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Klubbtidning för BK S:t Erik

Löparens Cup

Till minne av det som varit

Festival

Starka resultat av S:t Eriks spelare

Röda Maja

Bridge på vikingatiden

JEM-GULD!

Dramatik i Stokke

Läs om de nya
krafterna i klubbfiket

Café Storslam serverar

PAUSFIKA
Intervju med Fredrik & Johan Wahlberg

”Det är nog svårt att förstå hur speciellt det är att driva kafé här.”

Ledaren

Spelprogram HT-19
Augusti 2019
Norsk Bridgefestival
(Drammen, Norge)

14

14-18

Riga invites to Jurmala
(Jurmala, Lettland)

15

20-29

Öppna JVM par/lag
(Opatija, Kroatien)

16

2-10

Januari 2020
1

Nyårssilver

2

Helgrally Strata

Luciasilver

2

Skinkbarometer (dag)
Hcp/Scratch

Helgbarometer
Hcp/Scratch

3

Helgrally Strata

Avslutning
(Nya Bridgeskolan)

17

Julkul (kväll)
OBS! Föranmälan

4

Helgbarometer
Hcp/Scratch

18

Skinkbarometer (kväll)
Hcp/Scratch

5

Helgbarometer
Hcp/Scratch

September 2019

19

6

Trettondagssilver

6-18

Int. Festival Pula
(Endast inbjudan)

Julkul (dag)
OBS! Föranmälan

26

Annandagssilver

7

Ligan börjar

JSM-par
(Täby)

27

Helgrally Strata

10-12

7-8

TL-utbildning Steg 3
(Örebro)

28

Helgbarometer
Hcp/Scratch

29

Mellandagssilver

30

Helgrally Strata

31-1/9 Allsvenskan Elitserien
Göteborg och Uppsala
31

Allsvenskan division 2 och 3

8

Årsmöte Stockholms BF
med årsmötessilver

13-15

Northern Light Bridge
Festival (Siglufjord, Island)

14-28

VM nationslag
(Wuhan, Kina)

21

Allsvenskan division 3

28-29

Allsvenskan division 2

Oktober 2019
9-13

Vilnius Cup
(Vilnius, Lettland)

11-12

Riksstämma
(Örebro)

18-20

Allsvenskan Elitserien
(Örebro)

19

Allsvenskan division 3

26-27

Allsvenskan division 2

31-11/11Madeira Open Funchal
(Funchal, Portugal)

November 2019
3

Årsmöte BK S:t Erik
med årsmötessilver

7-9

Champions Cup
(Bukarest, Rumänien)

14-17

Svenska Cupen (Uppsala)

23

DM-par final mixed
(Arrangör:StBF)

28-8/12 ACBL: Höstmästerskap
(San Francisco, USA)
2

December 2019

Kursiverad stil betyder att tävlingen inte är på klubben.

MISSA INTE
JULKUL (KVÄLL)
17/12!

Speldagar Ligan
Höstterminen 2019 Preliminärt (Observera att dagligan har samma speldagar
men INTE samma antal omgångar i grund- och slutspel).
Vecka Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Grundspel
33
12 augusti
34
19 augusti
35
26 augusti
36
2 september
37
9 september
38
16 september
39
23 september
40
30 september
41
7 oktober

13 augusti
20 augusti
27 augusti
3 september
10 september
17 september
24 september
1 oktober
8 oktober

14 augusti
21 augusti
28 augusti
4 september
11 september
18 september
25 september
2 oktober
9 oktober

15 augusti
22 augusti
29 augusti
5 september
12 september
19 september
26 september
3 oktober
10 oktober

Slutspel
42
14 oktober
43
21 oktober
44
28 oktober
45
4 november
46
11 november
47
18 november
48
25 november
49
2 december
50
9 december

15 oktober
22 oktober
29 oktober
5 november
12 november
19 november
26 november
3 december
10 december

16 oktober
23 oktober
30 oktober
6 november
13 november
20 november
27 november
4 december
11 december

17 oktober
24 oktober
31 oktober
7 november
14 november
21 november
28 november
5 december
12 december

V

år lokal behöver
ständig omvårdnad.

För fyra år sedan sommaren 2015 lade
vi nya golv, målade väggar och gjorde
rent ovanpå undertaken. För två år sedan renoverades köket.
Under sommaren har klubbens stora toalettgrupp helt byggts om, bara
handtorkar, toapappershållare och
tvålautomater har behållits. De gamla
toaletterna hade tyvärr börjat ge ett
sunkigt intryck, det var några år sedan
vi flyttade in 2000. Två översvämningar hade också medfört skador.
Alla spelarnas toaletter berördes utom
den separata för rörelsehindrade.
(Dessutom finns på klubben en för tävlingsledare och, enligt krav från Miljöförvaltningen, en toalett för bara kökspersonalen.)
Under sommaren har det emellanåt varit köer då spelarna bara hade
tillgång till två toaletter; toaletten för
rörelsehindrade och TL-toaletten. De
flesta tog dock detta med gott mod.
Ombyggnaden hade flera mål, de viktigaste var plats för fler toaletter på
samma begränsade område, att göra
besöken effektivare, toaletterna lättare
att städa, införa nya bekvämligheter
och att få slut på avloppsstopp.
Fler toaletter:
*) Antalet damtoaletter ökades från
fyra till sex. Damrummet har fått utrymmesbesparande skärmar i stället

En förstling!
De senaste två åren har bestått av
många första erfarenheter.
Jag fick mitt första barn (2018), jag spelade min första SM Lag Final (2019)
och jag har även nu färdigställt mitt
första nummer av PASS.
För mig är jobbet som redaktör fyllt
med lika stort allvar och med lika stort
nöje som jag upplever med min barnuppfostran. På vissa sätt är även klubbtidningen lite av en bebis för mig.

för innerväggar. En modell som är
vanlig till exempel på flygplatser.
*) För herrarna blev det en pissoar
till, totalt en toalett och tre pissoarer.
Herrummet har fått byta plats med det
större städrummet.
*) Färre radiatorer. Tidigare minst en
i var rum, nu bara två i damrummet
längs fasad.
Effektivare besök: Handfat flyttas ut
från toaletter vilket ger snabbare besök.
*) En damtoalett får eget handfat, de
övriga fem får dela på tre gemensamma.
*) Herrarnas toalett och tre pissoarer
får dela på två handfat.
*) In till dam- och herrum ersätts dörrar av två skärmväggar i vinkel. Det
får bort dörröppningsproppen när besökare är på väg ut och in.
Lättare att städa:
*) Alla rum fick golvbrunn vilket tidigare saknats.
*) Alla toaletter blev vägghängda.
*) Väggar har kaklats till 120 cm över
golv, tidigare bara ovan handfat och
bakom pissoarer.
*) Alla golv får klinker, tidigare bara i
det stora damrummet.
*) För avspolning har duschmunstycken med slang satts upp.
Nya bekvämligheter:
*) Rörelsestyrda vattenkranar - Slut på
svåröppnade och svårstängda kranar.
*) Rörelsestyrd belysning, tidigare
strömbrytare i varje rum.
*) Spolanordning för underliv på den
separata damtoan.
Få slut på stopp i avlopp: Innan vi 2013
Den är något jag tillverkar själv från
grunden och något som jag vill ska få
alla de bästa förutsättningarna för att
hävda sig själv där ute i världen.
Med det så önskar jag er god läsning
och en god fortsättning på bridgesäsongen!
Mvh

Redaktörskan

bytte ut pappershanddukar mot handtorkar hade vi stopp nästan var vecka.
Sedan dess har stoppen varit glesare
men inte uteblivit. Nya avloppsledningar har därför lagts i nya rännor
som har bilats fram i betonggolven.
Många medlemmar har kommit med
förslag och åsikter. Tack till er! Ett
särskilt tack går till Anders Hellström
som skissade fram förslaget på ny utformning av toalettgruppen, Gunnar
Andersson som höll i förhandlingarna
med värden samt Börje Primér och
Janne Bergholm för praktiska synpunkter längs vägen.
--Mårten Gustawsson
Projektledare för toagruppsombyggnaden och
ordförande i BK S:t Erik
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Artikel – Dramatik i Stokke

I

somras gick JEM, det
27:e i ordningen, av

stapeln i Stokke i Norge. Sverige var representerade av många
från BK S:t Erik: Simon Hult, Ida
Grönkvist, Johan Säfsten, Castor Mann, Hjalmar Sandblom,
Sanna Clementsson, Markus
Bertheau, Andreas Abragi och
Ivar Lichtenstein som spelare
samt Kathrine Bertheau, Lars
Nilsson och Daniel Gullberg som
lagledare.

TEXT - DANIEL GULLBERG
BILD - EBL

Som titelhållare i U26 och U21 samt
ett lag med stor erfarenhet av mästerskap i U16 var förväntningarna högt
ställda. Och man levererade! Ett guld
I U26 och VM-plats för alla lag var ett
fint resultat.
Innan vi går över till brickor tänkte jag rapportera om lite dramatik. På
prisutdelningen brukar man börja med
klassen U16. Denna gång blev dock
starten försenad och till slut fick man
kasta om ordningen. Anledningen var
ett domslut i sista matchen mellan Polen och Danmark som kunde kasta om
medaljerna (Polen kunde gå förbi England och ta bronset). Till slut avslogs
överklagan och tävlingsledarens domslut verkställdes, men av PO Sundelin
som var del av EBL:s stab fick vi veta i
efterhand att det var väldigt tight. Inte
mer med det, Polen fick vara kvar på
fjärde plats.
Den observanta har dock sett att Polen fått 5 VP:s bestraffning. Detta var
kopplat till något helt annat, nämligen
att man använt en förbjuden konvention. Internationella systemregler är
inte lika förlåtande som de svenska,
särskilt inte i juniortävlingar.
Det man hade spelat var inklivet 2ru
som multi över motståndarnas naturli-
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ga klöveröppning. Detta kvalar in som
en så kallad “Brown sticker” och får
inte spelas i juniormästerskap (öppningen 2ru multi är ett undantag som
är tillåtet). Dessutom hade man inte
deklarerat denna konvention på sitt
deklarationskort, något som man hade
behövt göra (om konventionen varit
tillåten). Att man spelade detta uppdagades i matchen mot just England.
Återigen ingenting konstigt, bryter
man mot reglerna ska man bestraffas,
vad jag hörde var det till och med diskussioner om diskvalificering. Denna
gång fick man fortsätta tävlingen, men
tilldömdes 5 VP i straff. Det jag tycker var anmärkningsvärt var dock ryktet (med betoning på ryktet, det kan
mycket väl vara fel) att av de 5 poängen som försvann var 2 för användandet av konventionen och 3 för att man
missat att deklarerat ett artificiellt bud
i förväg.
Självklart ska allt deklareras ordentligt, något PO Sundelin kämpat
med att få till i oräkneliga år. Efter att
ha gått igenom alla motståndares deklarationer i U21 kan jag dock meddela att det är långt kvar innan man
når en acceptabel nivå. Förutom rena
felaktigheter där det står en sak på ena
sidan av deklarationen och en annan
om samma bud på andra sidan är det
mycket som är otydligt och dåligt formulerat.

bryta mot reglerna och sett detta gå
ostraffat blir man minst sagt lite trött.
Jag tycker det är respektlöst mot mig
som motståndare och min tid, som går
åt till att jaga andra. Dessutom sätter
det ett dåligt exempel för framtiden att
man inte behöver följa reglerna eller
skriva bra deklarationer.
Men det jag har svårast att förstå är
varför man dömer hårdare i den yngre
klassen U16 än man gjorde i U21. Om
en felaktighet på deklarationen ska
resultera i -3 VP hade inte många lag
varit på plus... Man ska inte kunna vinna på förbjudna sätt, så att Polen förlorade sin medalj är rätt. Jag kan dock
inte hjälpa att tycka synd om spelarna

som med all sannolikhet inte känt till
sitt misstag.
Efter att ha läst allt detta gnäll
har ni förtjänat en storslam.
Östs kort:
♠J9
♥KQJT754
♦JT4
♣Q
Partnern visar 22-24 och en jämn
hand och senare fyra ess samt klöverkung. Man kan räkna till 12 stick och
partnern har lovat minst 3 hp till, så
Erik Hansson chansade på 7hj mot
Polen.

Västs kort:
♠AQ7
♥A2
♦A65
♣AK975
7hj är ett mycket bra kontrakt på Västs
hand efter trumfutspel. 4-3 i klöver,
en spadermask eller en skvis leder till
ett trettonde stick. Bästa planen är
att trumfa ut, ta klöverdam, gå in på
ruteress och ta ess och kung i klöver.
På detta sakar man en spader och en
ruter.

Om Syd visar sig ha fem klöver ligger
hotet väl för en skvis. Om Nord då har
båda ruterhonnörerna går man hem
oavsett vem som har spaderkung.
Ta alla trumf, när sista spelas är läget:
??
K
AQ
x

J
x
J
??
J

Om båda motståndarna har följt färg
i klöver kan man godspela färgen med
en stöld och ha spaderess som ingång.

EM-laget från vänster till höger: Ida Grönkvist, Johan Säfsten, Johannes Mattson, (EBL Francesca Canali), (Coach: Daniel Gullberg) Simon Hult, (Kapten:Tom Gärds)

Syd måste spara klövern och kastar
därför en spader. Bordet sakar klöver.
Nord måste spara ruterkung och sakar
också en spader. Ingen motståndare
har kunnat spara två spader, så spader
till ess kommer fälla kungen och hemgången fås på spaderdam efter en dubbelsidig skvis. Faktiskt hade spaderdam
lika gärna kunnat vara spadertvå.
Denna gång satt klövern 4-3, så inget
trolleri var nödvändigt, Castor tog alla
stick.
Hela sitsen var denna:
♠K63
♥983
♦Q872
♣832

Dessutom förekom incidenter där man
försökte få till sena ändringar där man
gick till tävlingsledaren och sade att
jag som kapten för motståndarna godkänt detta och sedan gick till mig som
kapten och sade att tävlingsledningen
redan godkänt det, när faktum var att
ingen hade godkänt det.

♠AQ 7
♥A2
♦A65
♣AK975

Vad blev straffet för dessa förseelser då? Inget alls. Och det är detta
som stör mig lite med hela historien.
Efter att ha slitit en hel vecka med att
försöka tyda dåliga deklarationer, lirka ur motståndarna saknade papper
och förtydliganden samt tampats med
lögnaktiga motståndare som försöker

När Polen stannat i lillslam vid andra
bordet var detta värt 11 imp för U21.

N
V 28 Ö
S

♠ J9
♥ KQJT754
♦ JT4
♣Q

♠T8542
♥6
♦K93
♣JT64

Mot nya framgångar i VM
nästa år!
PASS | HT 2019
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LÖPARENS CUP

I

början av januari
varje år

kommer Löparens Cup, en inbjudningstävling för ungdomar
till minne av Thomas Magnusson (också känd som Löparn)
att spelas. Tävlingen arrangeras
av Stockholms Bridgeförbund
med stöd av S:t Erik.
TEXT - LENNART ERIKSSON
BILD - M. GUSTAWSSON
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På bilden, från vänster till höger: Simon Hult, Sanna Clementsson, Laura Covill, Daniel Gullberg, Johan Säfsten, (Johnny Östberg, foto)
Ida Grönkvist, PG Eliasson, Lowe Kozak, Mikael Rimstedt, Teo Bodin, Lennart Eriksson, Hjalmar Sandblom, Yvonne Wiseman, Ola
Rimstedt, Adam Stokka, Markus Bertheau, Allan Nouri, Emanuel Unge.

Som junioransvarig i StBF ville
jag ge yngre bridgespelare en egen
tävling. Min vän Lars Nilsson erbjöd
sig att sponsra priser och bidrog
också med det fina förslaget att döpa
tävlingen till Löparens Cup som en
hyllning till Thomas Magnusson.

Nästan alla svarade ja på den
personliga inbjudan jag messade och
Löparens partner P G Eliasson ville
gärna vara prisutdelare.
De 16 inbjudna delades in i två lag
med hänsyn tagen till rankingpoäng
och personliga önskemål.

”som en hyllning”

"nästan alla svarade ja”

Över ett år senare, på grund av
stora svårigheter att hitta ett lämpligt
datum (våra bästa juniorer är alldeles
för bra och blir inbjudna till tävlingar
jorden runt hela tiden) blev den första
Löparens Cup spelad.

Tre brickor med varje lagmedlem
(Paul Jones reds. anm.), matrast,
och sedan tre brickor till med varje
lagmedlem.

Högre rankade spelare mötte oftare högre rankade i motståndarlaget.
Lagen döptes till ”Fulingarna” och
Snyggingarna”. (För några år sedan
fanns det ett lag som hette ”Erikas
fulingar”. När jag senare startade ett
lag i samma serie och värvade några
av deras spelare fick det heta ”Erikas
snyggingar”).

Så här såg tidsschemat ut:

För mer läsning från en
deltagares perspektiv rekommenderas Idas superba
artikel i Bridge nummer 2,
2019/redaktionen.

15.35
18.30

15.15
15.30
15.31
15.32
15.33
15.34

19.15
22.00

Samling
Pensionärsbridgen slutar
Fram med chips, popcorn etc
På med musiken
Släcka takbelysningen
Belysning tänds över de
fyra spelborden
21 brickor
Gemensam, gratis,
matrast på pizzerian
21 brickor
Slut.

Nästa Löparens Cup spelas fredagen
den 3e januari 2020.
PASS | HT 2019
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B

röderna Johan och
Fredrik Wahlberg

har som bekant tagit över driften av S:t Eriks kafé. De har nu
varit igång med verksamheten
sedan februari-mars i år och nu
när de hunnit bli lite varma i
kläderna (pun intended) så vill
jag känna dem lite på pulsen.

Mellan 1970 och 1986 så var Ingrid
Frogner kaféarrendator och här är en
bild på henne då hon i PASS (1984)
blev uppmärksammad på sin 70-årsdag.

det så drev hans dotter Sara Dyrén kaféet ett kort tag.
I november 2007 tog Café Harmoni
över med Anette Ekman i köket. Hon
drev det i nästan 6 år. innan det blev
dags för ännu en rokad.

TEXT & BILD - KRISTIN NEDLICH
RESEARCH - M. GUSTAWSSON

Först lite kort om klubbens kaféhistoria. Ni som läst 70-årsutgåvan av
PASS kommer kanske känna igen en
del, men som det är med historia så tål
den att nämnas om igen, för det dåliga
minnet.

Två systrar och en kock, som ägdes av Susanne Mikkelborg och Claes
Mattson, hade nog aldrig hört talas om
bridge innan de tog över kaféet här,
men de fick snabbt lära sig att fikat är
en viktig del av sporten!

Fram till 1970 så är just kaféverksamheten på klubben lite dolt i dunkel.
Men PO Sundelin, som började spela
på klubben i slutet av 50-talet, kan berätta om en lite gullig historia. Klubben fick då besök av några brittiska
damer en kväll och dessa önskade då
att få sig en kopp te i pausen.
Dåvarande kaféägaren skämdes lite
över bristen på ”riktigt” te, men visste
ingen annan råd än att förse dem med
tepåsar. Damerna var mycket förundrade över detta fenomen, men drack
upp och spelade klart tävlingen. Några dagar senare hade man införskaffat
riktigt te och när då damerna återkom
så meddelades de goda nyheterna.
Lite snopet blev det då damerna istället gärna ville få pröva lite mer av de
där fantastiska påsarna istället!

Efter dem kom ännu ett par oinvigda in
som kaféägare med det härliga namnet
Kafé Träkarlen. De var mycket rutinerade hotell- och restaurangägare, men
bridgeklubben erbjöd utmaningar som
de inte var ritkigt vana vid.
Innan vi vänder blad och blickar mot
framtiden så vill jag avsluta historierundan med en liten bild från kaféet
när klubben låg på Alströmergatan.

Carl-Johan Halling tog över driften av
köket efter Ingrid.
Efter Carl-Johan tog Bengt ”Bunke”
Lindholm med sin dåvarande fru Lissen över kaféet under åren 1994-2007
När Bunke inte längre orkade sköta
Lina Olofsson, Peter Bertheau och Jenny Rudenstål
i köket under en klubbfest på Alströmergatan
(1998).

FORTS. PÅ NÄSTA SIDA →
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F

bens verksamhet. Det svåraste är att
träffa rätt på utbudet och kvantiteten.
Man vill ju inte stå där med 20 räkmackor när man stänger.

redrik är äldst och
VD för företaget

som äger kaféet och sköter om löner, ekonomi och administration.
Johan är vad man skulle kunna
kalla för operativ chef och ansvarar för schemaläggning och den
dagliga driften av verksamheten.
Johan kallas ju ibland för Fjupp.
Var kommer det smeknamnet
ifrån?

Till sist då. Kaféet heter ju Café
Storslam. Har ni någon bricka att
berätta om på det temat?

Perfekta jobbet att
kombinera med sin
favorithobby.

”Ja, vi bjöd ju en snygg 7 ruter på Guld
IAF:en. ” berättar Fredrik.
♠kn63
♥973
♦T
♣DknT763

”Det är färre och färre som säger
Fjupp, men en del säger det fortfarande. Det är ett gammalt smeknamn som
kommer från den tid då jag började
spela bridge. Då spelade jag robber
tillsammans med Fredrik och hans
kompisar Magnus och Pontus Bruno.
Så var det nångång på nattkröken som
Pontus säger: ”Men Fjupp, är det okej
om vi säger Fjupp? Du tar väl inte illa
vid dig?” Och så dags på dygnet så
svarade jag såklart: ”Nej, nej, det är
lugnt.” Sen när jag började spela på
klubben så hängde det smeknamnet
liksom med. Det var ju för att jag var
lillebror och ganska kort och hängde
tillsammans med några lite äldre killar.
Då blev det Fjupp.”

♠K97
♥Ekn54
♦EK6
♣E95

Vi bjöd ostört på ÖV:
Väst

Bröderna Wahlberg: Johan och Fredrik.

Har Fredrik något smeknamn?
”Nja, Fride och Freud har jag väl kalllats och det kom mest från när jag var
liten och vi tyckte att det var lite coolt
med amerikanska smeknamn. De flesta säger Fredrik nu.”

2007 och 2008 så sökte Johan till en
kockutbildning på Grythyttan och
kom in. Men det var lite för jobbigt att
lämna tryggheten med jobb och boende i Stockholm, så det blev inte av.

Vi hade väldigt bra förutsättningar att
sätta igång med så kort varsel. Vi måste verkligen ge cred till de förra ägarna
för att överlämningen gick så smidigt
och fort.”

Varför vill ni driva kafé på S:t
Erik?

Johan sökte till kaféentrepenaden redan förra gången det begav sig med
ägarbyte. Men då var det lite känsligt
i och med att han satt i styrelsen under
den tiden, så det blev inget då heller.
Men nu när chansen dök upp igen så
tänkte han: att nu får det bli av!

”Johan har haft en dröm länge”

Det var till och med så att mellan

♠E5
♥K
♦Dkn98753
♣K82

♠DT842
♥DT862
♦42
♣2

”matlagning och service”

”Det är framförallt jag (Johan) som ville det och jag har väl tänkt på det sedan jag började spela på klubben. Plus
att jag är väldigt intresserad av matlagning och service. Så jag har tyckt att
det verkar väldigt roligt.”

N
V 37 Ö
S

Johan har haft en dröm om det här
länge och nu föll det sig så väl att Fredrik redan hade ett företag som kunde
sköta driften av verksamheten.

Kommer ni att introducera några
nyheter i höst?
”Vi har börjat litegrann med att testa
sådant som lasagne, laxpudding och
kycklingspett med matvetesallad. Det
är väl varm mat överlag som är grejen. Det ska gå att äta lagad mat här
till lunch och middag.
Men det blir ju kafémat i och med att

vi har begränsade tillagningsmöjligheter. Vi har köpt in fler mikrovågsugnar
för att det ska gå snabbt och smidigt att
få ut maten.

”verksamheten är väldigt speciell”
Verksamheten här är ju väldigt speciell
och det ställer sina krav på att det ska
gå fort och enkelt.”
Vad är det bästa med att driva kafé
på S:t Erik?
”Det här är vår hemmaplan, det är
här vi har våra kompisar och miljön
är väldigt rolig att vara i. Det är bra
tryck i kaféet med högt tempo och bra

omsättning.

”det här är vår hemmaplan”
Och så kan man ju spela tävlingar
samtidigt som man jobbar, KM Individuellt till exempel som Fredrik spelade. Jag (Johan) har ju alltid tyckt att det
borde vara någon med bridgeanknytning som driver kaféet.”
Vad är det jobbigaste med att driva
kafé på S:t Erik?
Det är nog svårt att förstå hur speciellt det är att driva kafé här. Hur det är
när alla kommer och ska fika på samma gång.
Vi måste anpassa utbudet efter klub-

1♥
2♠ !
4♦
4NT
5♥
6♠

Öst
1♦
2♣!
3♦
4♥
5♣
6♣
7♦

Förklaring:
1 ruter var nat obalans. 2 kl visade 6
+ ruter eller diverse starka händer,
2 sp var konv UK, 3 ruter fastställde
6 + ruter 11-14. 4 ruter fastställde
rutern, 4 hj visade ess eller kung i
hjärter (vi kontrollbjuder inte singel i
pd färg normalt sett). 4 NT var RKC,
5 kl 1 eller 4 ess, 5 hj frågade efter
trumfdam, 6 kl visade denna och kl
kung, 6 sp visade ngt i spader och var
storslamsinvit (och Johan visade förstås att han var beredd spela 6NT).
Och nu hade jag ju en 7e ruter så jag
bjöd storslammen.
Brickan bidrog till att vi lyckades
knipa spurtpriset!

FORTS. FRÅN FÖREG. SIDA
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Klurigheter – Gullbergs tankenötter

Gullbergs tankenötter skrivs av
Tommy Gullberg. Du kan även
läsa hans bridgeproblem i Svd
och Aftonbladet.
TEXT - TOMMY GULLBERG

1)

♠ kn74
♥ D53
♦ D8
♣ Kkn964

Utspel: Spaderess.
Väst visade lågfärgerna med 2
sang. Nord stöttade spadern, eftersom
Syd lovat minst fem kort med sitt öppningsbud.
Har Syd bara lovat fyra spader torde
pass vara ett sundare alternativ på
Nords kort.
Efter trumfess fortsätter Väst med klöverkung.
Hur tänker du dig hemgång?

N
V 1 Ö
S

3)

♠ 65
♥ EK1086
♦ Ekn3
♣ ED3

♠ED10752
♥54
♦K
♣kn1064
N

Syd
1♥
4♥

Väst
1♠
pass

Nord
2♥
pass

Öst
pass
pass

Utspel: Spaderess.
Väst fortsätter med spaderkung och
-dam. Du stjäl och fortsätter med hjärteress.
Hur tänker du dig hemgång, när
Öst-Väst hittills bekänt färg?

2)

♠K107
♥Ekn8
♦65
♣107643

12

Väst Nord
2 NT* 3 ♠
pass
pass

PASS | HT 2019

♠4
♥ED106
♦E65
♣EK987

Syd
1♣
2♥
3 NT
4 ♦*
4 NT*
6♣

Nord
1♠
3♠
4♣
4 ♠*
5 ♦*
pass

Efter Syds stigande budgivning berättade Nord med kravtempo om sexkorts
spader. Han visade i nästa budrond sitt
klöverstöd, varefter kontrollbudgivning och essfråga, med svaret ett ess av
fem, ledde till lillslam.

♠Dkn9632
♥KD4
♦D84
♣E
Syd
1 ♠*
4♠

V 3 Ö
S

Utspel: Ruterdam.

N
V 2 Ö
S

Hur tänker du dig hemgång?

Öst
pass
pass

NR 13 UTE NU!!!

Klurigheter – Lagermans lite lättare

Svaren hittar du på sidan 15, men
tjuvkika inte förrän du har försökt
lösa dem själv!

Lagermans lite lättare

A

vslaget 2 hjärter.

För ett antal år sedan införde
Bridgeskolan avslaget 2 hjärter
på det starka öppningsbudet 2
klöver. På öppningsbudet 2 klöver är 2 hjärter således ett artificiellt (har inget med hjärter att
göra) bud som visar 0-5 hp. Man
får heller inte ha ett ess när man
bjuder 2 hjärter. Har man ett ess
svarar man 2 ruter, även om man
bara har 4 hp.
TEXT - JAN LAGERMAN

När man inför en budkonvention i sitt
system brukar man säga att tre kriterier ska vara uppfyllda.
(1) Budet ska vara bra.
(2) Det ska vara vanligt förekommande.
(3) Det ska vara enkelt att komma
ihåg.
Nr 1 är inte svårt att förstå. Om ett
konstlat bud som införs är dåligt och
kostar poäng istället för att dra in poäng, så bör man skrota budet snarast.
Nr 2 säger att budet ska vara vanligt.
Om man tjänar 10 poäng vartannat år
är budet kanske inget att ha.
Nr 3 säger att budet ska vara enkelt att
komma ihåg. Om en eller båda inte
minns, kommer det att kosta poäng istället för tvärtom.
Hur stämmer dessa tre kriterier in
på avslaget 2 hjärter?
I Grundkursen får man lära sig att alltid bjuda 2 ruter på öppningsbudet 2
klöver. Detta för att ge utrymme för
den starka handen att visa vad denne
har. Spelar man så kan det dock vara
svårt att reda ut hur stark svarshanden
är, vilket kan skapa problem.
2 hjärter (0-5hp) begränsar omedel-

bart svarshandens styrka, och begränsade bud är bra.
Det innebär också att när svarshanden bjuder 2 ruter, så vet båda att man
förfogar över minst 26 hp, vilket är en
bra grund, liksom att veta att svararen
efter 2 hjärter är svag.
Är 2 klöver – 2 hjärter vanligt? Njaa,
kanske inte, men det beror mest på att
2 klöver är ganska ovanligt. Dock är
det inte så ovanligt att man bör skrota
budet.
Nr 3 är dock budets starka kriterium.
Det är enkelt att komma ihåg!
Tidigare använde sig skolan av en annan variant (Herbert-avslag). Den var
möjligen bättre än 2 hjärter (0-5), men
INGEN av skolans elever kom ihåg
hur den fungerade! Därmed var den
usel, inte för att budet i sig var dåligt,
men när ingen mindes den, kostade
den styggt.
Att 2 hjärter (0-5 hp, inget ess) är enkelt att komma ihåg är en stor fördel.
Nu några händer.
♠ EKD3
♥ KD10
♦5
♣ EKDkn4
Med denna fina hand (24 hp) har vi
definitivt till 2 klöver. Partnern svarar
2 hjärter (0-5).
Vi bjuder 3 klöver och partner Nord
bjuder 3 spader.
2 klöver – 2 hjärter
3 klöver – 3 spader
?
Vad nu?
Vi har ett fantastiskt fint spaderstöd (E
K D 3) och en väldigt fin hand men till
mer än 4 spader räcker det inte. Kom
ihåg att Nord har 0-5 hp och inget ess.
Motståndarna har de båda röda essen,
så högre än till 4 spader ska vi inte.

FACITSPELKORT

Nord kan tänkas ha:
♠87532
♥63
♦kn542
♣73

– med kommentarer
Med Facit-Spelkort kan ni spela
hemmabridge och jämföra er med
andra resultat, precis som på klubben eller andra större tävlingar.
Givarna är tidigare spelade i
riktiga tävlingar och det är resultatet från dessa som ligger till grund
för de poäng (score) ni får.
Ett paket med Facit-Spelkort
innehåller en kortlek med 48 givar
samt tillhörande häfte med scorer.
Förutom scorer redovisas i häftet
även förslag till budgivning, rekommenderade utspel samt idéer
kring spelföringen m m.
Givarna kan spelas om hur
många gånger som helst – och
kortleken kan givetvis även användas till andra kortspel.
F n finns 14 utgåvor: 1-13 och
”SLAM” med slamavgöranden.

♠ED10963
♥K7
♦EKkn10
♣E
Ånyo en stark hand som vi öppnar
med 2 klöver. Partnern svarar 2 ruter,
minst 6 hp men säger inget om färger.
Dock vet vi båda om att vi har minst
26 hp tillsammans och att utgång,
minst, alltid ska bjudas.
Vi bjuder nu vår långa färg, 2 spader
som Nord höjer till 3 spader.
2 klöver – 2 ruter
2 spader - 3 spader
?
Vi har visserligen 'bara' 21 hp, men
när vi fick stöd tillkommer 4 extrapoäng. Handen, med tio kort i två färger
är väldigt spelstark, så nu driver vi mot
slam och lämpligen tar vi en essfråga
direkt.
På 4 NT svarar Nord 5 ruter, ett ess (eller spaderkung), så någon storslam ska
vi inte spela, det saknas ju ett essvärde,
antingen spaderkung eller hjärteress.
Nord kan tänkas ha:
♠ K72
♥ Dkn63
♦ D5
♣ Kkn74
Finns det någon svaghet med 2
hjärter (0-5)?
Ja, det finns. Oftast när den starka 2
klöveröppnaren har hjärter.

1

N 2

7

13

31

37

43

N 26

N 38

S 44

V 33

Ö 39

V 45
1

S 40

N 46

V 29

Ö 35

V 41

Ö 47

V

N 18

Ö 23

S 28

Ö

S 12

V 17

N 22

N 34

N 6

Ö 11

S 16

V 21

Ö 27

V 5

N 10

Ö 15

S 20

S 32

S 4

V 9

N 14

19

25

Ö 3

S 8

Ö

S 24

V

N 30

Ö

S 36

N 42

S 48

• Kortlek
med 48 givar

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

V

Ö

1

V

Givsamling
– med kommentarer
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2 klöver-2 hjärter
?
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Klurigheter – Lagermans lite lättare

ter för att visa vår färg. Det är obehagligt högt när man tvingas börja färgvisningen med 3 hjärter. Här kan vårt
konstlade 2 hjärterbud ställa till det.

♠EKD3
♥EKDkn4
♦KD10
♣5
Vad nu?

Men fördelarna torde överväga nackdelarna i det långa loppet.

Samma hand, nästan, som exempel 1,
men med omkastade färger.
Nu tvingas vi bjuda 3 hjärter på 2 hjär-

Förutom att Jan undervisar på
bridgeskolan och skriver artiklar
i PASS, så spelar herr Lagerman

Klurigheter – Gullbergs tankenötter

själv ganska flitigt och den senaste
framgången är inte att förakta.
Han vann nämligen Chairmans
Cup, som spelades under årets
bridgefestival i Örebro, tillsammans med sina lagkamrater: Simon Ekenberg, Simon Hult, Adam
Stokka, Mårten Gustawsson och
Tom Gärds.
Stort grattis önskar redaktionen!

Lösningar på Tommys kluriga från sid. 12
1)

Utspel: Spaderess.

Väst fortsätter med spaderkung och
dam. Du stjäl och fortsätter med hjärteress. Hur tänker du dig hemgång,
när Öst-Väst hittills bekänt färg?
Normalt brukar man i detta läge spela
trumf till dam för att kunna maska ut
trumfknekt om Öst har den fjärde.
Hela given:
♠kn74
♥D53
♦D8
♣Kkn964
♠EKD108
♥kn974
♦K2
♣kn64

♠932
♥2
♦1097654
♣1087

Den spelplanen misslyckas, när Väst
har fyrkorts trumf. Fortsätt istället med
trumfkung! Bekänner alla trumfar du
ut med borets dam och inkasserar din
klöverstick normalt för övertrick, när
klövern bryter.

44th World Team Championships
Wuhan, China
14 - 28 September 2019
Open
Johan Upmark - Fredrik Nyström
Mikael Rimstedt - Ola Rimstedt
Simon Hult - Simon Ekenberg
Kapten: Jan Lagerman
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Dam
Ida Grönkvist - Cecilia Rimstedt
Kathrine Bertheau - Jessica Larsson
Emma Övelius - Sanna Clementsson
Kapten: Kenneth Borin
Coach: Carina Wademark

Veteran
Mats Nilsland - Björn Fallenius
Bengt-Erik Efraimsson - Mats Axdorph
Johnny Östberg - Christer Bjäring
Kapten: Olle Wademark
Coach: Carina Wademark
Mixed
Gudrun Strandberg - Gunnar Andersson
Ylva Strandberg - Adam Stokka
Malin Helin - Daniel Eriksson
Spelande kapten:
Gunnar Andersson
Coach: Lars Nilsson

När någon i försvaret har fyrkorts
trumf, övergår man till att ta för höga
klöver. I vårt fall stjäl Väst tredje klövern. Han returnerar spader, som du
stjäl på handen och trumfar ut med
bordets dam. Därefter följer två rutersak på klövern för hemgång.
Det är helt riktigt att du missar ett
övertrick, om Öst har knekt fjärde i
trumf men det kan väl säkerhetsbehandlingen vara värd?
2)

Utspel: Ruterdam.

Efter Syds stigande budgivning berät-

bekänna i försvaret inte behöver ha
trumfdam. Därtill går kontraktet hem
om någon stjäl över med trumfdam
och sedan inte kan vända med trumf.
3)

Utspel: Spaderess.

Hur tänker du dig hemgång?
Man kan hoppas att trumfen löser sig
och/eller att spadern sitter bra. Bättre är att hoppas på många stölder på
bordet.
Efter ruterkung ska du spela hjärter till
ess, saka en hjärter på ruteress och stjäla en hjärter.
Hela given:

♠65
♥EK1086
♠Ekn3
♦ED3
Vinnarna av Chairman´s Cup 2019, Lag 08SQ: Simon Ekenberg, Simon Hult,
Adam Stokka, Tom Gärds, Mårten Gustawsson, Jan Lagerman

tade Nord med kravtempo om sexkorts
spader. Han visade i nästa budrond sitt
klöverstöd, varefter kontrollbudgivning och essfråga, med svaret ett ess av
fem, ledde till lillslam.

♠ED10752
♥54
♦K
♣kn1064
♠63
♥Kkn93
♦Dkn107
♣D53

♠Kkn98
♥872
♦98432
♣2
♠4
♥ED106
♦E65
♣EK987

Efter spaderess och spaderstöld är det
dags för en andra hjärterstöld. När
den går bra, ska man stjäla en spader
högt på handen! Därefter är det dags
för en ruterstöld på bordet. Efter spader till en andra högstöld är det sedan
dags att stjäla sista hjärtern på bordet.
Skulle försvaret stjäla över tredje hjärterstölden, gör det inget, eftersom Syd
då tar de sista sticken med handens
trumf.
Det fordras en del för hemgång men
inte så mycket. Man måste få in en
spaderstöld på handen och en ruterstöld på bordet. Därtill två hjärterstölder på bordet.
Hemgångschanserna ökar betydligt
pga att den som eventuellt inte kan

Väst visade lågfärgerna med 2 sang.
Nord stöttade spadern, eftersom Syd
lovat minst fem kort med sitt öppningsbud. Har Syd bara lovat fyra spader
torde pass vara ett sundare alternativ
på Nords kort.
Efter trumfess fortsätter Väst med klöverkung. Hur tänker du dig hemgång?
De två första sticken tyder på att Väst
hade spaderess singel. Då duger det
inte att låta Öst få chansen att ta bort
bordets trumf. Hade Väst haft ess andra i trumf hade kanske spelat trumf
i andra stick eller spelat ut sin singelhjärter.
Hela given:
♠ K107
♥ Ekn8
♦ 65
♣ 107643
♠E
♥6
♦Kkn9732
♣KDkn85

♠854
♥1097532
♦E10
♣92
♠ Dkn9632
♥ KD4
♦ D84
♣E

Spelar man ruter i tredje stick vinner
Öst med tian och returnerar trumf.
När han kommer in i nästa ruterrond
följer en tredje trumfvända för bet.
Spela istället in bordet på hjärter och
fortsätt med ruter mot handen! Bekänner Öst lågt ser damen till att Väst
kommer in.
Tar Öst för esset kan han returnera
trumf men senare ruter till tia, dam
och kung öppnar för möjligheten till
en ruterstöld på bordet för hemgång.
PASS | HT 2019
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Bridgefestivalen 2019
Man skulle kanske kalla bridgefestivalen för en skördefest istället. I år skulle det vara ett synnerligen passande epitet då S:t Eriks
spelare verkligen skördade framgångar!
Den petige kan säkert läsa sig till att
några av dessa spelare inte representerar S:t Erik officiellt, men det beror
till allra största del på reglerna i Allsvenskan, då samtliga spelare i ett lag
måste representera samma klubb. Men
då de ändå aktivt spelar på S:t Erik
och har klubben som hemmaplan till
vardags så anser redaktionen att de
självklart har rätt att uppmärksammas
i klubbtidningen!

16

VT 2019 Segrare i Ligan
De flesta av er har kanske redan sett
dessa bilder i vårt nyhetsflöde på Facebook. Men det är ju inte alla som har,
eller använder, internet och sociala
medier på webben.
Så vi presenterar stolt vårens segrare i
Mästarserien, Bästarserien och Superettan.

Segrare Superettan, Lag Aurum

Men vi ska inte glömma bort vad som
även hänt på hemmaplan under våren.
Till höger om texten kan ni se bilder
på vårens ligasegrare.

Segrare Mästarserien, Lag BK Herkules

Segrare Bästarserien, Lag Straffdubblarna

SM Dam 2019
Vanns av systrarna Ylva och Gudrun
Strandberg!

SM Par Open 2019
Vanns av Johnny Östberg och Tommy
Bergdahl!

Guldgruvan 2019
Vanns av Castor Mann och Erik
Hansson!

Nybörjarträffen 2019
Vanns av far och dotter Fredrik Hellkvist och Tuva Nilsmark!

Veteran Lag 2019
Vanns av Lag Glopson! Christer
Bjäring, Johnny Östberg, PO Sundelin, Peter Backlund, BG Olofsson och
Henry Franzén.

Chairman’s Cup 2019
Vanns av lag 08SQ! Simon Ekenberg,
Simon Hult, Adam Stokka, Tom
Gärds, Mårten Gustawsson och Jan
Lagerman.

PASS | HT 2019
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Det här är berättelsen om Maja och hennes vänner när de får uppleva
äventyr tack vara bridgen. Såväl hemma på bridgekluben Ragnarök,
som i Österled och Västerled. Vi börjar med en presentation av Maja
och några av hennes vänner.

Träkarl igen??
Här får du något att göra medan din partner spelar hem kontraktet.

Maja

Hövdingadotter med
en passion för kortspel,
mjöd och äventyr.
Bor, för tillfället, i Birka.

Bridge på vikingatiden

ENVETNE EGIL
Grisen
Surminer
Tuppen
Turifax

Har alltid ett rappt svar
och kör sitt eget race
såväl i livet som i bridge.

Fröjdige Frej

Svärdsnabbe Snorri

Skrattar ofta och tycker
att livet är en fest.
Slutar aldrig att prata.

En blixtsnabb spelare som briljerar
med sina spelföringar.

Någonstans i utkanten av Birka...
Nej, du säger bara ”kasta Yxa 3”
till gasten som då tar bort det
kortet från bordet. Du kastar
inte en riktig yxa!

Jag bjuder 3 spjut!
Haha, det dubblar jag! Nu är
den saltade fisken rökt!

Jaha, vad bra, då behöver jag inte
släpa med mig så många yxor varje
kväll då...

Men så får du väl
inte säga, Bjarne!

äh, det vet väl alla att
mina dubblingar alltid
är för straff!

Lösningen publiceras i nästa PASS.
De fem första inskickade, och korrekta, svaren får sina namn publicerade i nästa nummer.
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vem sa 4 klövar? Gjorde JAG det??
Jag pratade ju bara om min nya
kviga...

HUR kan du bjuda 3 särk
med de där hjälmarna?!

PASS | HT 2019
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Stefan behöver inte ha pokerfejs när han spelar bridge.

TEXT & BILD - ELENA STRÖM

Talang och bordsnärvaro –
har ni det, bridgespelare?
Stefan Ekman har precis flyttat in i en ny lägenhet med sin
irländska flickvän och har börjat spela Sommarserien på S:t
Erik regelbundet. Han har varit
klubbmedlem sedan han var 12
och nu har han hunnit fylla 45 år.
Anledningen att vi inte har sett
honom på klubben oftare är att
han har bott i Dublin i 13 år och
innan dess arbetat i olika länder,
mest i USA. Idag är han egen
IT konsult och utför uppdrag åt
bland annat Microsoft.
Det är svårt att prata bridge med
Stefan utan att komma in på ett
annat spår, nämligen poker.
I Sverige är han känd som en
framgångsrik pokerspelare.
Hur började det hela?
- Det var inför resan till IT-mässan i
Las Vegas i början av 90 talet som jag
och en kollega lärde oss poker. Vi hann
med att spela en del på Bridgeklubben
Kortoxen som var en spelklubb på
Fridhemsplan innan resan till Las Vegas. På den tiden kunde ju man inte
spela på nätet.
Är det lättare att bli rik på poker
eller på bridge?
- I mitt fall har det aldrig varit aktuellt
att tjäna stora pengar på bridge.
I poker gick jag plus i alla fall.

Stefan ”gick plus” – vann
en miljon i poker.

Vilken var din högsta vinst i poker?

Vilken är det väsentligaste egenskap en bridgespelare borde ha?

- 2005 deltog jag i programmet Pokermiljonen som sändes på TV 4. Jag
kom till finalomgången och vann den.
Vinsten var 1 miljon kronor.

- Talang. Det beror naturligtvis på vilken målsättning man har. Vissa väljer
socialbridge, andra har högre ambitioner. Jag har inte satsat så hårt men vill
spela bra bridge och vill ha det trevligt
vid bridgebordet.

Det finns andra svenska bridgespelare som satsar på poker där
ute. Har du umgåtts med några?
- De flesta bridgespelare som spelade
mycket poker förut har slutat med pokern, bridge är roligare!

Jag är säker på att alla som träffar sympatiske och artiga Stefan
vid bridgebordet eller annanstans,
ni kommer att ha det lika trevligt
som jag under vår intervju.

Är det viktigt att ha ett pokerfejs
när man spelar poker? Vad ska
man ha istället när man spelar
bridge?
- Poker är ett spel om sannolikheter,
slumpmomentet är högt. Pokerfejs är
bra att ha när man spelar poker. Motsvarigheten i bridge heter bordsnärvaro. Min styvpappa Bengt Pettersson,
som inte lever längre, brukade poängtera ofta hur viktigt det var att ha
bordsnärvaro.
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