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GuldmedaljörIda Grönkvist är trefaldig
Hur blir man en riktig
världsmästare i bridge?

Intervju med Ida:
”Jag drömmer ju om att vinna alla tävlingar jag ställer upp i.”

Röda Små 

Mixed-VM i Kina
Gunnar berättar om resan

Allt är faktiskt guld som glimmar!

Stugor
Från S:t Erik, 
till månen och tillbaka

BK S:t Erik finns
nu på Instagram!
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Spelprogram VT-20

Februari 2020
1-2  OBS-tävling Mixed lag  
5 Kval till DM-par Damer  
 (Onsdagsbridgen)
7 ProAm
8 Plattliret 
9 DM Final Veteran Par
 Norrorts Bridge 
15 DM-lag max ruternål 
 (Arrangör: StBF)  
15 DM-lag max spadernål 
 (Arrangör: StBF)
23 Kval till DM-par Damer  
 (Söndagsbarometern)

 Mars 2020
4 Kval till DM-par Open   
 (Onsdagsbridgen) 
7-8	 DM-lag	final	
 (Arrangör: StBF) 
9 Kval till DM-par Open   
 (Måndagsbridgen)
15	 DM-par	final	Damer	
 (Arrangör: StBF)  
20 Kval till DM-par Open 
 (Fredagsbarometer)
18-28 ACBL: Vårmästerskap 
 (Columbus, USA) 

April 2020
4 Skolans avslutning
5 Kval till DM-par Open 
 (Söndagsbarometer)
9 Simultantävling (dag) 
10 Långfredagssilver 
13 KM Individuellt 
18	 Nybörjarträffen
18 Silvertävling Kulturnatt 
26	 DM-par	final	Open 
 (Arrangör: StBF) 

Maj 2020
9 Strandbergs Minne
 IAF-guld 
17 Öppna KM-par 
20 Simultantävling 
21-24	 SM-lag	final	
 (Örebro)  
30-31 Patton lagguld 

Juni 2020
3 Öppna KM-par Ruter
6 Nationaldagssilver
17-27 EM lag 2020
 EBL

Augusti 2020
24/7 - 2 Bridgefestival
 Örebro
21 - 4/9 World Bridge Games
 Salsiomaggiore

Speldagar Ligan

Vecka  Måndag Tisdag  Onsdag Torsdag
Grundspel   
2     7 januari   8 januari   9 januari
3 13 januari 14 januari 15 januari 16 januari
4 20 januari 21 januari 22 januari 23 januari
5 27 januari 28 januari 29 januari 30 januari
6   3 februari   4 februari   5 februari   6 februari
7 10 februari 11 februari 12 februari 13 februari
8 17 februari 18 februari 19 februari 20 februari
9 24 februari 25 februari 26 februari 27 februari
10   2 mars    3 mars    4 mars    5 mars
11   9 mars 
  
Slutspel    
11   10 mars  11 mars  12 mars
12 16 mars  17 mars  18 mars  19 mars
13 23 mars  24 mars  25 mars  26 mars
14 30 mars  31 mars    1 april    2 april
15   6 april   
16   14 april  15 april  16 april
17 20 april  21 april  22 april  23 april
18 27 april   
19   4 maj    5 maj    6 maj    7 maj
20 11 maj  12 maj  13 maj  14 maj
21    
22 25 maj  26 maj  27 maj  28 maj

Kursiverad stil betyder att tävlingen inte är på klubben.

Juli 2020
6-18 Int. Festival Pula 
 (Endast inbjudan) 
24 - 2/8 Bridgefestival
 Örebro

26	 DM-par	final	Ruter  
 (Arrangör: StBF) 
28 Vårkul (dag)
 föranmälan senast 26/4
29 Vårkul (kväll) 
 föranmälan senast 26/4

♣Missa inte Vårkul!
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I n n e h å l l
Mixed EM 2019 - sid. 4-6

Kerstin Strandberg - sid. 6

Mixed VM 2019 - sid. 8-9

Guldmedaljör x 3 - sid. 10-13

Uppsala Lagguld - sid. 14

Röda Små Stugor - sid. 18-20

Profilen - sid. 24

En gång en stuga, alltid en stuga? 
Det är frågan jag ställer mig när jag får 
höra att mitt härliga gamla lag vunnit 
Mästarserien! Det krävdes bara att 
sänket flyttade till Dalarna så var se-
gern ett faktum ;). 

Nej, men jag blev väldigt glad och stolt 
över att de kommit så långt och inte 
minst att det är ett så otroligt lojalt och 
familjärt gäng som fortfarande spelar.
Det finns såklart en  massa andra lag 

i ligan som består av samma sorts 
människor så inget ont om någon an-
nan på något sätt. 

Längre fram i tidningen finns en kor-
tare artikel om höstens segrare, och 
även lite andra vinnare och långlivade 
lag. Jag har även smugit in några små, 
röda stugor lite varstans
i tidningen.

Kan du hitta dem alla?

Exstugan

Stuga är en stuga är en stuga  P A S S
www.sterik.se/pass

kontakt: pass@sterik.se

Ansvarig utgivare och 
redaktör: Kristin Nedlich

Nummer 1 2020

Ledaren

För villelser

Korrekturläsare: 
Ann-Britt Carlén, Daniel Gull-
berg, Per Stahre

Då och då hör jag spelare på S:t 
Erik göra förvånande uttalan-
den.

– Jag ändrade mig så snabbt och näste spelare 
har ju inte spelat på.

Alla, även de som inte spelar bridge, 
brukar ha hört uttrycket: ”Lagt kort 
ligger”. Färre verkar veta att även 
”sagt kort ligger”. 
Bridge är en koncentrationssport.

– Vi behöver inte ha någon deklaration för vi 
spelar S:t Erik Grund (enligt Nya Bridgesko-
lan).

Fel!

Deklarationskort är till för att hjälpa 
motståndarna förstå hur ni spelar. Alla 
par ska lägga fram deklarationskort.

Hur ska motståndarna kunna veta att 
du spelar S:t Erik Grund. Har du det 
stämplat i pannan?
Motståndarna behöver dessutom inte 
alls känna till hur S:t Erik Grund fung-
erar.

– Det var så lätt att skriva dit femkortshög-
färger. (Efter att ha använt deklarationen för 
S:t Erik Grund (enligt Nya Bridgeskolan) och 
skrivit till femkortshögfärger.

Fel!

Står det ”S:t Erik Grund” på deklara-
tionskortet VET motståndarna att du 
spelar fyrkortshögfärger. 
Återigen: Deklarationskort är till för 
att hjälpa motståndarna.

– Vi blandar väl inte?

Det verkar sprida sig att i ligan behö-
ver man inte blanda. Detta är helt fel!
I Lagar för tävlingsbridge § 6A: ”Före 
spelet blandas alla kortlekar omsorgs-
fullt. En lek kuperas om någon av mot-
ståndarna begär det.”

Om man inte blandar hur ska man då 
kunna garantera att någon inte har 
spelat given tidigare eller har råkat 
höra sitsen?

I ligan för ett tag sedan kände en spe-
lare igen sin hand efter att under första 
halvlek ha hört om sitsen vid ett dom-
slut vid bordet intill. 

Jag fick då det tvivelaktiga nöjet att 
bestraffa motståndarlaget, med två 
hedersmedlemmar i BK S:t Erik och 
därtill en pensionerad åklagare, med 1 
VP då ett av deras par hade sett till att 
givarna inte blandades.

I Lagar för tävlingsbridge § 90A: ”Täv-
lingsledaren får också döma ut straff 
för förseelser som otillbörligt hindrar 
spelet. 
I § 11C(b): ”När TL utdelar ett ar-
tificiellt korrigerat resultat, i form 
av drygt medel eller knappt medel i 
IMP-beräkning, är resultatet plus eller 
minus 1 VP.”

– Jag spelade förra veckan och då gjorde en 
motståndare. . . Får hen verkligen bete sig så?

En del spelare tycker – vilket är märk-
ligt – att det är oartigt att kalla på täv-
lingsledaren. Däremot kan de ägna 
den närmaste veckan åt att lida för att 
nästa gång de spelar komma in i täv-
lingsledarrummet och fråga som ovan. 

Vore det inte lättare att direkt ta hjälp 
av TL?

TL är på plats för att hjälpa. Ni känner 
väl till att bridgelagarna utgår från att 
bridge är en gentlemannasport - Fel är 
misstag och målet är att nå utgångslä-
get innan och att den som gör ett fel 
inte ska tjäna på det. Vid en bestraff-
ning utdelas ett schematiskt straff för 
att underlätta domslutet.
---

Mårten Gustawsson
Ordförande i BK S:t Erik
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Artikel – Mixed EM 2019

Den här artikeln kom på villovägar inför förra 
numret av PASS, men nu är den tillrätta och 
vi hoppas att läsarna fortfarande är sugna på 
att läsa om vårt fantastiska mixedlag!
   Redaktionen

Det svenska mixedlandslaget 
utgjordes av Simon Ekenberg – 
Sanna Clementsson och Mikael 
Grönkvist – Ida Grönkvist – alla 
regelbundna spelare på S:t Erik. 

Spelet gick av stapeln i Lissabon un-
der sista veckan i februari. Hela 30 
lag kom till start med Polen, England, 
Frankrike och Tyskland som förhands-
favoriter. 

Behöver du en självförtroendeboost? 
Läs i sådant fall den första delen av 
denna artikel men strunta i den andra. 
Har du däremot haft en alldeles för 
bra start på 2019 och behöver tas ner 
på jorden så hoppar du direkt till del 
två. Tillhör du, som de flesta ändå gör, 
något mellanting läser du förslagsvis 
hela artikeln.

För dig som behöver en självför-
troendeboost

Misslyckad slambudgivning
Att komma i storslam med ett ess hos 
motståndarna är ingenting som lands-
lagsspelare bör hålla på med, eller 
hur? I toppmötet med Lettland har 
Simon följande starka hand: 

 

Med ingen i zonen öppnar Sanna i an-
dra hand med 2♦  ”Multi” – en svag 
tvåöppning i endera högfärgen (eller 
en mycket stark hand med ruter vilket 
den här gången är omöjligt). Simon, 
som förstås tror att Sanna har spader 
som sin färg, kräver med 3♣  och till 
hans förvåning återbjuder hon nu na-
turliga 3♥ . 

Simon vill nu spela storslam mittemot 
♥K eftersom Sanna rimligtvis är kort 
i klöver och kan godspela den färgen 
med hjälp av stölder. 
Han är dock osäker på om 4NT kom-
mer att uppfattas som en essfråga el-
ler ett naturligt bud. 3♠ , 4♣  eller 
4♦  skulle också kunna uppfattas som 
naturligt så han tar istället tjuren vid 
hornen och hoppar direkt hela vägen 
till 7♥ ! 

En normal svag tvåöppning innehåller 
ju två av de tre topphonnörerna men 
den här gången har Sanna en sämre 
färg än normalt. 7♥  är ett väldigt då-
ligt kontrakt när hon har:

När Lettland stannar i 6♥  ser det ut 
som att Sverige rättvist kommer att 
förlora många IMP på brickan.

En spelföring som inte tog alla 
chanser
I en av kvällsmatcherna möter Sverige 
ett Bulgarien som ligger i mitten av ta-
bellen. Där har Simon och Sanna åter-
igen lite problem i slambudgivningen:

   

 1)”Enda krav” – 20-21 NT 
      eller utgångskrav
 2) 4+ ♠
 3) 20-21 NT med två 
     eller tre spader
 4) 5+ ♠  och 4+ lågfärg
 5) Fråga efter lågfärgen
 6) Klöver (Sic) som sidofärg
 7) Fråga efter kortfärg
 8) Nej, 5-2-2-4
 9) Slaminvit i klöver
 10) Kontrollbud 
       (med klöver som trumf)
 11) RKC 1430
 12) Noll eller tre ess av fem

Simon visar först att hans huvudräk-
ning inte är så bra när han visar minst 
20 hp trots att han bara har 19. Sanna 
råkar sedan visa fel lågfärg till sin spa-
der vilket gör att klöver länge är trumf. 
Paret landar dock på fötterna i rätt 
kontrakt.

Hur spelar du nu 6NT som Öst med ♥T i 
utspel?
Kontraktet är alltid hemma så länge 
inte spadern sitter väldigt illa. Bästa 
spelplan är därför att vinna utspelet 
och ta för ♠EK. Om spadern sitter 
3-3 har du fem stick där och därför 13 
totalt. Sitter det 4-2 godspelar du ditt 
tolfte stick, och hemgången, i spader. 

Skulle det så slutligen vara någon som 
sakar på ♠K kan du sadla om och för-
söka resa ett stick i klöver. Det går bra 
med jämn sits där och kanske kan nå-
gon av försvararna bli skvisade när det 
finns hot i tre färger. 
Totalt sett suveräna hemgångschanser.

Sanna har dock andra planer och går 
in på ♦D i stick två för att spela spa-
der till bordets nia, en plan som inte 
får med sig extrachansen i klöver och 
som därmed är sämre än den plan som 
beskrivs ovan.

ixed-EM 2019M

♠E
♥Ekn84
♦E6
♣EKT872

♠2
♥D97632
♦T874
♣kn6

♠E9   
♥EK76
♦Kkn   
♣E7532 

♠KD542
♥83 
♦EDT2
♣K8

DAILY BULLETIN ISSUE No 8

Editor: Mark Horton    Journalists: David Bird, Jos Jacobs, Ron Tacchi    Lay-out & Photographer: Francesca Canali

Thursday, 28 February 2019 - Evening

SWEDEN’S YOUNGSTERS 
             LIGHT UP       EUROPE

Sanna Clementsson, Simon Ekenberg, Ida & Mikael Gronkvist have claimed the first European Mixed 
Teams Bridge Championships for Sweden, a remarkable achievement for a team playing four-handed. 
With an average age of under 24, the future of Swedish and European bridge is in safe hands. 

The runners-up are Latvia, who secured their first ever medals in a major event, another extraordinary 
performance from a foursome, Jelena Alfejeva, Martins Lorencs, Maija Romanovska & Karlis Rubins. 

Third place goes to France, Thomas Bessis, Philippe & Bénédicte Cronier, Nathalie Frey, Daniele 
Gaviard & Frederic Volker.

Simon  Sanna
2♣ 1)  2♥ 2)

2♠ 3)  2NT4)

3♣ 5)  3♦ 6)

3♥ 7)  3♠ 8)

4♣ 9)  4♦ 10)

4♥ 10)  4NT11)

5♦ 12)  6NT
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Sanna är som Syd spelförare och vin-
ner utspelet ♥T med bordets ess för 
att ta över ♦kn med damen och spela 
låg spader mot esset. 

När Syd överraskande lägger en låg 
spader sniffar hon in att spadern inte 
sitter jämnt och nöjer sig med ♠9. Den 
vinner sticket när Nord följer med ♠8! 
På ♠E sakar Nord vilket innebär att 
Syd alltså från start hade ♠knT763. 

Han kan inte se Sannas hand och vill 
inte gå i med ♠T om det skulle vara 
så att det är hon som har ♠8. I sådant 
fall kan hon ju bara driva ut ♠kn med 
hjälp av ♠9. När klövern inte sitter 3-3 
är Sannas psykologiska spelsätt den 
enda chansen att gå hem i slammen. 
Hon är därför ensam spelförare i start-
fältet om att ta tolv stick och vi vinner 
17 IMP  samt matchen. Bulgarien är 
för övrigt i det sämre kontraktet 6♠ .

Ett trumfstick från ingenstans
Mot Österrikes starka klöver-system 
dyker följande giv upp:

Öst/Ingen

Väst Micke Öst Ida
  1♠  4♥
4♠  Dbl Pass runt

Östs öppningsbud visar bara fyrkorts-
färg och ser till att paret direkt hittar 
sin gemensamma trumf. Väst bjuder 
därför över 4♥  och Micke dubblar för 
att visa bra kort. Ida spelar, förstås, ut 
sin singeldam i klöver och frågan är 
nu om Micke ska ta över för att kunna 

Artikel – Mixed EM 2019

Ett missat stick i försvaret
Mot Österrike är det Ida och Micke 
som missar.

Öst/Ingen

Väst Micke Öst Ida
  1♠  4♥
4♠  Dbl Pass runt

Östs öppningsbud visar bara fyrkorts-
färg och ser till att paret direkt hittar 
sin gemensamma trumf. Väst bjuder 
därför över 4♥  och Micke dubblar för 
att visa bra kort. Ida spelar, förstås, ut 
sin singeldam i klöver och frågan är 
nu om Micke ska ta över för att kunna 
fortsätta i klöver. 

Om Öst är den med singelklöver är 
inte det någon lyckad plan. Micke 
markerar därför istället med ♣7, ett 
mellankort för att försöka säga att han 
varken har singelhjärter (den högsta 
färgen utanför trumf  och klöver) eller 
något i ruter (den lägsta färgen). 

Ida kan dock inte läsa ♣7 och vänder 
i ruter i stick två. Vårt ruterstick går 
därmed upp i rök och med ♠ED rätt-
placerade ser det ut att bli en lätt resa 
till hemgång för spelföraren.

För dig som behöver tas ner på 
jorden

Lyckad slambudgivning
I toppmötet med Lettland har Simon 
följande starka hand: 

Med ingen i zonen öppnar Sanna i an-
dra hand med 2♦  ”Multi” – en svag 
tvåöppning i endera högfärgen (eller 
en mycket stark hand med ruter vilket 
den här gången är omöjligt). Simon, 
som förstås tror att Sanna har spader 
som sin färg, kräver med 3♣  och till 
hans förvåning återbjuder hon nu na-
turliga 3♥ . 

Simon vill nu spela storslam mittemot 
♥K eftersom Sanna rimligtvis är kort 
i klöver och kan godspela den färgen 
med hjälp av stölder. Han tar därför 
tjuren vid hornen och hoppar direkt 
hela vägen till 7♥ ! En normal svag 
tvåöppning innehåller ju två av de tre 
topphonnörerna men den här gången 
har Sanna en sämre färg än så. 7♥  är 
ett väldigt dåligt kontrakt när hon har:

Med ♦D i utspel hänger 7♥  på exakt 
samma sak som letternas 6♥  - utan in-
gångar till handen för att slå en trumf-
mask måste ♥K sitta singel. Sanna 
lägger därför ner ♥E i stick två. När 
kungen faller vinner vi 11 IMP!

En psykologisk extrachans
I en av kvällsmatcherna möter Sverige 
ett Bulgarien som ligger i mitten av ta-
bellen. Där har Simon och Sanna åter-
igen lite problem i slambudgivningen 
men kommer till det bästa kontraktet, 
6NT:

FORTS. PÅ NÄSTA SIDA →

    ♠ED
   ♥85
   ♦984
   ♣EK9764

♠knT954      ♠K763
♥E        ♥T42
♦T72       ♦EKkn5
♣knT53      ♣82

    ♠82
   ♥KDkn9763
   ♦D63
   ♣D

N

S
ÖV

♠E
♥Ekn84
♦E6
♣EKT872

♠2
♥D97632
♦T874
♣kn6

♠E9  
♥EK76  
♦Kkn  
♣E7532 

 
♠KD542
♥83
♦EDT2
♣K8

 ♠ED
 ♥85
 ♦984
 ♣EK9764

♠knT954     ♠K763
♥E       ♥T42
♦T72      ♦EKkn5
♣knT53     ♣82

 ♠82
 ♥KDkn9763
 ♦D63
 ♣D

N 

S
ÖV ?

?
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Artikel – Kerstin Strandberg

fortsätta i klöver. 

Om Öst är den med singelklöver är 
inte det någon lyckad plan. Micke 
markerar därför istället med ♣7, ett 
mellankort för att försöka säga att han 
varken har singelhjärter (den högsta 
färgen utanför trumf  och klöver) eller 
något i ruter (den lägsta färgen).

 Ida kan dock inte läsa ♣7 och vänder 
i ruter i stick två. Vårt ruterstick går 
därmed upp i rök. Micke visar dock 
på mental styrka när han inte ger upp. 
Han går upp med ♠E när spelföraren 
spelar spader och tar för  ♣E innan 
han fortsätter med klöver. 

Öst får nu välja mellan att saka, då ♠8 
tar stick, eller stjäla med ♠K då Mick-
es ♠D istället växer till ett trumfstick. 
En bet och 4 viktiga IMP när Simon 
och Sanna låter Nord-Syd spela 4♥ 
med bet.

För ordningens skull
Dessa tre givar är bara ett axplock 
av de positiva resultaten som Sverige 
samlar på sig under turneringen. Det 
svenska laget, där två av spelarna är ju-
niorer och snittåldern ligger på knappt 
24 år, vinner därför tävlingen redan 
när en match återstår! 

Tvåor blir överraskningen Lettland 
och bronsplatsen går till Frankrike. 
Svenskarna spelar också hela turne-
ringen på fyra spelare utan kapten el-
ler coach. 

Man får dock bra stöd från supersup-
portern Lars Nilsson som kommer ner 
när tre dagars spel återstår. Sverige 
vinner alltså detta första Mixed-EM 
överlägset med ett av de yngsta lagen 
i mästerskapen. 

Laget vill tacka BK S:t Erik som bidra-
git till startavgiften samt alla som hejat 
under tävlingens gång. Tack också till 
alla som gratulerat till guldet. Vi ses i 
ligan eller i andra tävlingar på klub-
ben!

/ Sanna, Simon, Ida och Micke 1927-2019
Kerstin Strandberg

Kerstin var i ordets rätta bemär-
kelse en sann bridgevän. Redan 
tidigt blev hon och hennes man, 
Roland Strandberg, intressera-
de av bridge och lärde sig Rom-
klöver, ett system som spelades 
av det framgångsrika italienska 
s.k. Blå laget med bl.a. sådana 
storheter som Giorgio Belladon-
na och Benito Garozzo.

Kerstin var en duktig bridgespelare 
och har spelat i damlandslaget med 
olika partners. Som bridgespelare var 
Kerstin en favoritpartner, alltid vänlig 
och positiv ehuru ibland dock lite väl 
optimistisk i sin budgivning.

I samband med OS i Valkenburg 
1980, öppnade Kerstin i första hand 
med 3 klöver på en dålig 5-kortsfärg. 
Hon förklarade i efterhand att det be-
rodde på tidsbrist! 

Kerstin hade sorterat in några spader-
hackor i klövern, vilket ledde till att vi 
som enda par kom i 5 kl som gick hem. 
En journalist satt och tittade på oss och 
skrev om det i bulletinen, vilket ledde 
till att Kerstin fick pris för tävlingens 
mest lyckosamma idiotbud.

Kerstin var också under många år en 
mycket omtyckt och uppskattad kap-
ten för damlandslaget. Tillika var hon 
en mycket uppskattad tävlingsledare 
på S:t Erik och det var hon ända upp i 
80-årsåldern. 

Vad inte många vet är att Kerstin som 
ung var en duktig bordtennisspelare. 
Hon var Hammarbys första kvinnliga 
medlem, var med i Stockholms stads-
lag, har vunnit DM i Stockholm och 
tävlat i bl.a. Tyskland.

Min vän sedan länge har lämnat oss. 
Kerstin var glad åt livet, så sent som i 
somras sa hon med stolthet att ”jag har 
i alla fall fått bli 100 år”, nu stämde det 
ju inte riktigt men det säger en del om 
Kerstin.

Kerstin, tack för alla fina minnen.

K erstin 
Strandberg

TEXT - MADELEINE SWANSTRÖM
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Två-över-en

Efter att en i paret öppnat bud-
givningen med en-i-färg och den 
andre bjuder en lägre färg på 
tvåläget, är detta bud två-över-
en.

För att få bjuda två-över-en måste man 
ha minst 11 hp (honnörspoäng), eller 
möjligen 10 hp, om man har minst sex 
starka kort i sin egen färg. 

Man har minst fyra kort i sin egen färg 
(undantag 1 sp – 2 hj  som lovar fem 
kort i hjärter).

Två-över-en kommer ofta att leda till 
utgång (eller slam), men undantag 
finns då man stannar i ett delkontrakt.

Notera att två-över-en alltid är en lägre 
färg än öppningsbudet. Bjuder man en 
högre färg (med hopp) är detta något 
helt annat som inte tas upp här. 

TEXT - JAN LAGERMAN

Med 11 hp och en jämn ganska trist 
hand brukar man svara 1NT (6-10 hp) 
istället för att bjuda två-över-en.

Efter två-över-en kommer öppnaren 
att beskriva sin hand så gott det går, 
och sedan är det svararens (två-över-en 
bjudaren) tur att bjuda andra gången.

Några svaga bud (6-10 hp) finns inte 
längre efter två-över-en, utan anting-
en är nu buden utgångsinvit, eller så 
är det utgångskrav eller till och med 
slaminvit.

De utgångsinviterande buden är:
* 2NT, lovar ca 11-12 hp. 
* Ombud av sin egen färg på treläget. 
* Preferens till öppnarens öppnings-
färg på tvåläget.
(Undantag finns här efter öppnings-
handens reversbud, se PRO-boken).

Övriga bud är utgångskrav och i vissa 
fall slaminviter.

Notera också att om utgångskrav före-
ligger är tre i öppningsfärgen starkare 
än fyra.

Lätta frågorna (Grundkurs, Bättre 
Spel):

Vad bjuder du med följande händer?

Partnern öppnar med 1 hj och ni har:

1) ♠EKkn1087 ♥6 ♦ED43 ♣73

2) ♠EQ3 ♥75 ♦kn542 ♣E1052

3) ♠63 ♥4 ♦K852 ♣EDkn962

4) ♠6 ♥6532 ♦EK4 ♣EKD98

(Se svar i slutet av artikeln, på sid. 20.)

Budgivningen har gått 1 ♥  – 2 ♣  ; 2♥ 
- ?

Vad bjuder du nu med följande kort?

5) ♠K73 ♥D105 ♦62 ♣EK863

6) ♠Q103 ♥kn ♦Kkn86 ♣Ekn985

7) ♠63 ♥4 ♦K852 ♣EDkn962

(Se svar i slutet av artikeln, på sid. 20.)

Forts. på sid. 20

Artikel – Lagermans lite lättare
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För första gången anordnade 
Världsbridgeförbundet inter-
nationella mästerskap i klas-
sen Mixed (alltså där paren ska 
bestå av en herre och en dam – 
”hen” har inte hittat hit än). Hur 
det gick i EM vet vi – Sverige vann 
med vassa, unga och på S:t Erik 
ofta förekommande, spelare.
Men när det var dags för VM 
var samtliga dessa ute ur leken 
– de spelade andra klasser, eller 
splittrades för att någon i paret 
gjorde det. 
Vilka skulle nu representera Sve-
rige?

Sanningen är att det faktiskt gick gan-
ska trögt att få ihop ett lag. Inga av de 
som spelat uttagningstävlingen verka-
de intresserade, och förbundet bad an-
dra höra av sig.

Jag hade ingen att spela med, emedan 
min hustru ”vägrade i sten”, som hon 
sa, och hon är envisare än synden och 
tror sig till och med vara envisare än 
mig. 
Förbundet hade lagt ut en blänkare 
och bett intresserade par att höra av 
sig, och ett par dagar innan deadline 
mötte vi Yvonne Wiseman, engelsk 
damlandslagsspelare och flickvän till 
Adam Stokka. 

Yvonne skulle åka till Kina och spela 
för England, och nu tog hon mig avsi-
des och sa:

– Kan inte ni anmäla ert intresse till 
VM och försöka få med er Adam? 
Han kan nog spela med Ylva Strand-
berg, de har spelat förr och det har gått 
bra. Jag kan övertala honom! Om jag 
bara får tag på honom... han är i Ar-
gentina nu...

Gott och blandat
Jag sa att det var en lysande idé, och 
tillade att hon var lyckligt lottad som 
hade en övertalningsbar moatjé: själv 
var jag inte lika avundsvärd, men skul-
le göra ett sista försök. Dock högg jag 
yxan i sten (igen), men träffade samti-
digt guld. 

Min kloka hustru sa nämligen: 
– Jamen, ska Adam spela med Ylva så 
ska ju du såklart spela med Gudrun 
(Strandberg, syster till Ylva). Ni spe-
lade ju den där tävlingen på Teneriffa 
och vann, eller hur?

Inom 24 timmar hade Yvonne fått tag 
på Adam, jag hade ringt upp Gudrun 
och Ylva på Teneriffa, och vi hade fått 
ihop ett lag i näst sista sekunden! I flera 
timmar såg vi ut att vara de enda som 
ville åka, men ett par lag till dök upp i 
allra sista sekunden. 

Ett av lagen innehöll det trevliga och 
duktiga paret Malin Helin och Daniel 
Erikson från Gävle. Vi frågade om de 
ville bli tredje par om vi stockholmare 
skulle bli uttagna: de tackade ja och 
Gävlelaget drog sig tillbaka från uttag-
ningen.

Efter att ha spelat en match mot de 
enda andra kvarvarande kandidaterna 
blev det klart: vi skulle till Kina!

Blandad form
Så med ett lag som till fyra sjättedelar 
(eller en tredjedel och två sjättedelar) 
bestod av S:t Erikspelare bar det av till 
den stora staden Wuhan (med ungefär 
lika många invånare som hela Sverige).

Nu hann vi inte se så mycket av stan, 
för spelet drog igång direkt. I match-
en mot Polen fick Gudrun och jag upp 
ångan ordentligt:

Nord giv, alla i zonen.

Gudrun, som satt Nord, öppnade med 
1♠  Jag bjöd 2♦ , som i vårt system lo-
var 5-kortsfärg. Väst måste ju såklart 
bjuda, och valde 4♥ . Gudrun bjöd fif-
figa 5♥  – renonshjärter och fina kort. 

Jag bjöd 6♣ , och på Gudruns 6♠  bjöd 
jag 7♣  varefter partnern korrigerade 
till 7♦ . Polackerna vid andra bordet 
stannade i 5♠ !

Denna storslam var bara bjuden vid 
ett fåtal bord i alla klasserna, och av 
bara farten bjöd vi storslam på även 
nästa bricka – 7♠  den här gången. 
Även denna byggde på att vi kunde 
visa renons, den här gången genom 

Given roterad för läsbarhetens skull./Red.

Blandade framgångar 
i Mixed - VM

TEXT & Bild - GUNNAR ANDERSSON

             ♠EKDkn865
         ♥ -
         ♦D762
         ♣T5

♠9        ♠T732
♥EKknT9732       ♥864
♦93        ♦T4
♣D6        ♣kn742

            ♠4
         ♥D5
         ♦EKkn85
         ♣EK983

/

MIXEDKAPTEN

SBF söker en MIXEDKAPTEN att ta ansvar för Sveriges representation i

mixedklassen. Detta sker i linje med 2019 års Riksstämmas beslut att

mixedklassen ska jämställas med övriga icke-juniorklasser (dvs open,

damer, seniorer). Tillträde snarast. Ställningen är ideell, dvs uppbär ingen

lön, men kostnader/utlägg som överenskoms ersätts naturligtvis.

I uppdraget ingår främst att:

• Ta emot anmälningar och från dessa sammanställa en

mixedlandslagstrupp

2019-10-24 08:32 Martin Löfgren

Foto: WBF, Francesca Canali

N 

S
ÖV

Artikel – Mixed VM 2019

?
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Det var i matchen mot Danmark som 
Adam Stokka, som satt Nord, fick trixa 
hem 4♥ , med en fin klivstensskivs. Öst 
spelade ut sin singelklöver, och träkar-
lens sjua fick behålla sticket.

Adam spelade hjärter till nian, tian 
och damen, och Öst fortsatte med ru-
ter till tia och kung. Efter spaderess stal 
han en spader, och spelade hjärter till 
knekt, kung och ess.

För att förhindra fler stölder fortsatte 
Öst med sin sista trumfhacka. Adam 
vann med hjärter 8, tog ut klöver ess 
och spelade klöver till kungen. Efter en 
klöverstöld (då damen trillade) hade 
Adam bara kvar spader Kn och två 
hackor. 

Nu fick Väst vara klivstenen, spader 
3 vanns av Västs kung, och sedan var 
Väst tvungen att ge bordet de två sista 
sticken på ruter ess och klöver knekt.
10 stick! Vid vårt bord spelade dans-
karna två stillsamma hjärter, och vi 
vann en 9:a!

De åtta bästa gick vidare, och inför sis-
ta dagen var vi bra med, och hade på 
pappret helt okej matcher. Men, som 
så ofta i bridge, var det små marginaler 
som avgjorde, och vi hamnade precis 
utanför kvartsfinalspelet. Suck!

Men det är, som alltid, i bridge – bara 
att ta nya tag!

Vi är hur som helst väldigt glada och 
stolta att få ha representerat Sverige, 
och vi stockholmare tackar Malin och 
Daniel för att de följde med. 

Tack också till klubben, och alla som 
kommit med glada tillrop, både före, 
under och efter turneringen. 
Och ett särskilt tack – och ett grattis till 
bronsmedaljen – till Yvonne! 

Utan henne hade det aldrig hänt!

att svaret 6♣  på essfrågan 4 NT visa-
de två ess och klöverrenons. Inte heller 
den var vanlig – polackerna stannade i 
utgång – och laget mumsade in 16 och 
14 härliga IMP (matchen vann vi så 
småningom med 17,72–2,28).

Blandad konfekt
Vi spelade tre matcher om dagen, och 
inför varje dag var den stora frågan: 
hur varmt skulle det vara idag? Vis-
sa gånger var temperaturen uppe på 
+34 grader! Men för det mesta låg den 
”bara” runt de 30...

Att spela från morgon till kväll – för att 
sedan göra om samma sak nästa dag, 
och nästa är roligt, men ett mästerskap 
tar på krafterna!

En bricka lyckades vi få med i Bulle-
tinen:

      ♠Ekn752
    ♥KT83
    ♦K
    ♣ET3

♠K43         ♠DT96
♥kn9          ♥ED2
♦DknT3        ♦98764
♣D962         ♣5

     ♠8
    ♥7654
    ♦E52
    ♣Kkn874

N 

S
ÖV

SPELA BRIDGE
med en 
världsmästare
av Mike Lawrence
Mike Lawrence 
behöver ingen 
närmare presen-
tation. Han är 
en av världens 
bästa och mest 
framgångsrika 
bridgespelare, 
med bl.a. tre 
VM-guld på 
meri t l i s tan. 
Han är dess-
utom en bridge skribent av 
osedvanlig kaliber. Ända sedan 
1973, då han debuterade som 
författare med How to Read Your 
Opponents Cards, har hans böck-
er lästs med förtjusning av alla sor-
ters bridgespelare världen över. 
 Spela bridge med en världsmäs-
tare är lärorik, som alla Mike Law-
rences böcker, men framför allt är 
den underhållande, nästan skriven 
för hängmattan. Den beskriver en 
partävling som Mike spelar tillsam-
mans med sin gode vän Alex. 
 I de 52 givar tävlingen om-
fattar, får läsaren god insyn i 
de problem som Lawrence får i 
budgivningen, spelföringen eller 
motspelet. Ibland går det bra för 
huvudpersonen, ibland alldeles 
åt skogen. Men oavsett vilket, är 
det hela tiden skrivet med glimten 
i ögat, såväl i efteranalysen som i 
skildringen av trevliga eller mindre 
trevliga motståndare. 

Pris:

  170:—

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 –

ÅTER I LAGER !!!

?
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Artikel – Guldmedaljör x 3

Grattis till ett fantastisk bridge-
år! Hur många tävlingar har du 
egentligen vunnit under 2019?

Först var det Mixed-EM i Portugal 
i februari och sen så spelade vi Juni-
or-EM under sommaren i Norge och 
sen så var det VM i Kina med damla-
get i september. Vi var även i Kina två 
veckor efter VM och spelade en tävling 
och den vann vi också. Det är väl de 
främsta skulle jag säga. 

Tävlingen i Kina, efter VM, var 
det damlaget som var inbjudet 
eller var det Sverige?

Det var Sverige, de har en regel som 
säger att minst två tredjedelar av laget G

A llt är faktiskt guld 
som glimmar

Om man heter Ida Grönkvist så 
lär man nog nästan tro det ial-
lafall. Hon är ingen duvunge i 
bridgevärlden, men det gångna 
året måste nog hittills ändå vara 
extraordinärt även för henne. 

TEXT & Bild - KRISTIN NEDLICH

uldmedaljör x 3

som representerade landet senast ska 
vara med. 

Så det var inte exakt samma lag, utan 
Emma och Sanna hade bytt plats med 
Catharina och min mamma (Maria 
Grönkvist) som åkte med istället.  

Och sen var det ju Svenska Cu-
pen också.

Ja just det, det var första gången jag 
ens var med i finalen i Svenska Cupen, 
så det var lite extra roligt. 

Då har du alltså vunnit två större täv-
lingar, Mixed-Em och SC, med Micke 
(bror)?

A llt är faktiskt guld 
som glimmar

Guldmedaljör x 3
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FORTS. PÅ NÄSTA SIDA →

Artikel – Guldmedaljör x 3

uldmedaljör x 3

Ja, precis. Två med honom och sen 
en vardera med Cilla (Dam-VM) och 
med Säfsten (Johan, Junior-EM).

Vilken var roligast eller betydde 
mest att vinna?

Alltså, Venice Cup känns som att den 
var viktigast. Det var ju den största täv-
lingen och det har man ju drömt om 
sedan man var med i damlaget för för-
sta gången (2012). 

Det har ju varit en målsättning vi har 
haft och vi har ju varit i princip sam-
ma spelare med sedan dess och sedan 
juniortiden. 

2017 åkte vi ju ut i en väldigt nära se-
mifinal och fick brons istället då, så vi 
var väldigt revanschsugna nu.

Vi kände att vi hade kapacitet för att 
vinna i år. Sen så började vi riktigt, rik-
tigt dåligt i kvalet. 

Ja, det var en följdfråga som jag 
hade tänkt ställa: hur ni som lag 
hanterar motgångar?

Ja, alltså det underlättar ju att vi har 
spelat så länge ihop. Vi känner ju var-
andra utan och innan. Det är viktigt 
att inte få panik även fast det går lite 
motigt ibland. Även fast det var nära 

att vi inte kvalade vidare så kände vi 
att vår rutin i mästerskap hjälper. 

Dels att vi kan bättre och att tids nog 
kommer det att flyta på bättre igen. 
Resultaten kommer att börja gå vår 
väg till slut. Man får tugga sig igenom 
några matcher och bara konstatera att 
nu flyter det inte riktigt och försöka 
hålla spelet så enkelt som möjligt. Det 
kanske inte är läge att hitta på spexiga 
saker just då, saker som kanske funkar 
när man är i ”zonen”.

Laget har ändå så pass bra självförtro-
ende, och förtroende för varandra, att 
vi tycker att även om vi spelar vanlig, 

tråkig, bridge så ska vi kunna slå de 
flesta. 

Hur hanterar du och Cilla en 
svacka som till exempel den 
halvleken där det nästan bara var 
tvåsiffrigt	i	fel	kolumn?

Ja, framförallt i kvartsfinalen mot 
USA, men vi hade ju också matcher 
i gruppspelet där vi klappade igenom 
fullständigt mot Norge. 
Det var ju tungt på flera sätt att det var 
just Norge. 

Är det lite vänskaplig rivalitet?

Ja, vi spelar ju ofta mot Norge och vi 
brukar nästan alltid vinna. Så passar 
vi på under VM att inte bara förlora, 
utan att bli totalförnedrade på BBO 
och allt. Men vi tog ju igen det sen ge-
nom att vinna alltihop så det kändes 
ändå helt okej efteråt. 

uldmedaljör x 3
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FORTS. FRÅN FÖREG. SIDA

Artikel – Guldmedaljör x 3

Sen	blev	det	ju	final	mot	Kina.	De	
har ni också mött förut, kanske 
inte exakt samma lag dock?

De hade gjort lite förändringar nu. De 
har ju många bra spelare generellt och 
man vet att Kina brukar prestera bra 
på mästerskap. Så det var vi beredda 
på. Det som är skönt med Kina är att 
de spelar inte med så mycket konstig-
heter. Det är ganska ”down the line”. 

Så de är inte svåra att möta på så vis. 
Det är mer det att de inte gör så många 
misstag. Men de var nog lite trötta när 
vi kom till finalen. Det var ju vi också, 
men de hade gått runt väldigt hårt på 
två par under ganska lång tid av turne-
ringen verkade det som. 

De två paren gjorde ju lite mer misstag 
än vad de kanske hade gjort i början av 
turneringen.

De hade ju också pressen av att vara 
hemmanation och landet förväntar sig 
ju jättemycket av dem. De hade ju allt 
att förlora egentligen.

Har ni någon uttalad metod 
inom laget (damlaget främst) för 
att hantera såväl framgång som 
motgång?

Det är väldigt olika. Vi har ju spe-
lat ihop under lång tid och är väldigt 
goda vänner privat. Det tror jag vi 
hade mycket hjälp av om man kollar 
på några av de andra lagen. 

Det ger väldigt mycket att man känner 
att man har lagkamrater som stöttar 
en och att man inte känner att om ett 
par står över så sitter de och snackar 
skit om vad som försiggår vid bordet. 
Utan att man känner att man har var-
andras rygg hela tiden. 

Sen har vi kul utanför spelet också och 
går ut och äter och skrattar. 

Som par har ju jag och Cilla lärt kän-
na varandra så väl att ibland kanske vi 
nästan är lite väl uppriktiga mot var-
andra. (skratt)

Efter spelet så går vi igenom de even-
tuella lägen som har dykt upp. Ibland 
kan det vara så att vi löser saker som 
dyker upp direkt vid bordet. Sedan 
är det ju också en fråga om det är en 
match direkt efter som man ska ladda 
om inför och då kanske man hellre 
sparar energin till det.

Går kapten/coach igenom spelet 
med er efteråt?

Vi har pratat ganska fritt efter en dags 
spel där vi får ta upp saker om vi vill, 
men inget planerat så att säga. Paren 
själva får välja om de vill prata om en 
dålig bricka. Den oskrivna regeln är att 
man får ta upp det om man vill, men 
ingen annan påpekar någon annans 
dåliga resultat.

Alla gör ju dumma saker och det får 
man lära sig att hantera.

Vilken tävling drömmer du om 
att vinna?

Jag drömmer ju om att vinna alla täv-
lingar jag ställer upp i. Det gäller även 
vanliga ligamatcher här på klubben. 

Det är fortfarande ganska oklart för 
min del hur kommande säsong kom-
mer se ut. Men vi har ju fortfarande 
inte vunnit EM med nuvarande dam-
laget. 

Kathrine var med 2004 då de tog guld, 
men det var varken jag eller Cilla. 

Men ska jag vara helt ärlig så drömmer 
jag nog just nu om att vinna en större 
öppen lagtävling som typ Reisinger el-
ler Spingold.

Jag spelade ju en sådan lagtävling med 
brorsan i somras och då gick vi till åt-
tondelen vilket var väldigt bra. Man 
vill ju gärna komma längre och längre. 
Så, så småningom nångång i framti-
den kommer det väl att gå hela vägen.

Framtidsplaner	-	Bli	heltidsproffs	
eller fokusera på juridiken eller 
en kombination?
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Det är nog det senare. De har inte lyck-
ats få till damtävlingarna riktigt bra 
arrangemangsmässigt. De damer som 
inte spelade professionellt kände att de 
inte riktigt var välkomna att vara med 
och då blev det till slut bara proffslag 
kvar och det blev för små startfält för 
att det skulle vara värt att ha tävling. 

Nu ökar ju mixedklassen istället och på 
sätt och vis kan ju det bidra till att man 
får ut fler damspelare på internationell 
nivå. Men också påverkar ju det dam-
klassen negativt då spelare kanske väl-
jer att satsa på mixed istället för dam 

Artikel – Guldmedaljör x 3

Just nu står bridgen lite på paus då jag 
började jobba som jurist i höstas och 
har en tvåårig tjänst på domstolen här 
i Stockholm. Så mina semesterveckor 
är begränsade.

Min plan har väl aldrig riktigt varit att 
spela bridge på heltid egentligen. Mest 
för att jag är rädd för att jag skulle tap-
pa intresset. Det finns så mycket annat 
i livet och även om jag tycker att bridge 
är bland det roligaste som finns så finns 
det viktigare saker. 

Om jag kan fortsätta ha det som min 
främsta hobby och kanske tjäna lite 
pengar på det så vore det guld såklart. 
Det kan mycket väl tänkas att jag tar en 
paus från jobbet i framtiden och bara 
spelar bridge något år eller två. Men 
det bästa vore att ha en civil karriär 
och ha bridgen som främsta hobby. 

Vad tycker du om dambridgen i 
allmänhet internationellt och na-
tionellt?

Jag skulle säga att dambridgen i Sve-
rige inte verkar ha blomstrat så myck-
et på senare år. Det känns om att det 
är en kategori som inte prioriterats så 

högt av förbundet. Det kanske i sin tur 
beror på bristande intresse. 
Jag vet faktiskt inte. 

Internationellt så är ju dambridgen 
förhållandevis stark. Det har varit tack 
vare framförallt länder som Kina som 
har försökt boosta dambridgen vilket 
kanske är tack vare att de har ett så bra 
och konkurrenskraftigt damlag.

I USA så har ju dambridgen på de 
amerikanska mästerskapen minskat så-
pass mycket att man har fått lägga ner 
vissa tävlingar. Förut hade man både 
par- och lagmästerskap för damer på 
nästan alla nationals. Nu har man fått 
lägga ner en del av de tävlingarna på 
grund av lite olika orsaker, bland annat 
lågt deltagarantal. 

Är det brist på damer generellt, 
eller	har	damerna	flyttat	över	till	
öppna tävlingar? 

på de större mästerskapen. 

Men det kan ju vara positivt med mix-
edklassen för de damer som kanske 
inte har en kvinnlig partner. 

Jag kan också tycka att man inom en 
mer avlägsen framtid kanske helt av-
skaffar såna här klasser och har en mer 
könsneutral uppdelning på internatio-
nell nivå. Men skulle man göra det i 
dagsläget så skulle det vara helt omöj-
ligt för damer att få chansen att spela 
internationell bridge. 

Mixed-klassen är ju väldigt intressant 
och i framtiden så kommer den nog att 
bli mer av en ordinarie klass med hö-
gre standard på lagen.

I förra mästerskapet så var det ju en 
hel del orutinerade partnerskap i 
många lag. Just samspeltheten var vår 
främsta fördel i senaste EM då jag och 

Micke har spelat tillsammans i många 
år och vi tjänade mycket på att vi hade 
så få misstag budgivningsmässigt. 

Till sist då. Är det något annat du 
själv känner att du vill förmedla 
till PASS läsare på ämnet elit-
bridge och framtidsdrömmar?

Jag måste säga att jag tycker att li-
gaspelet här på klubben är en väldigt 
bra grundplåt för att få till liveträning 
med partners. Jag spelade ju mycket 
med både Micke och Säfsten i ligan 
innan tävlingarna förra året. 
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♠E65
♥5
♦KD7632
♣E42

♠kn843
♥EK6
♦E8
♣10953

Utspel: Klöver tre.

Nord berättar om utgångsstyrka och 
spaderstöd. Eftersom Syd har mini-
mum hoppar hen till utgång.

Planera spelet när Öst sätter i klö-
verkung på utspelet!

♠EK765
♥K6
♦K65
♣654

♠Dkn1098
♥Dkn105
♦kn7
♣Ekn

Syd Väst Nord Öst
1 NT  pass 2 ♦ * pass
2 ♥  pass 3 ♣  pass 
3NT pass pass pass

♠E4
♥KDkn54
♦76
♣K654

♠KDkn6
♥32
♦ED10
♣Dkn72

N

S
ÖV ?

1)

Utspel: Hjärter sju.

Nord berättar på andra budvarvet om 
utgångskrav med trekortsspader. 

Öst sätter i hjärter tio. Spelplan?

3)

N

S
ÖV ?

Syd Väst Nord Öst
1 ♠  pass 2NT pass
4 ♠  pass pass pass

N

S
ÖV

2)

Svaren hittar du på sidan 16, men 
tjuvkika inte förrän du har försökt 
lösa dem själv!

Klurigheter – Gullbergs tankenötter

Gullbergs tankenötter skrivs av 
Tommy Gullberg. Du kan även 
läsa hans bridgespalt i SvD och 
Aftonbladet.

TEXT - TOMMY GULLBERG
Utspel: Ruter två, udda enligt 10-12.

Nord berättar om minst 54 i hjärter 
och klöver. Syd har visserligen klöver-
stöd men då en stor del av hens styrka 
sitter i spader och ruter väljer hen att 
bjuda 3 sang. 

Öst sätter i ruter knekt på utspelet. 
Hur spelar du?

Syd Väst Nord Öst
1 ♠  pass 2 ♦  pass
2NT pass 3 ♠  pass
3NT passs pass pass

De svåraste kontrakten kan 
ibland vara de som ser enklast 
ut. Det är lätt att fokusera när ett 
kontrakt vippar på gränsen mel-
lan	hemgång	och	straff.	Då	tänker	
ofta både försvaret och spelföra-
ren länge och väl. 

Det är också lätt att tappa koncentra-
tionen när det ser ut som att man har 
en enkel uppgift framför sig. 

Följande giv spelade jag i Uppsala 
lagguld i höstas. (Egentligen inte exakt 
dessa kort, jag har återskapat given ur 
minnet eftersom lite teknikstrul i den 
sista ronden, i ett annars perfekt ar-
rangemang, har gjort att givsamlingen 
visar fel kort.)

U

Efter budgivningen 1hj - 2hj (8-11) - 
4hj har ni hamnat i den utmärkta ut-
gången. 

Utspelet blir ruteress.

Detta ser enkelt ut. Det finns inga möj-
liga förlorare utanför trumfen. I den 
färgen saknas bara ess och dam som 
man bör kunna driva ut. 

ppsala Lagguld

TEXT - DANIEL GULLBERG

♠EDx
♥98x
♦10xx
♣Kknxx

♠Kknxx
♥Kkn10xx
♦ -
♣EDxx

N

S
ÖV ?

Syd Väst Nord Öst
1 ♥  pass 2 ♥  pass
4 ♥  pass pass pass

?
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fanns något bättre spelsätt än att slå en 
mask i hjärter. 

Följdaktligen spelade jag nian från 
bordet och släppte den - och den vann 
sticket. ”Vad skönt”, tänkte jag. ”Det 
satt bra hela tiden, så nu är det frågan 
om övertrick.” När jag spelade mer 
trumf  från bordet sakade dock hö-
geryttern!

MTV kunde nu ta ut ess och dam för 
att trumfa ut bordet och spela mer ru-
ter vilket ledde till trumfmatt och straff 
i kontraktet. Otur, det satt så där dåligt 
som det inte fick göra! Eller..?

När hjärternio vunnit stick har mot-
ståndarna bara tre trumf  kvar totalt. 
I detta läge ska man helt enkelt mata 
sina svarta stick och låta dem stjäla när 
det passar. 

Allt man förlorar är tre trumfstick och 
kontraktet går hem. Ofta ger man bort 
ett övertrick eller två, men det kan det 
vara värt för att säkra hemgången i en 
zonutgång i lagtävling.

Det finns dock en fara - om trumfen 
sitter snett i försvaret hotar trumfmatt. 
Om man exempelvis maskar i hjärter 
och masken spricker spelar försvaret 
mer ruter som man ånyo får stjäla. 

Nu är man nere på två trumf  på var-
dera hand och motståndarna har tre 
trumf  kvar. Om färgen satt 4-1 från 
början har nu en försvarare tre trumf  
kvar - en mer än du.

Det är dock inte helt kört; man kan 
spela mer trumf  och stjäla en tredje 
ruter. 

Om försvararen med trumflängd följer 
färg på sex svarta stick går man hem 
med de sex sticken plus tre stölder på 
handen och ett trumfstick på bordet. 

Om försvararen med trumflängd har 
färre än sex svarta kort blir det straff, 
men då tror jag inte att det gick att gå 
hem ändå.

Ungefär så långt hann jag tänka innan 
jag alltså kom fram till att det nog inte 

ppsala Lagguld

Vill du också dela med dig av en 
historia där du gjort ett mindre 
lyckat avgörande vid bridgebor-
det? 

Skicka in din text till pass@sterik.
se
//Redaktionen

Lag Valle: Madeleine Swanström, Peter Backlund, Börje Dahlberg och Tommy Gullberg. Bild: Linnea Edlund

Denna bricka hjälpte Börje Dahlberg 
och Peter Backlund i lag Valle att ta 
hem segern i tävlingen.

Att läsa om andras olycka brukar vara 
roligt, och jag hoppas att detta inte var 
något undantag. 

Jag hoppas också att fler vågar bikta 
sig i Pass och dela med sig av liknande 
underhållande fadäser!

Artikel – Uppsala Lagguld
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Hela given:

Nästa klöver vinner du och drar ut 
trumfen. Därefter får försvaret för 
hjärteress. När Öst har esset är hem-
gången klar, eftersom du senare kan 
saka två ruter från bordet.
Är man för snabb med klöveress, kan 
Öst, efter hjärteress, returnera klöver 
till Väst. 

Hittar Väst sedan rutervända, blir det 
bet.

Lösningar på Tommys kluriga 
från sid. 14

♠E65
♥5
♦KD7632
♣E42

♠kn843
♥EK6
♦E8
♣10953

Utspel: Klöver tre.

Nord berättar om utgångsstyrka och 
spaderstöd. Eftersom Syd har mini-
mum hoppar hen till utgång.

Planera spelet när Öst sätter i klö-
verkung på utspelet!

Låt Öst få för klöverkung!

♠EK765
♥K6
♦K65
♣654

♠Dkn1098
♥Dkn105
♦kn7
♣Ekn

Syd Väst Nord Öst
1 NT  pass 2 ♦ * pass
2 ♥  pass 3 ♣  pass 
3NT pass pass pass

♠E4
♥KDkn54
♦76
♣K654

♠KDkn6
♥32
♦ED10
♣Dkn72

N

S
ÖV ?

1)

3)

N

S
ÖV ?

Syd Väst Nord Öst
1 ♠  pass 2NT pass
4 ♠  pass pass pass

N

S
ÖV ?

2)

Utspel: Ruter två, udda enligt 10-12.

Nord berättar om minst 54 i hjärter 
och klöver. Syd har visserligen klöver-
stöd men då en stor del av hans styrka 
sitter i spader och ruter väljer hen att 
bjuda 3 sang. 

Öst sätter i ruter knekt på utspelet. 
Hur spelar du?

Tag ruterdam och spela in bordet på 
spaderess. Fortsätt med låg klöver mot 
handen!
Hela given:

      ♠EK765
      ♥K6
      ♦K65
      ♣654

♠43   ♠2
♥943    ♥E872
♦9832   ♦ED104
♣D932   ♣K1087

      ♠Dkn1098
      ♥Dkn105
      ♦kn7
      ♣Ekn

N

S
ÖV ?

      ♠E4
      ♥KDkn54
      ♦76
      ♣K654

♠985   ♠10732
♥E987   ♥106
♦K9832   ♦kn54
♣3    ♣E1098

      ♠KDkn6
      ♥32
      ♦ED10
      ♣Dkn72

N

S
ÖV ?

Klurigheter – Gullbergs tankenötter

Utspel: Hjärter sju.

Nord berättar på andra budvarvet om 
utgångskrav med trekortsspader. 

Öst sätter i hjärter tio. Spelplan?

Tag hjärterkung. Sitter sedan rutern 
3-2 är det inga problem med hem-
gången. Det blir till och med ett över-
trick om Syd inkasserar sina två hjär-
terstick.

Risken är dock att rutern sitter 4-1.

Syd Väst Nord Öst
1 ♠  pass 2 ♦  pass
2NT pass 3 ♠  pass
3NT passs pass pass

Tar Öst för klöveress får du tre klöver-
stick för hemgång. När han låter dig få 
för knekten, övergår du till att attacke-
ra hjärtern. 

Tar försvaret hjärtersticket, får du 

två stick i den färgen. Släpper försva-
ret första hjärtersticket är det dags att 
återgå till klövern. Därmed får du två 
klöver-, ett hjärter-, två ruter- och fyra 
spaderstick för hemgång.

Skulle Väst vinna klöveress i stick tre 
hotar inget, eftersom rutern då är 
skyddad. Du får då tid att godspela 
hjärterstick.

Spelar man klöver efter ruterdam, 
kommer Öst in och returnerar ruter 
för bet med aktuell sits.

Spelar man hjärter i andra stick kan 
Öst ha hjärteress och Väst klöveress. 
Öst tar då omedelbart och returnerar 
ruter. Därmed tar försvaret senare be-
ten om hjärtern sitter 4-2.
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      ♠E65
      ♥5
      ♦KD7632
      ♣E42

♠D72   ♠K109
♥D97432   ♥kn108
♦4    ♦kn1095
♣kn76    ♣KD8

      ♠kn843
      ♥EK6
      ♦E8
      ♣10953

N

S
ÖV ?

Klurigheter – Lagermans lite lättare

PYJAMAS��|��MYSDRESS��|��NATTMÖSSA�
SOVSHORTS��|��NATTSKJORTA��|��MORGONROCK

�
	�RABATT
FÖR�BRIDGEKLUBBENS�MEDLEMMAR

Sankt Eriksgatan 41  |  08-651 33 13  |  www.georgsorman.se
     GeorgSorman         @georgsorman

Hela given:

När man godspelar rutern har handen 
ingen ingång till hjärteress. Väst kan 
hjälpa Öst genom att saka hjärterdam. 
Öst borde då hitta spader- eller klöver-
vända.

Tar man ut hjärteress tar försvaret 
straffen i hjärter när de kommer in i 
ruter.

Spela istället låg ruter från båda hän-
der i andra stick! 
Därmed har Syd godspelat färgen och 
har ruteress kvar som ingång till han-
den! 

Nu föreligger inga problem med att se-
nare inkassera hjärteress.

Forts. från sid. 7

Svåra frågorna (Bättre Bud och senare 
kurser):

Buden har gått 1 hj – 2 kl; 2 ru - ?

Vad bjuder du nu med följande kort?

8) ♠D4 ♥32 ♦Ekn4 ♣E108732

9) ♠K93 ♥4 ♦KD106 ♣E6532

10) ♠EK4 ♥D103 ♦K5 ♣ED653

Svar:

1) 1 sp. Trots den fina färgen och de 
många honnörspoängen bjuder vi 
lugnt och stilla ett-över-ett. 

2) 1NT. Med 11 trista hp är 1NT rätt 
bud. Kanske kan ni bjuda 2NT nästa 
varv om partnern inte passar, och då 
visa c:a 10 - 11 hp.

3) 2kl. Trots bara 10 hp bjuder du 2 kl 
med en stark sexkortsfärg. Nästa varv 
kan vi bjuda 3 kl och visa c:a 11 hp 
och en minst sexkortsfärg, ett bud som 
öppnaren får passa på.

4) 2NT. Med fyra kort i hjärter höjer 
vi den färgen (Stenbergs 2NT) trots 
uselt stöd. Att bjuda 2 kl förnekar fyra 
kort i hjärter.

5) 4 hj. Med fint stöd till öppnarens 
sexkortsfärg bjuder vi utgång med våra 
14 stp (stödpoäng).

6) 2NT. När öppnaren bjudit om 
hjärtern visar 2NT ca 11 hp och är ut-
gångsinvit. Oftast, som här, han man 
singelhjärter eftersom öppnaren har 
minst sex av den varan.

7) 3kl. Med egen stark lång klöver 
och singel i hjärter, blir 3kl rätt bud. 
Öppnaren får passa. Att bjuda 3 ru-
ter lovar bättre kort och det budet är 
då utgångskrav, vilket vi inte kan göra 
med våra 10 hp.

8) 2 hj. En svag preferens som lovar ca 
11 hp och ofta två hjärter.

9) 3 ru. Höjning till treläget efter två-
över-ett är utgångskrav. Öppnaren får 
inte passa. Här kan höjningen eventu-
ellt leda till höga ruterkontrakt (slam) 
om öppnaren driver på, eller så stop-
par vi i 3 NT eller 5 ru.

10) 3 hj. Försenat hoppstöd till treläget 
är krav. Här lovar 3 hj minst 16 stp och 
är slaminvit. Med 13-15 stp hoppar 
man till 4 hj.
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öda Små Stugor
vinner MästarserienR

Vinnarna av Mästarserien HT-19: Lag Röda Små Stugor. På bilden från vänster: Tommy Westman, Bosse Wiik, Mattias Weiler, Göran Andersson, Gunnar 
Andersson och Emanuel Unge. Ej med på bild: Noomi Hebert (kapten), Andreas Abragi, Erika Rodin, Peter Friberg och Jenny Rudenstål.  

TEXT & BILD - NOOMI HEBERT 

Artiklar i media, även i PASS, ska 
ju helst vara faktabaserade, rätt-
visa och neutrala tycker man.
Men just nu är det bara att glöm-
ma sådant!

Det här är en enstämmig hyll-
ningssång, på hög volym dessut-
om, till den galnaste Mästarse-
riesegern någonsin: 
Röda Små Stugor, som slog Bal-
com	 i	 finalen	 med	 några	 ynka	
IMP.

Som de flesta läsare vet är S:t Eriks li-
gasystem en evighetsmaskin, som mal 
på termin efter termin. Beroende på 
om man slagit sina maskar åt rätt håll 
eller inte åker man upp eller ner. När 

man masat sig upp till Eliten, och rå-
kar komma bland de sex första, kan 
man dock inte åka ner längre (skönt!). 

Istället får man spela Mästarse-
rien.
Mästarserien är precis lika läskigt som 
det låter: en massa gamla uvar som 
spelat bridge sen innan du var född, 
uppblandat med diverse juniorvärlds-
mästare och bridgeproffs i alla åldrar. 

Så hur hamnade vi små stugor här? I 
Mästarserien? Hur i allsin dar gick det 
till? Och hur kunde vi vinna (jag tror 
faktiskt fortfarande inte att det är rik-
tigt sant)?
Det är nog bäst att ta det från början...

Med vita knutar
Året var 2005. Andreas Abragi var ett 
år gammal, och hade just gått sina för-
sta steg (fem stycken, den 5/5!). 
Bosse Wiik hade bestämt sig för att 
lägga budlådorna, brickorna och alla 
jämra system på hyllan – den högst 
upp och längst in i garderoben.

Själv satt jag med min goda vän J och 
filosoferade över varför det så ofta blev 
så hetsigt och otrevligt vid bridgebor-
den. J, som hade en ganska – ska vi 
kalla det ”tävlingsinriktad” bridgebak-
grund – hade en del teorier. Men han 
tyckte lika illa om gnäll och skäll som 
jag. Så vad göra?

Vi började med att gå med i ett back-
gammonlag, men det är ju inte riktigt 
samma sak. Kanske skulle man starta 
ett helt nytt bridgelag? Ett snällt och 
roligt lag?
– Jo, vi ska ha ett lag, sa J. Men det ska 
liksom vara med vita knutar... jag men-
ar att det ska vara som att spela bridge 
i en röd liten stuga. Mysigt!

Så laget bildades och döptes i ett nafs! 
Röda små stugor, där man spelar brid-
ge och myser. Vi värvade alla snälla vi 
kunde övertala, och satte igång att spe-
la på höstterminen.

Och snälla var vi, framförallt mot var-
andra. När jag spelade med J och nåt 

Artikel – Röda Små Stugor
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gick galet, log vi milt mot varandra och 
sa: ”det är ju bara ett spel!”.
Naturligtvis ljög vi, och naturligtvis vis-
ste vi om det. Men vi ville så gärna ha 
det på just den nivån.

RSS till Eliten
Vi skuttar framåt lite i tiden, till 2008. 
Andreas hade blivit gammal nog att 
planera sitt födelsedagskalas, och be-
rättade på dagis att "för att få komma 
måste man klä ut sig till ett snällt djur”. 

Han hade uppenbarligen fattat vitsen 
med att vara snäll redan nu! Vad Bosse 
Wiik gjorde vet väl ingen, men han var 
helt säkert snäll, för det har han alltid 
varit. Och vi små stugor, vi kämpade 
oss upp till Eliten!

Glädjen stod som spön i backen, och fi-
randet visste inga gränser. Stugsången 
komponerades, allmänt festår utlystes.
Även om vi sedan dess halkat ur nån 
gång har vi krigat oss upp igen. Ge-
nom åren har vi haft många spelare i 
laget. 

En lagförteckning över nuvarande spe-
lare finns här intill, men vi har också 
haft äran att ha med gamla storspelare 
som Mårten (Gustawsson) och Tjolpe 
(Flodqvist), och lite nyare världsmästa-
re som Kathrine (Bertheau) och Jessica 
(Larsson).

Man får inte heller glömma de klas-
siska stugorna: Anders (Bondensson), 
Kicki (Nedlich), Freja (Andersson), LG 
(Magnusson), Stene (Bergqvist) och Jo-
nas (Flodqvist).

Fa(r)li(g) rödfärg
Egentligen vill man ju (en sådan här 
dag inte minst) lyfta fram alla spelare 
– utan lagkamrater är man platt intet. 

Men det går inte att utelämna Tom-
my Westman, systemkonstruktören 
bakom bland annat Fali röfärg (man 
öppnar med äkta 5-korts svartfärger, 
hjärter och ruter behöver bara vara 
3-korts, resten som vanligt. 

Om man vill vara extra sportig ska alla 

förklaringar vara på grötrim: ”budet 
visar klöver, precis vad man behöver”, 
”svag med spader, vänta er bravader.” 
Eller: “jag säger pass, sen går jag på 
dass”.

Inte heller kan man låta bli att nämna 
Jenny Rudenstål, nybliven stormäs-
tare (grattis!). Eller Mattias Weiler. 
Under åren i stugorna har han skakat 
på huvudet så mycket, att om man la 
ihop alla huvudskakningar (hur långt 
hakspetsen rör sig) skulle man kom-
ma ända till Flen! Och Kicki, såklart. 
Och... nä, stopp!

Århundradets come-back
Så var det då dags för 2019. Året in-
leddes på bästa sätt. Peter (Friberg), 
som lirat med oss ett slag sa en vacker 
dag:
– Du, jag har en kompis på jobbet, 
Bosse, han har spelat lite bridge förr, 
han kanske...asså om det behövs....
Jag var kallsinnig. Vi var många – och 
bra – spelare i laget, så nån random 
Bosse hit eller dit kunde väl kvitta. Jag 
sa så, fast på ett snällt sätt, och Peter 
mumlade:

– Bosse... alltså Bosse Wiik...han heter 
Wiik i efternamn.
Bosse Wiik! Min iskyla förbyttes mot 
tropiska temperaturer, och jag krävde 
att Peter genast skulle ringa Bosse och 
signa upp honom till tidernas ände.
(Som ni säkert anar var Bosse ”hyfsat” 
framgångsrik innan han la budlådorna 
på hyllan där 2005... men det är en an-
nan historia!).

Århundradets nyförvärv?
Med Bosse som tillskott till truppen 
gick det ju lekande lätt och bra. När så 
Mattias säger att han tycker vi ska ha 
med Andreas Abragi i laget är det ju 
bara att säga ja. Andreas och Mattias 
blev ihoptussade av Per Leandersson, 
junioransvarig, som försökte få junio-
rerna att spela regelbundet med och 
mot bra spelare. 

Under 2019 kom Mattias och Andreas 
överens om att spela lite mer regelbun-
det.
– Då vill man ju spela ligan, säger 
Mattias, och då passade ju RSS bra 
eftersom jag redan spelade där och 
lagkaptenen inte är rädd för att prova 
nya saker...

Janne Selberg vet...

Artikel – Röda Små Stugor
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Så vi spelade på under hösten, och tog 
oss ända till Mästarserien för allra för-
sta gången. 
Fantastiskt! Och väl där gick vi som 
tåget. Vi slutade fyra, vilket innebar 
att vi fick möta Bahaj i kvartsfinal, och 
stugsegern skrevs till 59–48. 

Nu valde Berik, som spelat ”förfinal” 
mot Herkules om förmånen att få välja 
semifinalmotståndare, oss. Det skulle 
de inte ha gjort, för de fick stryk med 
87–59.

Vi vann!
Hoppsan, vi var i onsdagsfinal! Där 
väntade Herkules, som bara satt och 
gnuggade händerna och nån slickade 
sig om munnen också. Men när krut-
röken skingrats hade Stugorna fått 59, 
och de bara 48. Vi var i final!

Final-finalen spelas mot bästa laget på 
måndagarna, som denna termin var 
Balcom. Vi möttes över 56 brickor, un-
der en måndag och en onsdag. 

Första finalhalvan spelade Andreas–
Mattias med Bosse–Emanuel vid an-
dra bordet. Balcom lineade upp Olle 

Lag Olrog spelar nu sin 110:e ter-
min i ligan med samma lagkap-
ten sen laget startades. Lagkapten 
Peder berättar här lite om lagets 
historia.

Wademark–Janne Selberg och Johnny 
Östberg–Mikael Lindblom, och vann 
första halvan med 15 IMP.

Men sedan blev det onsdag, och Stu-
gorna återkom med Bosse–Gunnar 
och Tommy–Göran. Balcom körde på 
med Johnny Östberg, denna gång med 
Tommy Bergdahl, plus Krister Ahles-
ved och Jonas Pettersson.

I halvtid hade Stugorna vänt, och led-
de med 15, och sedan blev det så jämt 
och spännande de sista brickorna att 
det knappt gick att andas. Men Stu-
gorna höll undan, och vann!

Andreas blev därmed den yngsta spe-
laren någonsin att vinna Mästarserien. 
Mattias och Tommy vann för andra 
gången, förra gången det begav sig 
spelade de i Kattens. 

Bosse blev den stora segraren, och 
övertecknad blev den gladaste kapte-
nen någonsin!

  

...hur viktigt det är att sitta på rätt stol.

Artikel – Röda Små Stugor

Ett svårslaget rekord!

Lag Olrog

Hur det började
Vi startade laget hösten 1965 och var 
då ett kompisgäng från Bromma gym-
nasium. En i gänget var Bosse Carne-
stedt som fortfarande spelar på klub-
ben ibland.

Då jag räknade på hur många som va-
rit med i laget efter 50 år kom jag fram 
till att det varit cirka 30 stycken och nu 
efter ytterligare fem år börjar det när-
ma sig 40. (Det är endast kapten som 
är kvar av det ursprungliga laget! Jag 
hoppas att få vara med och spela flera 
år till.)

Under årens gång har jag kommit 
fram till att det är bäst att ha sju styck-
en spelare i laget. Är det fler så blir det 
för litet spel, och är det för få så kan det 
bli svårt att få ihop lag.

System och nya lagkamrater
2014 var vi uppe i slutspel i Elitserien 
men blev utslagna i semifinalen.

För att uppmuntra mina lagkamrater 
att utveckla sina system mer så lät jag 
de som övade på BBO spela lite mer i 
slutspelet. Jag ville nämligen att mina 
lagkamrater skulle börja spela med 
XY-NT, Häxan och andra bra konven-
tioner.

Detta uppskattades dock inte av alla 
i laget, så de startade ett nytt lag på 
måndagar istället.

Vi var ändå rätt många i laget så ett 
litet samarbete mellan lagen borde 
kunna fungera tänkte jag.

TEXT - PEDER OLROG
BILD - LARS OA HEDLUND
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Lag Olrog: Louise Hallqvist, Björn Gustavsson, Peder Olrog (kapten), Per ClarinMen kapten i det nya laget var en fyr-
kant som ville bestämma spelschema 
ett halvt år framåt i tiden. Så tyvärr  
blev det en omöjlighet låna spelare av 
varandra, för då ramlade hans värld 
samman...

Vi hade istället då förmånen att få in 
de trevliga systrarna Louise Hallqvist 
och Ylva Johansson i laget som hade 
gjort ett uppehåll på cirka 20 år efter 
att varit med i svenska damlandslaget 
under sin tidigare bridgekarriär.

Ligasegrar
Åren 1982 till 85 vann vi ligan på S:t 
Erik fem gånger. De som då spelade 
i laget var Bengt Sandström, Björn 
Hamrin,Göran Ofsén, Per Fåhraeus, 
Jan Olsson och Ivar Sunesson.

På den tiden fick segrarna av ligan 
åka till Helsingfors en gång per år och 
möta ett finskt lag på en herrklubb i 
börshuset,där inga damer hade tillträ-
de. Inte ens vår ordförande Jerker Ols-
sons fru fick komma med.

En kväll var vi hembjudna till en av 
finnarna med en stor villa och stor 
swingpool. Det bjöds på hur mycket 
sprit som helst men inget att äta. Vi 
drack inte alltför mycket eftersom vi 
skulle spela en guldtävling dagen där-
på, men hungriga var vi...

En annan kväll då vi var ute och åt 
middag och skulle betala notan upp-
täckte vi att Göran hade fått tyska 
mark istället för finska då han växlat in 
i Sverige. Det var minst dubbla taxan 
till hans förmån men han var missnöjd 
ändå!

En annan kväll var Ivar och jag på en 
nattklubb som låg på baksidan av vårt 
hotell. Jag gick hem ganska tidigt på 
kvällen, men Ivar som hade noll koll 
tog en taxi runt hörnet!

SM/DM Lag
Hösten 1966 ställde vi upp i SM/DM 
lag 1967 för att höja våra bridgekun-
skaper ytterligare. 

Laget bestod då av Björn Hamrin och 
(jag själv) Peder, Björn Gustafsson och 
Göran Carlsson. 

Där mötte vi bland annat ett lag med 
Putte Kock och Tore Sandgren som vi 
slog! Det slutade med att vi kom trea 
och gick vidare till SM semifinal i Öre-
bro.

I semifinalen fick vi stryk av de blivan-
de SM-segrarna i lag Svinhufvud med 
Hans Göthe, Pontus Svinhufvud, Ulf  
Knöös, Anders Morath, Rolf  Johans-
son och Tommy Gullberg.

Under åren 1982-85 ställde vi inte upp 
i SM/DM lag, som på den tiden börja-
de redan i slutet av september.

Det var för mycket andra intressen 
som pockade på för mig såsom golf, 
curling, orientering, långfärdsskrid-
skor, utförsåkning och en dotter.

24 IMP
Den största vinsten på en bricka hän-
de redan 1966 då jag och min partner 
Göran hade 6Kl D plus 1 i zonen men 
våra  partners Claes Ribbing med Per 
Boman hade 7sp D i zonen.

Det blev 4010 poäng och i dag en klar 
24:a då gränsen går vid 4000 som ju är 
max vad man kan få på en bricka.

Familjebridge
När min farmor fyllde 100 år så spela-
de hon och jag mot min far och mor.
Farmor spelade ett kontrakt som inte 
gick så bra. Efteråt grubblade hon ett  
bra tag och sa –Det där spelade jag 
inte bra.

Sådan klarsynthet hade jag inte hört 
från mina föräldrar!

En annan gång fick jag hoppa in och 
spela med min mamma, som då var 
runt 97-98 år, eftersom hennes partner 
hade fått förhinder.

Vi hade väl inte spelat tillsammans se-
dan farmors 100-års dag, så jag var lite 
osäker på vad hon spelade för system. 

I hissen ner till spellokalen frågade jag 
därför henne om hon använde 2Kl  
Stayman efter 1 NT och om hon hade 
hade hög- och lågmarkeringar. Svaret 
var nej.

Vi vann tävlingen trots detta och mam-
ma bidrog starkt till det!

Det är bra med konventioner men det 
går bra utan dem om man använder 
sunt förnuft!
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Träkarl igen??
Här får du något att göra medan din partner spelar hem kontraktet. 

Här en inte-ett-dugg långsökt gåta (inskickad 
av Max Ödllund):

Denne man spelar naturligtvis i lag 
Båt! Naturligtvis?? Jo, (svar nedan)

Det diakritiska tecknet två prickar 
kallas trema. Bengt heter Stahre i ef-
ternamn. Alltså trema-Stahre, d.v.s. 
tremastare!

Knep och knåp 

Lösning till korsordet i nummer 2, HT-19

Vill du också dela med dig av en 
rolig historia, gåta eller någon an-
nan slags klurighet? 

Skicka in till pass@sterik.se
//Redaktionen

Kortsökt gåta Stugjakten
Hur många röda små stugor hittade 
du? Om vi inte räknar med den på 
denna sida så ska det finnas 13 stycken. 
På omslaget (en), sida 3 (en), sida 4 (en),
sida 9 (en), sida 10 (en), sida 14 (en), 
sida 17 (en), sida 18 (fyra) och  sida 20 
(två).  

Sommarnummer
För den som inte kan få nog av att läsa 
PASS så har vi goda nyheter: det blir 
ett sommarnummer! 

Där kommer du att hitta ett spelsche-
ma för sommarens bridgespel på klub-
ben samt lite annat smått och gott som 
kan vara roligt att läsa medan man 
slappar i hängmattan eller soltorkar 
efter badet.
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Bridgebingo!
Kryssa för de kontrakt du/din partner 
spelar hem. Om det finns flera rutor 
med samma kontrakt så får du välja 
vilken du ska kryssa för. 

Mittenrutan är en joker. 

Först till 5 i rad vinner! Lycka till!

Bridgesudoku!
I denna variant av Sudoku så har jag 
använt mig av nio bridgesymboler. De 
är: klöver, ruter, hjärter, spader, sang, 
pass, nollan (används som bekant inte 
längre, men tänk vad kul att kun-
na bjuda 7 Noll över motståndarnas 
7NT!), dubbelt och redubbelt. 

I övrigt så fungerar det precis som ett
vanligt sudoku. Det vill säga: alla sym-
bolerna ska vara representerade en,  
och endast en, gång per rad såväl hori-
sontellt som vertikalt. 

Skicka in din lösning och vinn pre-
sentkort!



gonsin. I år består laget av erfarna spe-
lare och några väldigt unga, de är star-
ka personligheter, de tror på sig själva 
och nu presterade de ännu bättre.
Under vistelsen i Kina hade vi vissa 
svårigheter - lufttemperaturen ute var 
mellan 30 till 34 grader men inne i lo-
kalen fanns det luftkonditionering och 
det var skönt. Det gällde att hålla väts-
kebalansen i kroppen på en bra nivå.

Kenneth tycker att damlandslaget står 
som symbol för Girl Power och svarar 
gärna på frågan ”kan du avslöja för oss 
några mindre kända fakta om var och 
en av guldmedaljörerna?”

- Katherine Bertheau är den enda 
norska som har representerat Sverige 
i ett världsmästerskap. Vem hon he-
jade på när Sverige spelade mot Nor-
ge (stryk i denna match) vet jag inte, 
hoppas hon höll på Sverige.

Jessica Larsson har varit min ordina-
rie mixedpartner. Hon bor numera i 
Trondheim och är sambo med Geir 
Helgemo, som är nummer ett i världs-
rankningen. Jessica spelar bridge på 
heltid.

Emma Övelius är en otroligt ambiti-
ös tvåbarnsmamma, hon har tidigare 

spelat med Sandra Rimstedt som bor 
i USA och nyligen fått sitt andra barn. 
Emma och Sanna hade inte spelat 
ihop länge, men tränat lite på nätet.

Samarbetet vid bridgebordet i Wuhan 
gick väldigt bra.

Sanna Clementsson är 19 år gammal 
och är den yngsta spelare som har vun-
nit Venice Cup.
Cecilia har också två barn, hon jobbar 
med bridge och hinner dessutom med 
att åka och spela världen runt.

Slutligen ska jag presentera ”vetera-
nen” i damlandslaget – Ida Grönkvist, 
som nu är 24 år gammal och började 
spela för damlandslaget innan hon 
blev uttagen i juniordamlandslaget!

Vad händer härnäst?

- Förutom de tre paren som spelade nu 
så har vi backup av 2–3 par till som 
spelar på denna nivå. Nästa år är det 
EM i Madeira (juni-juli) och Mind Ga-
mes (OS) i Kina på hösten.

Nyheten kommer till sist..
Ni som redan kände till det mesta i 
denna artikel och väntar på en nyhet, 
ni får nyheten till slut. Kenneth Borin 
avslutar sin tjänstgöring som kapten 
för damlandslaget. Många kommer att 
sakna honom men vi måste acceptera 
och respektera hans förklaring till be-
slutet:

- Jag har haft några trevliga och fram-
gångsrika år tillsammans med tjejerna 
och jag tackar för tiden som kapten för 
damlandslaget, men jag är trogen min 
grundregel: Man ska sluta när man är 
på topp.

Profilskribent: Elena Ström

Denna artikel innehåller inte 
många färska nyheter, men PASS 
väljer ändå att återgå till en väl-
digt trevlig händelse som man 
gärna vill minnas och diskutera 
om och om igen. 

Alla spelare som representerade 
Sverige i de olika kategorierna i 
VM i Kina i höstas nådde fram-
gångar men allra tyngst vägde 
guldmedaljerna i Venice Cup som 
damlandslaget lade beslag på. De 
flesta	damer	spelar	på	S:t	Erik,	så	
man kan gott säga att det var guld-
regn på klubben när de återvände 
hem.

Lagkaptenen Kenneth Borin ställde 
upp på en intervju och hade mycket 
att berätta.

- Jag hade varit borta i cirka 5 år från 
bridgen – arbetade som simcoach på 
svensk elitnivå för både killar och tje-
jer. När jag såg vilka som ingick i la-
get 2016, bestämde jag mig att söka 
jobbet. Jag insåg att detta lag är ett av 
de bästa i världen och kan nå väldigt 
långt.

För två år sedan, i Lyon, blev vi trea i 
VM, det var lagets bästa placering nå-

TEXT & BILD - ELENA STRÖM

Guldregn över S:t Erik

Kenneth tycker att man ska sluta när man är på topp

Girl Power


