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PASS
Följer du

spelreglerna?
Vi firar

70
år!

PASS-redaktör finnes!
Medlemmarna har sagt sitt: PASS
ska självklart finnas kvar. Och ett
problem som länge fanns var att
ingen ville vara redaktör.
Men nu är problemet löst, och på
bästa möjliga sätt dessutom! Är du
nyfiken på vem det blir, hoppa fram
til sidan 11.
Detta nödnummer är ett undantag, ihoptotat av en mycket avdankad redaktör som borde ha haft
vett nog att hålla sig borta. Hoppas
i alla fall att du får någon glädje av
att läsa vad som hänt på klubben
sen sist!

Noomi

”Men hur kan du vara så upptagen jämt?”

Måndag		Måndagsbridgen		1200-1600
			Ligan			1830-2230
Tisdag		Trivseltisdag		0930-1300
			Dagligan			1300-1700
			Ligan			1830-2230
			D-serien kväll		1800-2100
Onsdag
Onsdagsbridgen
1200-1600
			Bridgeträning		1300-1600
			Ligan			1830-2230
Torsdag		Facitspel		1100-1430		
			Bridgeträning		1100-1400		
			Trivseltorsdag		0930-1300		
		
Dagligan			1300-1700
			
Ligan			1830-2230

Inget spel 16-22/4 eller 30/4 och 1/5!

Inget att göra i helgen? Spela bridge! (då också)
Fredag: Fredagsgodis 11-15 eller
Fredagsbarometer 12-16, HCP/Scratch
Lördag och söndag: 12-16 Helgbarometer, HCP/Scratch
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Ledaren
Bridgeskolan lär ut
Följer du spelreglerna?
70-årsfesten!
Succé för prova-på bridge
Ny redaktör
Årsmötet 2018
Tommys luriga
Du vet väl att du har rabatt?
Facit till Tommys luriga
I profilen: Lars Nilsson

PASS är klubbtidning för BK S:t
Erik, och utkommer med fyra
nummer per år. Ansvarig
utgivare är Mårten Gustawsson.
Redaktör för detta nummer har
varit Noomi Hebert.

Foto: Lars OA Hedlund.

Box 49116
100 28 Stockholm
Kronobergsgatan 12
Tel. 08-650 97 79
På omslaget: Tomoko Hansen och
Catharina Björkman, två av alla
som var med och firade att klubben fyllde 70 år förra året. Mer
från festen på mittuppslaget.

♠♠♠♠♠
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LEDAREN:

Om framtiden..
2018 fyllde BK S:t Erik 70 år.
Festkommittén konstaterade då
att jag var den av klubbens ordförande som hade suttit längst,
i åtta år.
Mårten Gustawsson – ordförande
Samtidigt som det kändes trevligt
vill jag inte vara en fossil bromskloss som klamrar sig kvar tills
jag obönhörligen blir bortsvept av
förändringens stormvåg. Ett sätt
att tro att man hänger med är att
prata om framtiden. Få förståndiga
människor gör dock det, det är alltför lätt att spå fel. Däremot finns
det många som, gärna långrandigt,
förklarar varför de senast årens
utveckling var ofrånkomlig och att
det enda märkliga var vilken tid förändringen tog.
När jag precis hade blivit ordförande gjorde jag i min första ledare
en spaning – att för BK S:t Erik låg
den intressantaste utvecklingen
de närmaste åren inom dagbridgen och att klubben hade mer att
utveckla inom hybrider, eller samverkan, mellan undervisning och
spel.

Den spaningen känns åtta år
senare bra! Uppmuntrad putsar jag
än en gång min kristallkula och gör
nedanstående spaningar.
Partävlingsspaning 1: Bättre slutresultatservice. Efter varje tävling
får alla deltagare ett mejl med,
alternativt ett sms med en länk till,
slutresultat och givar. Jag har svårt
att tro annat än att detta kommer
utvecklas att bli standard i Svenska
Bridgeförbundets tävlingar.
Partävlingsspaning 2: Är inte
blindronder föråldrade? I framtiden
kommer det vid ”blindbordet” finnas
två datorer att möta.
Ligaspaning 1: Klubben tillhandahåller spelschema. För varje ligalag görs ett spelschema i ordning
där lagkaptenen efter inloggning
kan markera vilka som varje vecka
spelar.
Spelschemat
kommer
också att gälla som spelarrapport
för mästarpoäng.
Ligaspaning 2: Inrapporteringen av
ligaresultat. Spelarna får efter sin
match slut själva på en pekskärm
skriva in resultatet direkt in i klubbens datasystem.

Mårten med nyputsad kristallkula!

Att vara vaken för spaning: En
häftig pryl som lanserades för
några år sedan var en apparat
som på ett enkelt sätt duplicerade
givar direkt vid bridgebordet och
sedan, så länge varje spelare lade
sina kort i ordning, dokumenterade
spelet kort för kort.
Apparaten har dock några nackdelar som i alla fall än så länge överväger dess fördelar.
Till sist min förhoppningsfulla spaning: Det kommer en ny generation
som upptäcker det häftiga spelet
bridge. Ni som liksom jag växte
upp med att bridge var något mossigt som far- och morföräldrar spelade efter en bättre middag, vi har
snart dött ut. Snart kommer en fördomsfri generation som upptäcker
bridge med all dess variation och
möjligheter samt att dess mänskliga faktor gör bridge oöverträffat.

♠♠♠♠♠
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Bridgeskolan lär ut:

Sannolikheter och gissningar
Ibland, eller till och med ganska
ofta, ställs man inför problemet
att försöka gissa hur det sitter
runt bordet. Då måste du fråga
dig om du har någon extra information: något så gör att du kan
gissa i alla fall aningen bättre!
Text: Jan Lagerman

Ta den ganska vanliga situationen att
du saknar damen i en viktig färg. Det
kan vara i trumf eller i en nyckelfärg i
sang.

K Kn 9 4
ET83
Du har alla höga kort i färgen utom
damen. Hur ska den spelas?
Det finns en gammal ramsa på engelska som är en minnesregel – ’eight
ever, nine never’
Den är ju ganska kryptisk, men betyder att med 8 kort i färgen ska man
alltid maska efter damen, men med
nio kort ska man toppa färgen, det vill

säga ta för ess och kung i hopp om att
damen faller.
I och med att du i exemplet ovan
också har tian, bör du utan någon
annan information från motståndarna
maska åt endera hållet.
Tror du att Öst har damen, inled med
kungen för att gardera er mot att Väst
har damen singel, och maska sedan ut
den hypotetiska damen hos Öst.
Tror du att damen sitter hos Väst, gör
du tvärt om, det vill säga tar för esset
först och maskar sedan ut den dam
som du hoppas på sitter hos Väst.

Varför ska man maska? Är det inte
bättre att ta ess och kung i hopp om
att damen faller?
Nej, Herr Matematik kommer, om ni
frågar, att berätta att damen sitter troligare på en hand med tre kort än att
den sitter på en hand med två kort.
Om ni ska gissa på i vilken folksamling Fru Anderson befinner sig i, den
med 300 människor eller den med 200
människor så gissar ni säkerligen på
den med 300 människor, och det är
exakt samma sak i bridge. Toppar ni
så gissar ni att damen sitter på samma
hand som har två kort, och det är dålig
matematik.
Då har jag dessutom inte tagit med
om färgen sitter snett det vill säga 4- 1
i försvaret.

ska göra det utan annan information.
Den extra information ni har här är ju
att Väst måste ha damen för sin sangöppning, och du maskar nu elegant ut
densamma.

Enkla problemet:
♠ K Kn 9 4
♥5
♦ E K D 10 3
♣D42

♠ E 10 8 5 2
♥E82
♦ Kn 5
♣K87
NORD
Dbl
5♦
6♠

ÖST
SYD
		
Pass
4♥
Pass
5♠
        Alla passar

VÄST
3♥
Pass
Pass

En tuff budgivning av Syd.
Väst spelar ut hjärterkung. Planera
spelet!

Ska man alltid maska med åtta kort
och toppa med nio kort?

Jan Lagerman på Nya Bridgeskolan.
Sid 4

Nej, här kommer ytterligare information med in i bilden.
Om till exempel Väst, spelaren till
vänster, har öppnat med 1NT och du
spelar 4Sp med nio trumf och samtidigt ser att er hand och träkarlen tillsammans har 25hp så vet du med stor
sannolikhet att damen sitter hos Väst,
som ju måste ha samtliga återstående hp då denne öppnade med 1NT.
Stackars Öst har noll hp. Toppa inte,
trots att det normala är att du
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Svåra given:
♠ K Kn 9 4
♥83
♦K84
♣8765
♠5
♥ E K D Kn 10 6 4
♦972
♣ E 10
NORD
Pass
passar

ÖST
		
2♠

SYD
4♥

VÄST
1♠
Alla

Väst spelar ut klöver kung. Planera
spelet!

Facit:
Lätta spelet
Som Syd pressade du ganska hårt i
budgivningen, men slammen är rimlig.
Kontraktet hänger på att lösa trumfen.
Ska du toppa trumfen (E+K) eller
ska du försöka maska i trumf, och vem
gissar du då har spaderdamen?

♠ K Kn 9 4
♥5
♦ E K D 10 3
♣D42

Om du bara tittar på trumfen ser
du att du har nio stycken tillsammans
med träkarlen. Det skulle innebära att
du ska toppa densamma. (nine never).
Men nu har du extrainformation från
budgivningen. Väst har sju hjärter och
Öst därmed bara två. Detta faktum
svänger om de ursprungliga sannolikheterna. Väst har ju sex kort som inte
är hjärter, medans Öst har 11 kort som
inte är hjärter. Denna räkning gör att
damen sitter oftare tredje hos Öst än
att den skulle kunna toppas ut.
Vinn utspelet med hjärteress, spela
spader till kungen och om båda bekänner lågt, spela en spader till och maska
med tian om damen inte synts till.

Svåra given:
Om du räknar stick ser du åtta säkra.
Sju i trumf och klöveress. Du måste få
två till från rutern och spadern.
Om du räknar förlorare så ser du en
i klöver, en i spader och två eller tre
i ruter beroende på ruteressets placering.
Du vet att Väst, som öppnade budgivningen har det flesta poängen i
försvaret, men Öst som höjde till 2Sp
kan mycket väl ha ett ess i ruter eller
spader.
Hur ska du spela? Hur sitter det?

♠ K Kn 9 4
♥83
♦K84
♣8765
♠5
♥ E K D Kn 10 6 4
♦972
♣ E 10

Den viktiga färgen är spadern. Hur
ska du spela den? Om vi spelar spader
mot träkarlens KJ94 och Väst oberört
lägger lågt, ska du maska med knekten, eller ska du gissa på att Väst som
öppnat lagt lågt från spaderess, och att
du därmed ska klappa i kungen?
Här måste vi föra ett hypotetiskt
resonemang som leder till hemgång.
Att gå bara straff innebär att vi bjudit
för högt, och det måste vi anta att vi
inte gjort.
Om Öst har ruteress, KOMMER VI
ALDRIG ATT GÅ HEM, om de sköter
sig. Anta istället att det går att gå hem
och att då Väst har ruteress. För sin
höjning till 2Sp bör då Öst ha spader
ess.
Vinn utspelet och trumfa ut. Spela
sedan spader och när Väst kommer
med en hacka så maska med knekten.
Hela sitsen:

♠ K kn 9 4
♥ 83
♦ K84
♣ 8765
D 10 8 6 3
♠ E72
5			
♥ 972
E Kn 5			
♦ D 10 6 3
K D kn 9
♣ 432
♠ 5
♥ E K D Kn 10 6 4
♦ 972
♣ E 10

		
		
♠
♥
♦
♣

När ni gissat spadern rätt, kommer ni
att kunna saka bort er tredje förlorare i
ruter. Era åtta ursprungliga stick samt
de två kungarna i spader och ruter ger
de tio stick du behöver.

♠ E 10 8 5 2
♥E82
♦ Kn 5
♣K87
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Sid 5

Hyfs
och fason!
Tack!

Sedan i höstas har klubben
fått en uppsättning spelregler.
Eller fått dem på pränt, ska
man kanske säga: det allra
mesta finns i bridgelagarna,
och det som saknas där borde
täckas av sunt förnuft och allmänt hyfs.
PASS träffade Carin Möller,
en av medlemmarna i Trivselkommittén som varit med och
tagit fram spelreglerna.
Varifrån kom initiativet till spelreglerna?
– Det kom nog både från styrelsen och
från spelarna. Vi var fyra stycken – två
från styrelsen, och två gräsrötter! Vi
började med att punkta ner vad som
kan vara problematiskt, ur flera olika
aspekter. Om du är helt ny, hur upplever du saker då? Om du har spelat en
massa?

Följer du
Innan har det varit ”bara” varit sunt
förnuft, och det kan vara svårare att
argumentera för. Jag tror det är lättare
att peka på en regel och säga att ” jag
anser att du bryter mot det här”.
Brukar du själv följa alla regler?

– Ja, när man pekar ut vissa saker i
reglerna har vi ju alltid de som tänker
att ”jaha, men då är det okej att göra
såhär, för det står inte i reglerna.”.
Samma tl sa att det är de gamla stötarna
som är värst…
– Hm… kanske det! Men jag hoppas
att alla, gammal som ny, kan känna sig
lite stärkt när det nu finns svart på vitt.
Om det händer något som är mot reglerna, så ska man våga ta det vidare.

– Det är väldigt blandat. En del backar
direkt, andra kan sura i några veckor
innan de kommer fram och ber om
ursäkt.

– Jag hoppas att klubben tar fram
något mer som tävlingsledarna kan
luta sig mot, både hur man ska agera
som tl i själva situationen och en mall
för hur man ska göra efteråt. Att hantera arga människor är inte lätt!
– Folk måste bli ännu mer medvetna
om vad som gäller. Alla ska veta att när
du betalar medlemsavgiften till klubben så förbinder du dig att följa de här
reglerna.

– Från klubbens sida hade man ett
behov av att ha något att luta sig emot
när det gällde att bemöta otrevliga spelare. Det ska inte hänga på vem det är
som är otrevlig eller vem som är tl den
dagen. Och utan klara regler eller konsekvenser när spelare missköter sig
blir det lite av en nedåtgående spiral:
då tappar tävlingsledarna energi och
arbetsglädje vilket gör att folk blir ännu
otrevligare.

Sid 6

Hur reagerar folk då, när du säger att ”det
där är faktiskt inte okej”?

Vad blir nästa steg?

– Mycket handlar om att alla inte
känner sig lika välkomna. Det märkte
man när man pratade med olika spelare.

En tävlingsledare sa att det mesta är – eller
borde vara – självklart. Ser du någon fara i
att göra en regel av något uppenbart?

– Jaaaaa… jag hoppas det. Det där
med att om man möter nya spelare ska
man spela i deras tempo… där har jag
helt klart förbättringspotential! Och om
någon är otrevlig mot mig kan jag nog
ge svar på tal. Jag försöker vara trevlig då också, men ingen är ju perfekt.
Hur som försöker jag gå i bräschen
när något händer, och tala om att det
absolut inte är okej att vara otrevlig,
sexistisk eller rasistisk – tyvärr har jag
varit med om alla de där sakerna.

Carin Möller, en av hjärnorna bakom
de nya Spelreglerna.

– Det vore också bra att lyfta det här
på kurserna. De flesta nya är supertrevliga, men det är bra att de vet vad
som är okej och inte från andra när de
sätter sig och spelar tävling. Jag tror
att det är en bra sak för att få nybörjare
att våga spela. ”Så här ska det vara, ni
blir backade om det inte är så och ni
säger till!”.
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SPELREGLERNA?
Allmänt
Bridgeklubben S:t Erik är en välkomnande och inkluderande klubb som finns till för bridgespelare på alla kunskapsnivåer. Som spelare hos oss – oavsett om du är medlem eller gäst –
förbinder du dig att följa våra enkla spelregler.
•

Vi talar alltid vänligt och trevligt med varandra, även i situationer då spelet inte går som vi önskar.
Svordomar, nedsättande språk eller okontrollerad vrede är helt oacceptabelt.

•

Erfarna spelare tar väl hand om och visar hänsyn till mindre rutinerade spelare, så att de känner
sig välkomna.

•

Vi visar hänsyn genom att respektera tävlingsledaren och varandra, komma i tid, ha nog med
pengar på våra betalkort, lämna bordet i gott skick, returnera disk etc. Vi tänker också på spelare
med allergi genom att vara försiktiga med parfym.

•

Det är inte tillåtet att spela bridge på BK S:t Erik om du är alkohol- eller narkotikapåverkad. Tjänstgörande tävlingsledare har mandat och skyldighet att avvisa påverkade spelare.

När vi bjuder och spelar
•

Vi talar lågmält och håller alltid en trevlig ton vid bordet.

•

Vi följer Svenska Bridgeförbundets lagar och regler för tävlingsbridge.

•

Om något formellt fel begås vid bordet tillkallar vi på ett trevligt sätt tävlingsledaren, som assisterar oss på ett informativt sätt. Vi dömer aldrig själva vid bordet.

•

Innan vi rör budkorten i budlådan har vi bestämt oss för vad vi ska bjuda. Vi fäller aldrig kommentarer om att vi inte vet eller att vi chansar. Vi plockar inte upp flera olika budkort eller liknande.

•

Du har all rätt att tänka länge, men måste vara medveten om att onormala tankepauser kan
innebära att motståndarparet kan reservera sig mot att din partner sedan bjuder, om han/hon inte
har goda skäl för det. Att reservera sig mot bud är inte menat att vara otrevlig; det är en del av de
etiska reglerna i bridge.

•

Du har rätt att fråga om budgivningen när det är din tur att bjuda. Tänk på att inte endast fråga om
ett enskilt bud, eftersom det kan vara vägledande för din partner och därmed oetiskt; fråga i stället
om hela budgivningen.

•

Vi visar aldrig med miner, gester eller kommentarer vad vi anser om spelets gång, partnerns bud/
spel eller annat som händer vid bordet.

•

Den som är rutinerad tänker på att anpassa tempot efter den som inte är lika rutinerad.

•

Att begära resten av sticken på en och samma gång gör vi endast i självklara lägen. Om vi möter
orutinerade spelare undviker vi detta helt.

•

Som träkarl rör vi inga kort förrän partnern har begärt vad som ska spelas; vi ”hjälper” aldrig till
eller ställer ledande frågor om val av kort.
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Sid 7

Grattis BK S:t Erik – 7
70 är det nya 30! Det är ju välkänt att dags pensionärer
är piggare än någonsin, och vår bridgeklubb är sannerligen inget undantag. På 70-årskalaset var det full fart från
början till slut!
Foto: Lars OA Hedlund
Text: Noomi

Alla (nästan) var där: Cecilia Rim
Primér, Mattias Weiler, Eva Thure

Ann-Britt Carlén (ABC bland vänner), Christina Torsslow, Kerstin
Källander och Monika Borg var med och firade. Skål!

Efter kriget återupptas registreringen av kommunister i
Sverige. I ett annat land tar
kommunisterna makten efter en
statskupp. Vilket är landet?
1. Polen
X. Ungern
2. Tjeckoslovakien
Anders Björkman och Yvonne Flodqvist var som synes ohotade på
dansgolvet.
Sid 8

Denna, och åtskilliga andra
frågor, grubblade Arne Persson,
och årskilliga andra, över under
den inledande tipspromenaden.
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70 är väl ingen ålder!

Janne Larsson och Per Lunqvist i sina allra finaste kostymer!

mstedt, Dennis Bilde, Måns Berg, Hamkam Hamdi Kamaludin, Börje
esson... och redaktörn :-).

Max och Bim Ödlund rev
ner applåder med ”Styrelsesången”. Åsa Gindin har aldrig
varit så rolig.

AlbaShowChorus dambarbershopkör underhöll med skönsång.
Men redaktörens personliga favorit var (som vanligt, kan man
säga) Bengt Stahre. Han spelade på tänderna! Och undvek nogsamt kameran...
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Inger Kinge och Björn Malmberg i glatt samspråk. Tog vinet
slut fanns det mer i baren. Så vi
slutar firarandet som vi började
– med en skål!
Sid 9

Succé för

Prova-på bridgen

Nya Bridgeskolan är ständigt på jakt
efter sätt att få fler att upptäcka vårt
fantastiska spel. En lyckad satsning har
varit Prova-på bridge, som efter en succéstart i höstas nu överträffade sig själv
och lockade över 200 personer!
Grattis (och tack!) till Catharina och
Krister för att ni jobbar så hårt med att
sprida klöver och sang till slott och koja!

Mums!

Nya bullar
PASS säger grattis även till Johan
”Fjupp” Wahlberg och brodern
Fredrik Wahlberg som från och
med 11 mars tar över cafeterian.
Vi önskar dem stort lycka till och
många nöjda kunder.
– Det ska bli jätteroligt, säger Johan
mellan lektionerna i kaffekokande och
kassans hemligheter.
– Jag brinner ju för bridge, så det är
svårt att tänka sig något bättre än det
här!

Sid 10
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Ny PASSredaktör!
Namn: Kristin Nedlich.
Ålder: Fyller 36 i maj.
Familj: Sambo Daniel Sivelind, och
Axel 1år.
Största bridgeframgång: Brons i
Girls EM 2007.
Utbildning: Mediegymnasiet, Grundläggande konstutbildning på Konstskolan BASIS, ett år på Civ. Ing.
Medieteknik. KTH, 5 år på Arkitektur
KTH. Guldlicens i tävlingslederi.
Favoritkonvention: Stayman.
Bäst med bridge: Att man aldrig blir
fullärd.
Sämst med bridge: Att man aldrig blir
så bra som man önskar att man vore.
Bästa bridgeboken: Geza Ottliks
Adventures in Card Play.
Bästa bridgeskribenten: Victor
Mollo.

Kära läsare, bridgespelare, kibitzers och kluriga korthajar!
Det är jag som från och med hösten
kommer att bli er nya PASS-redaktör.
Jag har spelat på klubben sedan jag
var ungefär 17 år (nu är det inte långt
kvar till 20-års jubileum!). Klubben låg
då på Alströmergatan och det var min
far som tog med mig dit för att prova på
tävlingsbridge. Vi hade såklart spelat
hemma i några år redan så jag kunde
de grundläggande reglerna och finesserna men det var ju lite annorlunda
att spela en riktig tävling. Jag kommer
ihåg att vi spelade sommarserien för
mindre rutinerade. Vi kom väl bland
topp tio första gången trots lite nybörjarnerver. Då bestämde jag att vi skulle
spela igen veckan efter och då var det
prisplats som gällde. Sagt och gjort så
kom vi på prisplats följande vecka. Så
då var jag ju såklart tvungen att toppa
till nästa gång med en vinst, och visst
vann vi på tredje försöket! Det var
väl tur att det gick så bra för annars
kanske jag hade blivit nedslagen och
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ägnat mig åt andra, vettigare (?), saker
i livet… Sedan dessa första trevande
steg så har jag spelat på klubben och
blivit mer och mer aktiv som spelare,
men tävlingsledare, tävlingsansvarig
och styrelsemedlem. Nu har jag alltså
avancerat till att bli redaktör och ser
fram mot att föra den facklan vidare.
Mina tankar om PASS som klubbtidning
Jag tycker det är viktigt att komma
ihåg att PASS är en klubbtidning, inte
en nyhetstidning eller modemagasin.
Ordet ”klubb för mig betyder gemenskap där man samlas kring ett gemensamt specialintresse. Det kan handla
om böcker, musik eller vad som helst.

På S:t Erik så är vår gemensamma
nämnare kortspelet bridge. Det verkar
rimligt att en klubbtidning ska handla
om bridge och om klubbens medlemmar och deras utövande av sporten.
Men jag tycker också att det är minst
lika viktigt att avsändarna i tidningen
är medlemmar i klubben och att alla
kan känna att de är välkomna att bidra.
Därför så vill jag absolut uppmuntra
medlemmar till att komma med förslag,
synpunkter och kanske till och med
egna texter till tidningens innehåll!
Med vänliga hälsningar
Kristin Nedlich
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Årsmötet 2018
Klubben brukar ha sitt årsmöte i slutet av oktober
månad varje år, och den 21
oktober gick mötet av stapeln 2018. Detta år deltog
62 medlemmar, vilket är fler
än det brukar vara. Största
nyheten från mötet är att det
nu går att hänga en match
utan att behöva betala motståndarnas bordsavgifter!
Text: Rolf Molin,
styrelseledamot
Den misstänksamma tror kanske
att några kommer till årsmötet på
grund av att klubben bjuder på gratisbarometer efter mötet. Men de
flesta som deltog är nog genuint
intresserade av vad som händer
på klubben och vill vara med och
påverka i detta forum.
Dagordningen till ett årsmöte innehåller en hel del formalia, men att
gå igenom dessa punkter brukar
gå fort. Den punkt på dagordningen
som tar tid att avhandla gäller de
motioner som lämnats in. Detta år
fanns det nio motioner att ta ställning till, klart fler än det brukar vara.
Här blev det liv i luckan och innan
stämman fattade beslut i alla frågor
hade det begärts votering och rösträkning i några fall. Det tillhör inte
det vanliga på klubbens årsmöten!

Hängmatcher
Den motion som engagerade mest
gällde hur klubben ska hantera
hängmatcher. Alla ligaspelare vet
vilka problem hängmatcher kan
leda till, och för två år sedan beslöt
årsmötet en sträng tillämpning. Då
Sid 12

slog man fast att ”ett lag som i ligan
hänger en match betalar startavgifter till klubben för båda lagen oavsett om matchen spelas eller ej”.
I en motion ville spelare från lag
Makkabi (som även har en egen
bridgeklubb) ändra denna stränga
tillämpning, så att det ska bli möjligt att flytta matcher utan ekonomiska konsekvenser. Makkabi är
en judisk förening som enligt sina
stadgar inte får spela på vissa
judiska helger. De föreslog istället att ett ligalag som vill flytta en
match ska senast en vecka efter
det att spelschemat för säsongen
färdigställts ha anmält detta till
klubben. Om det görs inom en
vecka betalar alltså båda lagen
sina egna avgifter. Styrelsen brukar
framföra sin uppfattning vad gäller
alla motioner, och i det här fallet
ville styrelsen avslå motionen. Efter
votering och rösträkning visade det
sig dock att styrelsen förlorade i
denna fråga.

med två brickor per rond.

Så medlemmarna kan nu flytta en
match som ligger tokigt för det egna
laget – om man hänger på låset,
vill säga. Självklart måste matchen
spelas inom den serie som gäller.

Har du ovanligt
begåvade barn
eller barnbarn?

Två bättre än tre
Tre motioner gällde tvåbrickorsronder vid guldtävlingar. Tidigare til�lämpa klubben trebrickorsronder,
som har flera praktiska fördelar,
bland annat behövs inte lika många
brickor läggas, tävlingarna går
snabbare och klubbens erfarenheter från andra tävlingar visar på
positiva resultat med trebrickorsronder. En nackdel är dock att man
möter färre par, och att tävlingen
därigenom blir mindre utslagsgivande. Beslutet blev att guldtävlingar i framtiden ska genomföras

En annan motion gällde förslag om
att man ska erbjudas gratis kaffe
vid blindrond i partävlingar. Visst är
det tråkigt att drabbas av blindrond
när man är mitt inne i ett engagerat spel, men motionen avslogs
trots detta. En bidragande orsak till
avslaget var nog den kostnadsberäkning som styrelsen gjort. Styrelsen beräknar att klubbens kostnad
kommer att uppgå till ca 50 000 kr/
termin om förslaget genomförs.
Fler motioner behandlades och om
du är intresserad kan du gå in på
klubbens hemsida och ta del av
motionerna, styrelsens förslag och
vad sedan stämman beslöt.
Jag hoppas att alla som var där
hade trevligt, och att ännu fler
sluter upp nästa år!

♥♥♥♥♥♥
Självklart har du det. Är
de inte förresten ovanligt
vackra också? Se då till att
de hänger på klubben fredagseftermiddagar. Då är
det juniorbridge! Gratis, kul
och du får någon att prata
längdmarkeringar med!
♥♥♥♥♥♥
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Kommer Tommy att
lura dig idag igen?
Dags för Tommys bridgeproblem. Ta fram tänkarmössan och sätt fart på de små grå.
Text: Tommy Gullberg
1. Nord/
Ingen
		
		

♠ EK643

		
		
		
		

♠ D9

NORD
1 NT

♥ kn84
♦ EDkn
♣ E5

♥ K65
♦ 109754
♣ Dkn10

ÖST
P

SYD VÄST
3 NT Pass runt

Utspel: Hjärtertvå, fyrkortsfärg
enligt 11-regeln.
Ni sätter i hjärterknekt från bordet,
som Öst sticker med damen. Du tar
och slår en lyckad rutermask med
knekten. Hur tänker du dig hemgång?
2. Nord/
Nord-Syd
		
		

♠
♥
♦
♣

E632
K102
kn1083
Kkn

		
		
		
		

♠
♥
♦
♣

Kkn10
EDkn83
D
ED87

NORD
1♠
3♥
5 ♥ 		

ÖST
P
P
P

SYD VÄST
2♥
P
4 NT *
P
6 ♥ Pass runt
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Utspel: Hjärternio.
Sedan Syd fått trumfstöd leder
esfråga med svaret två ess av
fem till lillslam.
Ni tar utspelet på handen och
spelar ruterdam som Öst vinner
med kungen. Hur tänker du dig
hemgång, när Öst fortsätter med

3. Nord/
♠ E
Öst-Väst
♥ ED76
		
♦ E762
		
♣ K652
				
						
		
		
♠ K10
♥ K3
♦ KD1043
		
♣ E843
NORD ÖST
1♥
P
3 ♠*
P
5 ♣*
P
6♣
P

Tommy Gullberg.

SYD VÄST
2♦
P
4 NT*
P
5 NT
P
7 ♦    Pass runt

Utspel: Spaderfyra enligt 10-12.
Nord berättar om ruterstöd och kort
spader i andra budronden. Därefter
följer essfråga med svaret tre ess
av fem och Sjöbergs 5 sang, som
visar att alla ess finns. Nord redovisar då klöverkung.
Ett stick fattas. Hur ska man ordna
det trettonde när trumfen sitter 2-2?

Facit finns på sidan

15!

(Men tänk ett varv till innan du bläddrar dit!)

Sid 13

Du vet väl att du har

RABATT?

Flera krogar i närheten erbjuder S:t
Eriks medlemmar rabatt på mat och
dryck. Du kan även bli välfriserad
och välekiperad (om du är man) till
rabatterat pris. Visa ditt smartkort!

Krogar och restauranger

Och du har väl inte missat att
Sponsorhuset ger pengar till både
klubben och dig när du handlar på
nätet? Drygt 7 000 kronor har klubben fått in, och det går oavkortat till
ungdomsverksamheten.

Copperfields, Sankt Eriksgatan 36, specialpris på bridgeöl och bridgevin.

♣♣♣♣♣♣♣♣

Rabatten gäller inte under lunchen och inte på smårätter.
AG, Kronobergsgatan 37, 10 % på mat, vardagar 17–18.
China Corner, Sankt Eriksgatan 39, 10 % på mat.

Nha Trang, Fleminggatan 60, 10 % på mat.
Phil’s Burger, Fleminggatan 49, 15 % personlig rabatt på mat.
Razmoni, Fleminggatan 71, 10 % på varmrätter.

Frisörer
Davis Salong, Sankt Eriksgatan 56, klippning för 200 kronor (i stället för 280).
Eleganz, Fleminggatan 75, 20 % på klippning, behandling och produkter.

Övrigt
Georg Sörman, herrkläder, Sankt Eriksgatan, 10 % rabatt.
Kronobergsgaraget, parkeringsgaraget mitt emot klubben, med voucher kostar
5 timmar 81/100 kr (istället för 295), man köper voucher på klubben.
Sponsorhuset, drygt 600 nätbutiker (bland andra a CDON, Bokus, Ellos,
Svenska Spel, inkClub, Lensway, Nelly.com, Gymgrossisten, Euroflorist, Let’s
Deal, Lensway och Hotels.com.) När du handlar via dem går del pengar till S:t
Erik, dels till dig som handlar. Handlar du via platta eller telefon kan du installeras deras app.

Missa inte

VÅRKUL

Dag: Torsdagen den 18/4 kl. 13

♣♣♣♣♣♣
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Kväll: Tisdagen den 16/ 4 kl. 18.30
PASS nr 1 • 2019

Facit till Tommys problem
1. Nord/

Ingen
		
		

		
		
		
		
NORD
1 NT

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

EK643
kn84
EDkn
E5

D9
K65
109754
Dkn10

ÖST
P

SYD VÄST
3 NT Pass runt

Utspel: Hjärtertvå, fyrkortsfärg enligt
11-regeln.
Ni sätter i hjärterknekt från bordet, som
Öst sticker med damen. Du tar och slår
en lyckad rutermask med knekten. Hur
tänker du dig hemgång?
Fortsätt med ruterdam!
Hela given:

		
		

♠
♥
♦
♣

EK643
kn84
EDkn
E5

♠ 75
♠ kn1082
♥ E1032				 ♥ D97
♦ K632				♦ 8
♣ 942
♣ K8763
		
		

♠
♥
♦
♣

D9
K65
109754
Dkn10

Tar Väst är nio stick klara. När han
släpper sticket, kan Syd, med ess
hacka i klöver försäkra sig om hemgång.
Tar man för ruteress i stick tre,
kommer Väst att släppa ruterdam
denna gång. Därefter måste Syd
hoppas på spadern 3-3 för hemgång.
Går man in på spaderdam efter första
rutermasken för att upprepa den kan
det hända att den misslyckas andra
gången! Då får man nöja sig med två
ruterstick vilket bara går bra när spadern sitter 3-3.
PASS nr 1 • 2019

2. Nord/
Nord-Syd
		
		

♠
♥
♦
♣

E632
K102
kn1083
Kkn

Även sista brickan är från JVM, och
här har du begärt alla stick med ruter
som trumf. Var hittar du det trettonde?

		
		
		
		

♠
♥
♦
♣

Kkn10
EDkn83
D
ED87

3. Nord/
♠ E
Öst-Väst
♥ ED76
		
♦ E762
		
♣ K652
				
♠ 754			
♥ kn10954		
♦ 95			
♣ Dkn9			

NORD
1♠
3♥
5 ♥ 		

ÖST
P
P
P

SYD VÄST
2♥
P
4 NT *
P
6 ♥ Pass runt

Utspel: Hjärternio.
Ni tar utspelet på handen och spelar
ruterdam som Öst vinner med kungen.
Öst fortsätter med trumf och alla
bekänner. Spelplan?
I JVM var hela given:

		
		
		
		
♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

E632
K102
kn1083
Kkn

875			
96			
976			
96432			

		
		
		
		

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

D94
754
EK542
105

Kkn10
EDkn83
D
ED87

En spelare tog vändan på bordet och
stal en ruter. Därefter fortsatte han
med trumf till bordet, tog kung och
knekt i klöver och en andra ruterstöld.
På handens klöver sakade han sedan
två spader. Öst var tvungen att hålla
ruteress och måste saka en spader.
Spaderess och spader mot handen
gav hemgång när damen föll.
Det finns dock en säkrare variant. Med
trumfen 3-2, kan Syd stjäla en ruter
och fortsätta med klöver till kung för
en andra ruterstöld. Klöver till knekt
och ruter till stöld fullbordar en reverse
dummy. Bordet får sedan komma in på
spaderess för uttrumfning med spadersak och hemgång oberoende av vem
som har spaderdam.

		
		

♠
♥
♦
♣

♠ Dkn98632
♥ 82
♦ kn8
107

K10
K3
KD1043
E843

Utspel: Spadefyra enligt 10-12.
I JVM tog spelföraren fyra trumfronder
efter spaderess och fortsatte med tre
ronder hjärter med klöversak. Klöver
till kung, spaderkung med klöversak
och sista trumfen satte press på Väst
som fick ge upp klövern för hemgång.
Bra spelat, men man kan spela
aningen bättre. Tar man efter fyra
ronder trumf ut spaderkung med klöversak och sedan fortsätter med sista
trumfen med klöversak klarar man att
skvisa försvaret om samma hand har
hjärter- och klöverlängd. Slutläget före
den sista trumfen:
			

♠-

			
♥ ED76
			
♦			
♣ K65
♠ -			
♥ kn1095
♦♣ Dkn9
			
♠			
♥ K3
			
♦4
			
♣ E843
Är det Väst som har längderna fastnar han på sista trumfen. Flytta över
samma kort till Öst, då går det lika illa.
För försvaret, alltså – för dig går det
lysande! 13 stick.
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Posttidning B

I profilen:

Lars Nilsson, bananbärare
Många sporter har stolta fanbärare – men våra bridgejuniorer
håller sig med en bananbärare.
Lars Nilsson har agert maskot
åt våra juniorlandslag många
gånger, och 2016 blev han
utnämnd till Assistant Coach till
hela juniorlandslaget. Men vem
är han egentligen?

när han gruffade vid bridgebordet. Vi var nära vänner och hade
en sak gemensamt – vi älskade
god mat båda två. Vi gick på fina
restauranger i Sverige och i Nice
där jag bodde.
– Jag lärde mig förhoppningsvis
en del. Han var ett bridgegeni, en
trollkarl. Som spelförare kunde
han oftast ta ett extratrick mer än
de andra tog.

Text och foto: Elena Ström
– Lars Nilsson, pensionär, före
detta företagsledare som har
jobbat länge internationellt, berättar Lars. För närvarande är jag
förste bananbärare, chipsköpare,
vatten- och chokladbärare åt juniorerna.
– Varifrån kommer denna förkärlek till juniorlandslagen?
– När jag kom till S:t Erik för 10 år
sedan ville jag gärna hjälpa lärarna
i Bridgeskolan. Där träffade jag
många av de unga spelarna som
nu är så duktiga och jag upplevde
dem som fantastiska människor.
Jag bestämde mig för att sponsra
dem och att ställa upp som volontär om det behövdes. Men egentligen började allt 2013 i Polen då
jag lovade Per Leandersson att
om någon av juniorlandslagen
vinner guld kommer jag att vara
anonym sponsor och bjuda alla på
festmiddag. U 21 laget vann guld
då och året därpå i Istanbul hände
samma sak så jag bjöd hela trupSid 16

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

Lars på väg till ännu ett
mästerskap.
pen på festmiddag. Hittills har det
blivit fem festmiddagar och sedan
dess har jag också ställt upp med
bananer åt spelarna.

– För att kunna ägna sig helhjärtat åt bridge måste man ha
god hälsa, gott om fritid och
pengar. Du verkar ha allt detta
plus engagemang för juniorbridgen.
– Det är viktigt med ett engagemang och som tur är känner jag
att det är besvarat.
– Hur ser dina egna bridgeplaner ut?
– Jag är som sagt bridgeamatör,
men jag har stora förhoppningar
på de ligalag jag är med i.

– Oftast betalar du för etablerade juniorer för att spela med
dig. Stämmer det?
– Det stämmer. Jag sponsrar äldre
juniorer, det är mitt sätt att hjälpa
dem i livet, men gränsen går vid 26
år, jag kommer att sponsra tills de
når denna ålder.
– Du spelade ofta med Thomas
Magnusson, Löparn, under de
sista åren av hans liv. Vad lärde
du dig av honom?
– Ja, det är sant. Jag kände enormt
mycket för honom som person,
han var sjuk och jag blev inte sur
PASS nr 1 • 2019

