en själv-
klarhet kan tyckas)

• Vägleda om utspel om partnern 
skall spela ut

• Störa motståndarna (som kanske 
är de som har de bästa korten)

Till exempel: Vad göra med: 
[ - ♥ K4 ♦ EKkn10752 } Akn93 när 

det öppnas med svaga 2 hjärter eller  
2 spader till höger om oss? 

Eller med [ ED7 ♥ K642 ♦ Ekn7 } 
Dkn4 och vi får höra 2 Spader, 2 hjär-
ter eller 2 ruter till höger?

Det blir ofta mycket svårare att 
för motståndarna att påbörja bud-
givningen på höga nivåer än när de  
bjuder ostört och det är kanske det 
som är den största fördelen.

Svaga tvåöppningar blir standard för skolan

Jan Lagerman. PASS gratulerar 
till vinsten i Chairmans Cup!
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läs även Tommys bridgeproblem i Aftonbladet och 
SvD. Försök först innan du kikar i facit på sidan 15.

Tommy Gullberg har alltid 
några klurigheter till dig i varje 
nummer av Pass 

Tommy Gullberg

Klarar du 
Tommys luriga?

1. Syd [ 65
ingen ♥ K43
  ♦ Ekn54
  } E762

   ¤
  [ E8
  ♥ ED65
  ♦ K632
  } Kkn4

 NorD SyD
   1 NT
 3 NT Pass

Utspel: Spadertvå, udda enligt 10-12. 
Trots era 29 honnörspoäng finns 
ingen säker spelplan. Hur maximerar 
ni era chanser? 

2. Syd/ [ K6
Ingen ♥ E73
  ♦ D1065
  } Dkn65
    
    
   ¤    
  
  [ E42
  ♥ K5
  ♦ Ekn97
  } K1094

 NorD SyD
  1 NT
 3 NT Pass

Utspel: Spadertre, udda enligt 10-12. 
Driver ni ut klöveress eller maskar ni 
i ruter?

Utspel: Hjärtertvå, udda enligt 10-12. 
Ni vinner utspelet med hjärterdam. 
Hur vill ni fortsätta?  }

Har man bara en bra färg så är ris-
kerna att bli haffad (straffdubblad) 
tämligen små.

Dessutom är det ju kul att få vara 
med och bjuda på givarna när man 
betalt bordsavgiften.

Rent sannolikhetsmässigt är det 
betydligt mycket troligare att ni 
plockar upp en svag tvåöppning ur 
brickan än en stark dito.

Ett exempel är ovanstående bricka. 
Om ni som Syd hade fått bjuda ostört 
skulle ni förmodligen och förhopp-
ningsvis hamnat i 4 spader så små-
ningom. 

Tvingades upplysningsdubbla
Nu blev det inte så, för Öst var giv och 
öppnade med svaga 2 hjärter. Syd 
tvingades upplysningsdubbla, något 
denne även gjort med en betydligt 
mycket svagare hand och så bar det 
iväg till de högre sfärerna och kon-
traktsbudet stannade inte tidigare än 
6 spader. 

(Erfarna spelare som läst ända hit 
kan försöka spela hem det kontrak-
tet med alla händerna synliga. Det 
är inte helt enkelt. Kursdeltagare bör 
nog inte ens försöka då given kan 
anses vara riktigt svår).

Det som tillkommer på kurserna 
blir budgivningen efter 2 klöver- 
öppningen, fortsatt egen budgivning 
när partnern öppnat med svaga två, 
samt hur man försvarar sig mot 
svaga tvåöppningar. }

Svaga tvåöppningar blir standard för skolan

3. Syd [ kn54
Ingen ♥ 654
  ♦ EKkn6
  } E109

   ¤
  [ K82
  ♥ ED3
  ♦ D732
  } Kkn4

 SyD NorD 
  1 NT
 3 NT Pass

  [ K108
  ♥ Dkn1042
  ♦ 763
  } kn5
[ 754   [  63
♥ 65   ♥ EK9873
♦ 10952  ¤ ♦ kn4
} E1083   } 972
  [ EDkn92
  ♥ -
  ♦ EKD8
  } KD64
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Fakta: Henrik Almkvist
Ålder: 64
Bor: på Östermalm.
Familj: relativt nyblivna 
frun Kate och hennes två 
barn, fem  egna barn och 
fem barnbarn.
Karriär: distriktsläkare, 

verksamhetschef, chefs-
läkare för Stockholms 
läns landsting.
Intressen: spela bridge, 
läsa, gå på bio, teater, 
träffa vänner, cykla och 
hugga ved.

Dr Henrik opererar  
gärna vid bridgebordet
För ett år sedan kunde 
man nästan dagligen 
höra eller läsa uttalan-
den av Henrik Almkvist. 
Som chefsläkare för 
Stockholms läns lands-
ting var han en av dem 
som ansvarade för vac-
cineringen mot svinin-
fluensa. Även när han 
spelar bridge har han en 
vårdande inställning.

– Det är viktigt med part-
nervård och att peppa 
partnern, säger han.

Text och foto: Stefan Andersson

Henrik Almkvist, 64, började spela 
bridge i klubb för drygt fem år sedan 
när han tillfälligt jobbade i Gävle, 
men bridge har han spelat längre 
eftersom han är uppväxt med att för-
äldrarna spelade bridge. Nu spelar han 
i ett lag i division 5 i ligan på torsdagar.

– Vi är sex unga män i 60-årsåldern 
och så två damer. Vi brukar inte ha 
fasta partners utan spelar med alla.

Han har mest spelat lagtävlingar 
och hemmabridge. Någon partävling 
har det blivit nu när han har lyck-
ats övertyga hustrun Kate att gå en 
nybörjarkurs och börja spela. Hon 
spelar också i ett lag i ligan, men inte 
med Henrik utan med deltagare från 
kursen.

– Vi var på Väddö en vecka i 
somras på en kombinerad kurs och 
spelvecka. Det var väldigt trevligt. Vi 
kommer nog att åka nästa år också.

Det är många saker Henrik gillar 
med bridge.

– Spänningen. Jag gillar försvars-
spelet och den fokusering som det 
kräver och det är kul när partnern 
lyckas, men jag gillar förstås att vara 
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Bridgekurser 
i Täby

 

BK Alert i Täby anordnar  
nybörjar-,fortsättnings-, spel- 
och budteknikkurser från 21 
september. Hemsida: 
www.bkalert.se/kurser

Björn Wenneberg:  
070-7415730
bjorn.wenneberg@transit.se
Tomas Persson: 073-8448664
tomas@bkalert.se

eM-guld till 
Daniel gullberg!
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Daniel Gullberg.

Vid öppna Junior eM i 
somras blev det guld till 
Daniel gullberg från S:t 
erik.

Daniel Gullberg, 19, vann tillsam-
mans med Johan Karlsson från  
Hällefors BK den yngre juniorklas-
sen, för spelare födda tidigast 1990.

Daniel och 
Johan vann 
med 56,75% 
före två par 
från Polen som 
tog silver och 
brons. Täv-
lingen spelades 
15-17 juli i Opa-
tija, Kroatien.

Daniel inter-
vjuades i PASS 
4/2009. }

Dr Henrik opererar  
gärna vid bridgebordet

”Jag gillar att vara träkarl och 
att hugga ved.”

spelförare också åtminstone när jag 
känner att jag fått kontroll på korten. 
Och så är det lite kul om man lyckas 
”bluffa” motståndarna. 

Han brukar ibland läsa bridge-
böcker, bland annat av Viktor Mollo 
vars böcker ofta på ett underhållande 
sätt beskriver händelser vid bridge-
bordet under robbertbridge. 

– Jag tittar ibland igenom Janner-
stens bok om spelföring. 

Henrik började alltså spela täv-
lingsbridge för drygt fem år sedan, 
men spelar mest för att han tycker 
att det är kul och spelar i ligan, hem-
mabridge med vänner samt en del på 
BBO på nätet.

– Det är svårt att hinna spela när 
man jobbar mycket, säger han.

Henrik är läkare och har bland 
annat arbetat som gynekolog och 
distriktsläkare. 

– Sedan jobbade jag länge 50/50 
som läkare och  chef innan jag blev 
verksamhetschef och sedan var jag 
chef för Astrid Lindgrens barnsjuk-
hus innan jag blev chefsläkare för 
Stockholms läns landsting.

43 miljarder
I dag arbetar han mest administrativt 
och är bland annat med och fattar 
beslut om hur sjukvården i Stock-
holm ska finansieras.

– Det handlar om cirka 43 miljar-
der kronor per år, siffran blir kanske 
begripligare om man säger att det är 
ungefär 20 000 per invånare.

Han är också med och har ansvar 
för den medicinska granskningen 
av Vårdguiden och har en hel med 
media att göra.

– Det är något var och varannan dag.
Extra mycket var det kanske under 

förra hösten i samband med vaccina-
tionen mot svininfluensan som sedan 
aldrig blev någon större epidemi.

– Det är många som har åsikter nu 
med facit i hand, men då visste vi 
inte hur allvarligt det skulle bli. En 
lärdom jag tycker att man ska behålla 

från svininfluensan är i alla fall att det 
är viktigt med bra handhygien.

Skärgårdsdoktor
Henrik Almkvist har behållit en 
”mer handfast” kontakt med läkar-
yrket. Varje midsommarhelg de 
senaste 15 åren har han jobbat som 
läkare på skärgårdsbåten som åker 
runt och hjälper folk med allt från 
ormbett och skärsår till alkoholför-
giftning och mer allvarliga saker.

– Det brukar vara väldigt uppskat-
tat när vi kommer. Det är inte så 
många som vill ha just det passet på 
midsommarhelgen, men jag tycker 
att det är jättekul och vi är samma 
personer som har jobbat tillsam-
mans i många år under den helgen.

– Båten är faktiskt samma som i 
TV-serien Skärgårdsdoktorn. 

Henrik säger att det inte brukar 
vara något problem att byta från 
administrativt jobb till mer praktiskt.

– Det är ungefär som att cykla och 
mycket handlar om att bedöma om 
personen kan stanna kvar eller om 
man måste tillkalla hjälp och kanske 
larma helikoptern.

Apropå cykla så cyklar Henrik en 
hel del, ett knä har satt stopp för löp-
ningen. 

– Jag cyklar till jobbet och nu ska 
jag också börja simma. Man mår 
mycket bättre när man motionerar 
och man har nytta av att ha bra kon-
dition även när man spelar bridge. }
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Många från klubben 
åkte till Bridgefestiva-
len i Örebro, men ännu 
fler åkte inte dit. Här är 
en kort rapport för dem 
som inte var där.

Text: Stefan Andersson

Bridgefestivalen har ökat i populari-
tet för varje år. I år blev antalet par  
7 319, en ökning med 390 jämfört med 
förra året. 

För dem som ännu inte varit där kan 
jag rekommendera att åka dit, det är 
roligt med stora startfält och roligt 
att möta spelare från andra klub-
bar. Dessutom ligger ”nästan allt” på 
bekvämt gångavstånd i Örebro.

Framgångar för S:t erik
S:t Erik skördade en hel del fram-
gångar i årets festival. Bengt-Erik 
Efraimsson och Anders Morath blev 
svenska mästare, Madeleine Swan-
ström och Tommy Gullberg vann 
Veteran-SM. 

Peter Backlund var med och vann 
Veteran lag. Jan Lagerman som vis-
serligen representerar Näsby ingick 
i det vinnande Chairmans Cup laget. 

Conventums sporthall var ofta välfylld  med bridgespelare.

Inga Skoog och Christina Blomberg från BK S:t 
Erik samt Elisabeth Forsell, Arla BK var några 
av dem som tog bussen till Örebro på tisdagen. 
Hemresan startade vid 23-tiden  

Christina Torsslow 
var på plats i Örebro 
under veckan. Här 
spelar hon ut.

Fler resultat kan ni se här intill. 
En nyhet för året var att det även 

fanns tre serietävlingar: Silverlira-
ren, Bronsliraren och Handikapp-
liraren.

Handikappliraren vanns av Ulla-
Britt Olsson, S:t Erik. I Silverliraren 
kom Tore Stormo på sjunde plats 
och i Bronsliraren hamnade Paul 
och Mona Iwarson på sjätte plats.

Katt bra på att tippa
Om det hade funnits en tävling om 
bästa tippare så hade den nog vun-
nits av Catharina ”Katt” Midskog.

Under några dagar arbetade jag 
själv med Bridgefestivalens bulletin. 
Bland annat intervjuade jag Catha-
rina i en artikel inför finalen i Mixed 
par där hon fick i uppdrag att tippa 
resultatet: ”Jag tror mest på sysko-
nen Sara och Daniel Sivelind. Om 
bara mormor är en bra barnvakt så 
att Sara får sova så är de helt över-
lägsna och borde bara vinna.

”En intressant konstellation är 
Maria Klingspor och Carl Ragnars-
son. De har en bra chans att komma 
på andra plats.”
Slutresultat: 
1. Sivelind - Sivelind 59,5
2. Klingspor - Ragnarsson 56,8. }

rekorddeltagande  
på festivalen – igen

Här är några av resultaten för klub-
bens spelare. En del jag representerar 
inte BK S:t Erik, men är medlemmar 
och/eller kända på klubben. 

SM- tävlingarna
Svenska Mästare: Bengt-Erik 
Efraimsson – Anders Morath.
B-final: 1:a Pontus Silow – Fredrik 
Alfredsson (Karlstad).
Veteran: 1:a Madeleine Swanström – 
Tommy Gullberg.
Mixed: 10:a Britt-Marie & Max Ödlund
Dam: 6:a Tora Philip – Margaretha 
Norbäck (Lidingö).
Veteran lag: 1:a Morfar Ginko (Peter 
Backlund S:t Erik, Eva-Liss & Hans 
Göte LUCK, Sune Fager Gävle)
Stormästarträffen: 3:a Max Ödlund
Nybörjarträffen: 7:a Annika Grind-
borg – Gunilla Johansson

Chairmans Cup
1. Garys Boys (Gary Gottlieb USA, 
Jan Lagerman Näsby, Fredric Wrang 
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resultat Sommarserien
Thomas Magnusson vann Sommar-
serien, serietävlingen för sommarens 
partävlingar, med 497,5 poäng.

Poäng ges efter varje tävling man 
spelar och de tio bästa resultaten 
räknas. Tvåa blev Hans Vestergren 
med 482,5 poäng, trea Sven-Ove 
Andersson 475 poäng och fyra blev 
fjolårssegraren Mikael Lindblom 
med 466 poäng.  }

26 lag i Sommarligan
För andra året spelades en Sommar-
liga i juni. 26 lag spelade i tre divi-
sioner: Sommar-Elit, Sommar-1:an 
och Sommar-2:an. Först spelades en 
grundserie och därefter placerings-
matcher. Sommar-Elit vanns av lag 
Bry, kapten Peter Svensson. Som-
mar-1:an vanns av Nynäshamn, 
kapten Örjan Jonsson och tvåan 
vanns av lag Hoppla, kapten 
Torbjörn Jonasson.

– Deltagarantalet var lägre än vi 
hade hoppats på, en minskning med 
tio lag jämfört med förra året, säger 
Mattias Weiler, Tävlingskommittén.

– Vi har inte utvärderat om det blir 
någon fortsättning nästa år. De som 
deltar verkar tycka att det är en rolig 
tävling, men 26 lag är lite för få.

Mattias berättar också att han fick 
vara med om en ovanligt jämn match 
när ligan avslutades.

– I sista matchen mellan 2010 och 
Aristocats var vi tvungna att särskilja 
dessa lag på helpoäng, det vill säga 
imp-siffrorna var helt lika och lagen 
hade vunnit lika många brickor. Lag 
2010 vann matchen med 10 eller 20 
helpoäng. } 

Rätt om Nybörjarträffen
De som kom tvåa i Nybörjarträf-
fen i april heter Ingrid Svedberg och  
Margareta Östlind och inget annat. } 

Tipsa och vinn frispel!
Har du ett tips? Känner du 
någon som borde intervjuas? 
Mejla till pass@sterik.se eller 
kontakta redaktören, Stefan 
Andersson, på annat sätt och 
var med i utlottning av frispel.

Conventums sporthall var ofta välfylld  med bridgespelare.

Näsby, Peter Fredin Lavec, Håkan 
Nilsson Anderstorp)
2. Skalman (Krister Ahlesved, Niklas 
Warne, Stefan Haglund och Jonas 
Pettersson Fyris, Johan Sylvan och 
Mårten Gustawsson Näsby).

Sidotävling guld 
1:a (61) Sven-Åke Bjerregård – 
M. Eriksson Harplinge
2:a Mikael Lindblom – Gawin Wolpert, 
Kanada.

Sidotävlingar, silver.
Silver 2: 2:a (66) Tora Philip – 
Margaretha Norbäck Lidingö.
Silver 3: 2:a (75) Tore Stormo, Arla – 
Ola Lindholm.
Silver 6: 1:a (164) Arvid Wikner – 
Cecilia Rimstedt Örebridgen.
Silver 7: 1:a (146) Johan Upmark – 
Cecilia Rimstedt Örebridgen.
Silver 8: 1:a (71) Göran Ham-
marström – Simon Bech.
3:a   Sven-Åke & Gunilla Bjerregård.

Sidotävlingar, brons
Brons 2: 3:a (92) Daniel Gullberg – 
Ida Grönkvist Örebridgen
Brons 3: 3:a (116) Mona och Paul 
Iwarson Lidingö
Brons 8: 3:a (97) Mats Evaldsson – 
Jan Frisell
Brons 10 (hcp): 2:a Conny Lövgren – 
Kjell Fagerberg
Brons 11 (mixed): 2:a (282) Birgitta 
Ternblad – Rolf Mattsson
3:a Daniel Gullberg – Erika Rodin
Brons 16: 2:a Rikard Olofsson – Jakob 
Sondén
Brons 17: 2:a (330) Simon Bech – 
Robin Björkstrand Dövas BK
3:a Jessica Larsson – C. Rimstedt 
Brons 18 (hcp): 1:a (193) Ulla-Britt 
Olsson – Monica Adamsson
Brons 21 (hcp): 3:a (189) Elisabeth 
Nordling – Yvonne Flodqvist
Brons 25: (77) 2:a Mona  & Paul Iwarson 
Brons 27 (hcp): 1:a (71) Daniel 
Gullberg – Jon Scheutz
Brons 28: 2:a (46) M & P Iwarson. }
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I dag är ordet handikapp 
nästan avskaffat och på 
väg mot samma status 
som vanför eller ofärdig. 
Ingen har dock ännu 
kommit på tanken att 
kalla spelnivån i bridge 
för en funktionsnedsätt-
ning så inom bridge, 
liksom i golf, är det fort-
farande accepterat att 
tala om handikapp.

Text: Stefan Andersson

Men varför infördes egentligen han-
dikappsystemet och hur fungerar det? 
Pass intervjuade ”pappan” bakom det 
hela, Per Jernberg. Per Jernberg, 55, 
från Gävle har spelat bridge i cirka 
40 år. Han arbetar bland annat som 
facköversättare och har en bakgrund 
som fysiker och är med andra ord 
inte främmande för matematik.

– Jag kommer inte riktigt ihåg hur 
det blev så att jag kom in på det här 
med handikappsystemet. Jag tror det 
började med att jag hjälpte Daniel 
Auby med ett rankingsystem för 
landslagsspelarna.

Har funnits i fem år
2003 fick Per i uppdrag att göra ett 
handkappsystem. Det sjösattes 2005 
och har nu alltså funnits i fem år. 

– Jag konstruerade det med vissa 
förutsättningar. Det skulle vara unge-
fär som golfens handikapp. Avsikten 
var först och främst att man skulle 
kunna spela handikapptävlingar, en 
bianledning var  att det skulle bli ett 
rankingsystem.

När det infördes utgick man från 
mästarpoäng och omvandlade dessa 
till handikappoäng.

– Det kunde slå ganska fel till att 
börja med om till exempel någon 
hade många mästarpoäng bara på 
grund av att personen hade spelat 
länge, eller tvärt om kanske någon 
hade många mästarpoäng som inte 
fanns registrerade.

Per säger att det finns olika åsikter 
om hur väl systemet fungerar.

– Det finns en del förslag till för-
bättringar och några har jag kommit 
med själv, men mitt jobb är avslutat 
så det får i så fall andra jobba med. 
Min åsikt är i alla fall att man inte får 

Alla registrerade spe-
lare har ett handikapp 
mellan 0 och 52. Ju lägre 
handikapp man har, 
desto bättre har man 
lyckats i partävlingar. 

Text: Stefan Andersson

Det är parets snitthandikapp som 
räknas. Om du har ett handikapp på 
30 och din partner har 36 så blir ert 
gemensamma handikapp 33. Parets 
snitthandikapp jämförs sedan med 
de andra paren i samma tävling. Om 
det är en tävling med många bra spe-
lare kanske snitthandikappet för täv-
lingen är 23. Som en tumregel kan 

man säga att skillnaden i handikapp 
(33-23) motsvarar ungefär hälften i 
procent, alltså 5 procentenheter

I fallet ovan är du och din partner 
tio handikappoäng över snittet. Det 
innebär att ni i tävlingen förväntas 
hamna på 45 procent, alltså 5 pro-
centenheter under medel. I så fall 
ändras inte handikappet.

10 procent = en handikappoäng
En annan tumregel är att om man får 
10 procentenheter bättre än man för-
väntas ta så ändras handikappet med 
1 poäng.

Får ni alltså 55 procent i tävlingen 
ovan så kommer era handikapp att 
förbättras (sänkas) med en poäng till 
29 respektive 35.

Men om nästa tävling ni spelar är 

en nybörjartävling med ett snitthan-
dikapp på 43. Då innebär det att ni 
förväntas ta 55 procent och skulle 
resultatet bli 45 procent i denna täv-
ling så försämras (höjs) handikappet 
med en poäng och ni är tillbaka där ni 
började på 30 och 36.

Handikapptävlingar
När man sedan spelar handikapp-
tävlingar så räknar man i förväg ut 
hur många procent paret förväntas 
ta. För dem som har låga handikapp   
drar man sedan bort poäng och för 
dem som har höga handikapp lägger 
man till poäng.

Ett par med ett gemensamt handi-
kapp som är tio poäng under snittet 
i tävlingen förväntas ha ett resultat 
på 55 procent. Det innebär att för att 

Så fungerar handikappet i bridge
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Per Jernberg.

Per Jernberg konstruerade handikappsystemet
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hamna på medel i tävlingen måste 
de få 55 procent. Och för att vinna 
tävlingen behöver de troligen göra 
ett resultat på 70 procent eftersom 
det ofta krävs runt 65 procent för att 
vinna en tävling. Ett par som har tio 
poäng över snitthandikappet kommer 
tvärt om att hamna på medelresulta-
tet i tävlingen om de tar 45 procent. 

Som lite överkurs kan nämnas att 
detta gäller om man spelar 24 brickor, 
spelar man fler brickor påverkas han-
dikappet något mer-

För dem som inte tycker att allt är 
fullständigt glasklart... så finns det 
på Svensk Bridge hemsida ett fakta-
blad om handikappsystemet: www.
svenskbridge.se/e107_files/tavling/
Faktablad-Handikapp-augusti2005.
pdf. }

krångla till systemet mera.
Per säger att hans tanke från början 
var att även lagtävlingar skulle 
räknas in i handikappet. Som det 
fungerar nu så är det endast partäv-
lingar.

– Det finns formler för att ta hand 
om fyrmannaspel som skulle kunna 
användas. Det finns även mått på hur 
man värderar lagtävlingens imp:ar i 
förhållande till partävlingens procent 
så att det ska funka med ett enda han-
dikappsystem där båda spelformerna 
ingår.

ett nollsummespel
Handikappsystemet är ett nollsum-
mespel. Det vill säga att om någon 
tjänar poäng så är det någon annan 
som förlorar exakt lika mycket.

– En del av den kritik som har 
kommit är att det aldrig blir exakt 
eftersom man är två som spelar  i 
ett par. Ett särskilt problem när två 
spelare nästan alltid spelar med var-
andra och det är stor skillnad i han-
dikapp. 

VILL DU SPELA 
TRIVSELBRIDGE – KOM TILL 

TORSDAGARNA!

♠ ♥

♦ ♣

Från och med höstterminen 2010 satsar vi på att profi lera torsdagarna 
som veckans trivselbridgedag. Du kan komma ensam, parvis eller lagvis 
till alla våra aktiviteter! Vi gör vårt bästa för att alla ska få spela och sätter 
ihop par och/eller lag i möjligaste mån.

Dagarna ser ut så här:
10.30  Frivillig lektion och samkväm med Lisa Åström 
Nivån på lektionen kommer att anpassas efter deltagarnas förkunskaper, 
men man behöver ha gått skolans PÅ-kurs eller ha motsvarande kunskap 
för att hänga med. Lektionen kostar endast 20 kr och avsikten är dels att 
vi ska bli klokare, dels att vi ska ha en rolig halvtimme tillsammans 
och diskutera lite bridgefrågor innan spelet börjar.

Det fi nns tre olika aktiviteter att välja på.
11.00 Kommenterade spel med Elisabeth Nordling 
Bordsavgift 50 kr.
11.00  Facitbridge med Kerstin Håstad 
Bordsavgift 50 kr.
11.15  Fyrmanna eller partävling med Lisa Åström 
Bordsavgift 60 kr.
 
Vi spelar partävling jämna veckor och fyrmanna udda veckor. Vi kommer 
att ha en serietävling över säsong och utse vilka som lyckats bäst totalt – 
vem är den bästa allroundspelaren oavsett tävlingsform!

Vi kommer att bjuda på lite överraskningar under terminens gång.
Dessutom arrangerar vi de populära tävlingarna ”Höstkul” och 
”Julkul” på torsdagarna i höst.

KOM OCH PROVA TORSDAGSSPEL!
Vi börjar vecka 35 den 2 september. Den första gången (2 sept) ber vi 
samtliga komma 10.30 så får ni mer information om hur torsdagarna 
kommer att se ut. Det kostar givetvis ingenting.

ng.
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Eftersom handikappet förändras 
lika mycket för båda kommer skill-
naden alltid att finnas kvar även om 
spelarna kanske är ganska jämbör-
diga.

Ingen millimeterrättvisa
Men Per anser att systemet ändå 
fungerar ganska bra och ger ett 

någorlunda rättvisande värde även 
om det aldrig kan ge någon millime-
terrättvisa.

– Jag har räknat ut att om man 
spelar 24 brickor varje vecka så bety-
der det handikapp man hade för ett 
år sedan mindre än 7 procent. Alltså 
har det inte så stor betydelse vilket 
ingångsvärde man har. } 

Per Jernberg konstruerade handikappsystemet
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FACIT-
SPELKORT
– med kommentarer

Med Facit-Spelkort kan ni spela 
hemmabridge och jämföra er med 
andra resultat, precis som på klub-
ben eller andra större tävlingar.
 Givarna är tidigare spelade i 
riktiga tävlingar och det är resulta-
tet från dessa som ligger till grund 
för de poäng (score) ni får.
 Ett paket med Facit-Spelkort 
innehåller en kortlek med 48 givar 
samt tillhörande häfte med scorer. 
Förutom scorer redovisas i häftet 
även förslag till budgivning, re-
kommenderade utspel samt idéer 
kring spelföringen m m. 
 Givarna kan spelas om hur 
många gånger som helst – och 
kortleken kan givetvis även använ-
das till andra kortspel.

�����

Givsamling
– med kommentarer
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1

Givsamling
– med kommentarer

1

1       N 2       Ö 3       S 4       V 5       N 6       Ö
7       S 8       V 9       N 10       Ö 11       S 12       V

13       N 14       Ö 15       S 16       V 17       N 18       Ö
19 S 20     V 21       N 22       Ö 23       S 24       V

25       N 26 Ö 27     S 28       V 29      N 30   Ö
31       S 32       V 33       N 34       Ö 35       S 36       V

37       N 38       Ö 39       S 40    V 41      N 42       Ö
43       S 44       V 45       N 46       Ö 47       S 48       V1

• Kortlek 
   med 48 givar

• 52-sidigt häfte 
   med scorer och 
   förslag till bud- 
   givning och spel.
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HANDLA DIREKT I VÅR 

INTERNET-BUTIK! 

ÖPPEN DYGNET RUNT!

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE

HANDLA DIREKT I VÅR 

INTERNET-BUTIK! 

ÖPPEN DYGNET RUNT!

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE

– Gratis tel/fax 020-52 13 13 –

Text: Stefan Andersson

Det som gäller från 1 juli är att alla 
konventionella bud ska alerteras. Ett 
undantag och en stor förändring jäm-
fört med tidigare är att dubblingar 
och redubblingar aldrig ska alerte-
ras. 

Öppningsbudet 2 hjärter/spader 
ska inte ska alerteras om det är 
naturligt med minst fem korts hjärt er. 
Om budet däremot visar hjärter och 
en lågfärg ska det alerteras. 

Precis som tidigare ska till exempel 
1 klöver alerteras om det inte behö-
ver betyda fyrkortsfärg.

Sangöppningar svagare än 14 
poäng ska alerteras.

Högfärgsfrågan två klöver ska aler-
teras eftersom det är ett konventio-
nellt bud (det ingår i en konvention 
och visar inte den färg som bjuds). 
Om den som har öppnat med 1 sang 

svarar två ruter ska det alerteras. . 
Bud från 4 klöver och uppåt ska som 
tidigare inte alerteras. 

Alerteringsreglerna finns att ladda 
ned på Bridgeförbundets webbplats. 
Där finns även en bilaga med en för-
klaring av reglerna samt olika exem-
pel.

Bud som ska alerteras
• Konventionella bud samt konven-

tionella pass.
• Bud av svarshanden i ny färg som 

inte är krav för en rond. 
• Sangbud som är krav.
• Bud i partnerns färg som är krav.
• Öppningsbud på 1-läget som kan 

vara svagare än 10 hp och saknar 
kompenserande fördelning. 

• 1 sang om det visar mindre än 14 
honnörspoäng.

• Dubblingar och redubblingar ska 
aldrig alerteras. }

Som vi skrev i förra numret av PASS ändrades aler-
teringsreglerna 1 juli. eftersom det är svårt att lära 
om så kanske en liten påminnelse kan vara på sin 
plats.

Påminnelse om regler

Stockholms BF bjuder in till:
• Stockholmsserien. Anmälan senast 5 september! Till Micke 
Almgren (bridgemicke@hotmail.com). Fyra divisioner, nytill-
komna lag placeras i division III. Start lördag 11 september 
med gemensam speldag på BK S:t erik. Även lag som spelat 
tidigare måste anmäla sig. Avgift 400 kronor till pg 350521-1.

• DM Damlag. Anmälan senast 15 september till Karen gott 
(k.gott@telia.com). Ange lagets namn, lagkaptenens namn, 
adress, telefonnummer och e-postadress till någon i laget. 
Silverpoäng ges för samtliga matcher. Startavgift 400 kronor 
till Stockholms Bridgeförbunds postgiro 350521-1.

• Allsvenskan. Samtliga spelare i laget ska representera 
samma klubb. Anmälan senast 20 september till Micke 
Almgren (bridgemicke@hotmail.com). Spelas vid tre tillfällen 
under hösten: 25/9, 30/10, 27/11. Avgift 400 kronor ska betalas 
på första speldagen.
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Facit till Tommys luriga
1. Syd [ 65
ingen ♥ K43
  ♦ Ekn54
  } E762

   ¤
  [ E8
  ♥ ED65
  ♦ K632
  } Kkn4

 NorD SyD
   1 NT
 3 NT Pass

 
Läs även Tommys 

bridgeproblem i SvD 
och Aftonbladet! 

Utspel: Spadertvå, udda enligt 10-12.

Trots era 29 honnörspoäng finns 
ingen säker spelplan. Hur maximerar 
ni era chanser?

Kontrollera först hur hjärtern sitter. 
Vid 3-3 sits är nio stick klara. Om 
den sitter sämre, bör ni sedan toppa 
rutern. Då är hemgången klar, när 
ruterdam sitter  högst andra. Har ing-
enting positivt inträffat, tar ni, som 
avslutning, för klöveress och maskar 
sedan med klöverknekt.

2. Syd/ [ K6
Ingen ♥ E73
  ♦ D1065
  } Dkn65
    
    
   ¤    
  
  [ E42
  ♥ K5
  ♦ Ekn97
  } K1094

 NorD SyD
  1 NT
 3 NT Pass

Utspel: Spadertre, udda enligt 10-12.
Driver ni ut klöveress eller maskar 
ni i ruter? Det gäller att driva ut 
ingången hos den farliga handen. 
Visserligen kan man inte säkert säga 
att det är Väst som har försvarets 
spaderlängd men utspelet tyder på 
det. Därför ska man försöka driva 
bort hans eventuella ingång.
Tag utspelet på bordet och maska i 
ruter! Hela given:

2. Syd [ K6
Ingen ♥ E73
  ♦ D1065
  } Dkn65
[ D10853   [ kn97
♥ D86   ♥ kn10942
♦ K8  ¤ ♦ 432
} 873   } E2
  [ E42
  ♥ K5
  ♦ Ekn97
  } K1094

Släpp sedan andra spadersticket, 
när Väst, efter ruterkung, fortsätter 
spaderattacken. Ni tar sedan tredje 
spadern och driver ut klöveress i för-
hoppning att spadern ska vara block-
erad.

Börjar ni med att driva ut klöver-
ess, blir det straff med ovanstående 
sits men det spelsättet leder till hem-
gång om Öst-Västs spaderlängder är 
den omvända.

3. Syd [ kn54
Ingen ♥ 654
  ♦ EKkn6
  } E109

   ¤
  [ K82
  ♥ ED3
  ♦ D732
  } Kkn4

 SyD NorD 
  1 NT
 3 NT Pass

Utspel: Hjärtertvå, udda enligt 10-12.
Ni vinner utspelet med hjärterdam. 
Hur vill ni fortsätta?
Ta ut tre ronder ruter (den satt 3-2) 
och fortsätt med hjärteress och hjär-
ter. Hela given:

3. Syd [ kn54
Ingen ♥ 654
  ♦ EKkn6
  } E109
[ ED9   [  10763
♥ K10872   ♥ kn9
♦ 104  ¤ ♦ 985
} 832   } D765
  [ K82
  ♥ ED3
  ♦ D732
  } Kkn4

Väst får tre hjärterstick, Syd sakar 
spader och ruter från handen medan 
bordet får saka två spader. Därefter 
måste Väst ge favör i spader eller 
klöver för hemgång.

Tar man fyra ronder ruter, måste 
Syd saka en spader och en klöver. 
Väst kan då returnera klöver. Vis-
serligen är det favör men Syd kan 
inte utnyttja den, eftersom klövern 
är blockerad, när Öst inte sätter i sin 
dam. §
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Posttidning B

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

När det är uppenbart att 
motståndarna inte rik-
tigt vet vad de håller på 
med kan det vara bra att 
tänka till en extra gång.

Text: Stefan Andersson

Tanken med vinjetten ”När jag gjorde 
bort mig” var från början att duktiga 
spelare skulle berätta om misstag för 
att visa att alla gör misstag, men man 
behöver inte vara bra för att göra 
bort sig... 

Alla är välkomna att skicka in 
bidrag till den här spalten. Den som 
blir publicerad får två frispel.

2 eller 256 poäng
Jag har inte fått in några bidrag till 
det här numret så jag passar på att 
spara in två frispel åt klubben och 
väljer en bricka från en bronstävling 
i Örebro i somras. Med lite eftertanke 
från min sida hade brickan givit 254 
poäng och en sjätteplats istället för 2 
poäng och en slutlig 28:e plats när 27 
fick pris.

Jag sitter Nord och Öst-Väst är i 
zonen. Öst som är giv öppnar med 
1NT, 15-17 sang. Min partner bjuder 
2 klöver, Cappeletti som visar en 
långfärg som kan vara vilken färg 
som helst, normalt 6-korts. 

Väst ser nu väldigt fundersam 
ut och tänker 
ganska länge. 
Till slut bjuder 
hon 5 klöver.

Jag har [K32  
♥K985 ♦10987 }
A9 och passar 
förstås.

Öst tänker en 

stund och lägger sedan på till 6 klöver 
och jag ska spela ut.

Känslan är att motståndarna inte 
har riktig koll på budgivningen och 
att det här blir väldigt dåligt om det 
går hem. 

 Jag måste försöka hitta partnerns 
färg som sett från mina kort kan vara 
vilken som helst utom klöver. Ibland 
är det bättre med naturliga bud, då 
hade jag inte haft några problem. 
Men vad ska jag nu spela ut?

Tackar för korten
Jag funderar lite och tycker, något 
slentrianmässigt, att det inte känns 
roligt att spela ut från någon av 
kungarna så jag väljer ruter 10 och 
träkarlens kort läggs upp:

[ E95 ♥ 107 ♦ EKDkn6 } K103. 

Spelföraren tackar partnern och 
skänker förmodligen ett tyst tack till 
mig också... Hon tar ruter ess-kung, 
sakar sedan två hjärterhackor på 
ruter dam och knekt och kontraktet 
är hemma.

Om jag däremot först tar ut klöver 
ess för att se hur bordet ser ut blir 
läget helt annorlunda. Det blir lätt 

När jag gjorde bort mig  

att se att den enda färg som kan ha 
någon framtid är hjärter och kon-
traktet kommer att gå två straff.

Jag vet inte om det alltid är helt 
korrekt att spela så, men det som irri-
terar mig mest är att jag inte tänkte 
tillräckligt för att ens överväga att 
spela ut klöver ess. Särskilt med 
tanke på motståndarnas budgivning 
och kroppsspråk som tydde på att de 
inte hade riktig koll. }

Giv: Öst [ K32
Z: Öst-Väst  ♥ K985
  ♦ 10987
  } E9
[ 1074   [  E95
♥ 42   ♥ 107
♦ -  ¤ ♦ EKDkn6
} Dkn876542  } K103
  [ Dkn86
  ♥ EDkn63
  ♦ 5432
  } -

HAr Du gJorT 
BorT DIg?
Ta chansen att slå mynt 
av dina misstag! 

Skicka in din bästa eller 
värsta blunder till PASS!

Den som blir publicerad 
får två frispel!


