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S:t Erik

Pass trycks på 
Svanenmärkt papper.

Julnötter med måns
Ny redaktör för pass Här har du något att klura på. 

God jul och gott nytt år!
Passredaktör: Måns Berg  

Den här gången tänkte jag 
bjuda på tre julpysselspro-
blem istället för min van-

liga krönika. Men innan vi kommer 
så långt måste jag först tipsa dig om 

att surfa in på elfyourself.com. Gör 
om dig själv och din familj till dan-
sande nissar. När du skrattat klart 
så är det bara på med tofflorna, 
fram med stiftpennan och äggtod-
dyn och sätta dig i favorithörnan 
och sätta igång! (facit på sidan 14)
 

Problem nr 1: Du befinner dig en 
Igloo som håller på att smälta tillsam-
mans med tre andra, kompis A, kom-
pis B och kompis C. Problemet är att 
ni har bara en lykta och utan den är 
det omöjligt att ta sig genom den gan-
ska långa tunneln ut ur igloon. Dess-
utom kan ni endast gå två personer 
åt gången, då fler skulle innebära en 
överlastning så att hela tunneln rasar 
in och alla dör. Kompisarna är dess-
utom olika snabba så kompis A tar 
två minuter på sig för varje sträcka. 
Kompis B tar fyra minuter på sig och 
kompis C, fem. Själv är du snabb och 
kan springa en sträcka på en minut. 
Glöm inte att någon hela tiden måste 
springa in med facklan. Ni har tolv 
minuter på er, sedan rasar igloon och 
tunneln ihop! Hur ska detta gå till?

Problem nr 2: 
Vem är tom-
ten på bilden?

Problem nr 3:
Hjälp tävlings-
ledaren hitta 
genom loka-
len fram till 
ditt bord.
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ny pr-ansvarig i styrelsen

S tyrelsen har varit medve-
ten om att vi inte har infor-
merat så engagerat som vi 

borde. Därför har den nyblivna 
styrelseledamoten Johan Wahl-
berg utsetts till PR-ansvarig. 

Vi kommer snart att lansera 
klubbens nya hemsida där bland 
annat klubbens fotoblogg kom-
mer att ingå som en naturlig del. 
Det är styrelsens Yvonne Flod-
qvist som har skapat hemsidan. 

Uppdatering av hemsidan
I PR-posten ingår att ansvara 
för hemsidan. Tidigare har ingen 
i styrelsen varit direkt ansva-
rig för hemsidan vilket har lett till 
att mest "obligatoriska" uppdate-
ringar har gjorts men nu ska Jo-
han se till att den blir mer aktuell.

Facebooksida
Den PR-ansvarige har också i upp-
drag att uppmärksamma fram-
gångsrika klubbmedlemmar Vi 
brukar gratulera framgångsrika 
klubbmedlemmar vid deras nor-
mala speltillfälle, för de nyblivna 

VM-silvermedaljörerna innebar det 
en måndag- eller onsdagskväll. Så 
flera av medaljörerna blev offent-
ligt gratulerade den första onsda-
gen efter hemkomsten från Indien. 
Men mer kan göras, både när det 
gäller att ge information innan 
mästerskap och beröm efter.

Johan har redan skapat klub-
bens facebooksida. Gå gärna in 
och gilla: facebook.com/bksterik 

Kalender

December

26, 29 Silvertävling (13:00)

27  Handikapptävling (12:00)

28, 30 Helgrally (18:30)

1 jan Silvertävling (15:00)

Johan Wahlberg kommer att ansvara för den  
nya hemsidan som kommer inom kort.
Text: Mårten Gustawsson Bild: Stefan Andersson

Besök klubbens fotoblogg
 bksankterik.tumblr.com Uppdateras dagligen!

Måndag Tisdag
Onsdag Torsdag Fredag Lördag
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Georg Sörmans herrekipering 
på S:t Eriksgatan gjorde i ok-
tober en bridgeskyltning. Brid-
gebord och andra bridgesaker 
lånades från vår bridgeklubb. 
Du vet väl att du får 10 % rabatt 
på Sörmans om du i kassan vi-
sar upp BK S:t Eriks smartkort?
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fuskare avslöjade!
Flera av världens framgångsrikaste bridgepar uteblev från VM sedan det visat sig att 
de ägnat sig åt avancerade fuskmetoder. Här är en sammanfattande redogörelse.

Tidigare när man misstänkte 
fusk fick någon observera paret 
för att försöka se något avvikande 
beteende. Därefter försökte man 
på enskilda brickor bevisa fusk. 
Denna metod fungerar inte. Det är 
mycket svårt att på enskilda brickor 
bevisa fusk. För de världsklasspe-
lare vi här pratar om handlar fusket 
sällan om att välja ett bud eller ett 
spelsätt som aldrig annars hade 
valts, utan fusket syftar till att få 
ner felprocenten, det vill säga att 
välja rätt bland rimliga alternativ.

En bas för att upptäcka fusk är att 
på statistiska grunder bedöma inte 
självklara aktioner och sedan se hur 
ofta dessa lyckas. Den viktigaste 
förutsättningen för höstens avslö-
janden var dock att under EM 2014 
videofilmades ramamatcherna av 
den rumänskfödde australiensaren 

Traian Chira. Filmerna lades var-
efter de filmades automatiskt ut på 
Youtube för alla att se. När bridge-
spelare runt vår jord om och om igen 
kunde titta på dessa videor skapades 
en möjlighet för ett nytt och effektivt 
sätt att upptäcka fusk. Det gick att 
se och höra varierande och konstiga 
rörelser och ljud för att därefter 
koppla ihop dessa till spelarens kort.

Utspelsmetod i fuskkombination
Hur har då fusket gått till? De 

under hösten först avslöjade israe-
lerna Lotan Fisher och Ron Schwartz 
verkar kort sagt ha fuskat på alla 
sätt de har kunnat komma på. De 
har med hjälp av placeringen av 
budsläden visat vilken färg de vill 
få i utspel, till exempel vid önskat 
spaderutspel har släden skjutits 
mot utspelaren. De har med mycket 

Det har under hösten visat sig 
att flera av världens bästa brid-
gespelare kanske inte var så bra 
utan att de fuskat! Jag har liksom 
ett otal bridgeintresserade värl-
den över ägnat mycket tid åt att 
på internet se på bandade bridge-
matcher, läsa inlägg (ofta på www.
bridgewinners.com) och varefter 
anklagelserna har presenterats 
försökt bedöma om de stämmer.

Tyvärr stämmer anklagelserna. 
Det är i detta sammanhang viktigt 
att vara klar över skillnaden mellan 
att vara oetisk och att fuska. Oetisk 
innebär att låta sig påverkas, ofta 
undermedvetet, av till exempel part-
nerns fundering, medan fusk innebär 
att få otillåten information från part-
nern via en i förväg bestämd kod. 
Man måste också veta att i interna-
tionella tävlingar spelas med skärm 
och släde. En skärm går på diagona-
len både över och under bordet så att 
du inte kan se partnern och bara en 
av motståndarna medan budkorten 
placeras på en släde som skjuts på 
bordet genom en lucka i skärmen.

Konstiga rörelser och ljud
Den 24 augusti 2015 skapade norr-

mannen Boye Brogeland hemsidan 
”Bridge Cheaters” där han fuskan-
klagade, världens framgångsrikaste 
par de senaste två åren, israelerna 
Lotan Fisher och Ron Schwartz. Det 
blev ett väldigt rabalder, särskilt som 
Boye sa att "bevis kommer snart att 
presenteras”. Boye hade då i USA 
under två år spelat i samma lag 
som israelerna. Samtidigt avstod 
Boye och hans övriga lagkamrater 
från de två amerikanska titlarna 
de hade vunnit med israelerna.

Text: Mårten Gustawsson.

I fotbolls-VM år 2002 fuskade Rivaldo, men tack 
vare filmrepriser avslöjades han för hela världen.
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fuskare avslöjade!
svaga kort väsnats, till exempel 
hostat eller ljudligt druckit vatten, för 
att på så vis varna partnern för att 
bjuda. De har, efter att ha visat svag-
het, medgett stöd genom att bjuda 
snabbt. De har också som spelförare 
indikerat när de har behövt hjälp. 
Träkarlen har då exempelvis gått på 
toaletten och då under promenaden 
kikat i en motståndares kort. Bägge 
spelarna har under sin juniortid 
flera gånger varit avstängda för fusk 
av det israeliska bridgeförbundet.

Därnäst avslöjades världens för 
närvarande högst rankade bridge-
spelare italienarna Fulvio Fantoni 
och Cladio Nunes, som de senaste 
åren har representerat Monaco. De 
placerade vid utspelet sitt valda 
kort vertikalt om de i den utspelade 
färgen hade ett högre kort i form av 
ett ess, kung eller dam eller om det 
i färgspel var en singel i en sido-
färg. Annars spelade de ut kortet 
horisontellt. De har varit det enda 
världspar som har använt Slawinski-
utspel. En utspelsmetod där man i 
första hand visar hur många hackor 
man har i den utspelade färgen, 
en hög hacka har visat ett jämnt 
antal kort med en topphonnör eller 
ett udda antal kort utan. De har 
alltså valt en utspelsmetod som 
har passat ihop med deras fusk – 
Slawinski-utspelet tillsammans med 
fusk har visat exakt vad de har!

Visade längd med fingrarna
Sedan trädde tyskarna Josef Pie-

karek och Alexander Smirnov fram. 
De har under det senaste decenniet 
dragit fram Tyskland till världstop-
pen i öppen klass. Utan att ge några 
detaljer så erkände tyskarna dålig 

bridgeetik, erbjöd sig att aldrig 
mer spela ihop samt att ta ett två 
år långt uppehåll. Det har därefter 
avslöjats att de har utnyttjat det 
lilla utrymme som finns och place-
rat budkorten ifrån eller nära sig 
för att visa max respektive min för 
sina bud. Piekarek har två gånger 
tidigare varit avstängd för fusk 
av det tyska bridgeförbundet.

Strax innnan starten av VM drog 
Världsbridgeförbundet i en mycket 
uppmärksammad aktion in sin 
inbjudan till det polska paret Adam 
Zmudzinski och Cezary Balicki. 
Detta har förbundet rätt att göra 
utan motivering. Det har senare 
på videor framkommit att paret 
utförde en mängd olika konstiga 
rörelser. Polen trodde då fortfa-
rande på deras oskuld och satte in 
ett reservpar. Detta till skillnad från 
Israel, Monaco och Tyskland som 
alla direkt och frivilligt drog sig ur 
VM då ett av de par som under EM 
hade sett till att de hade kvalifi-
cerat sig för VM blev starkt fusk-
misstänkta. Det visade sig senare 
att ju starkare ett bud har varit 
desto större gap har Zmudzinski-
Balicki lämnat till det förra budet. 
Balicki har även med fingrarna 
visat sin längd i utspelsfärgen.

För evigt avstängda
Redan innan höstens fuskav-

slöjanden så avslöjades för ett år 
sedan tyskarna Entscho Wladow 
och Michael Elinescu, kallade 
doktorerna, strax efter att de hade 
vunnit veteran-VM. De blev från-
tagna VM-titeln och avstängda från 
bridge i tio år och för evigt från att 
spela med varandra. De vinkade 

Filmtime
Kolla in fusket
på youtube!
 
Michael Clarke har gjort i ordning några 
mycket pedagogiska videor. Om du vill 
vara detektiv se doktorerna framträda 
på: 
https://www.youtube.com/
watch?v=1xVj1EQ_vSI 

Fantoni-Nunes  
 https://www.youtube.com/watch
?v=TKe7gLTfaF8&feature=youtube 
och Fisher-Schwartz på https://www.
youtube.com/watch?v=831tJ4EHLBY

Om din mage inte är känslig kan du 
även se hur det går till när två fuskare 
möts på samma sida skärmen under en 
EM-match mellan Tyskland och Israel: 
https://www.youtube.com/
watch?v=ITbefhmh_gg&t=2h5m0s

2:05:50 – Tysken Smirnov öppnar på 
bricka 31 en multi 2Ru med 10 hp. Se 
hur han först placerar 2Ru-budet, sedan 
kommer på sig och drar det mot sig. 
Han vill ju visa att han har maximum. 
Jämför gärna med hur han placerade 
budkorten tidigare i samma match på 
bricka 27 där han också öppnade med 
2Ru. 
2:05:55 - Israelen Fisher ler tydligt för 
sig själv medan han hjälper till att skjuta 
släden och då ”råkar” putta tillbaka 
Smirnovs budkort. Lägg märke till att 
det är tyskarnas uppgift att som nord-
syd sköta släden, Fisher har inget där att 
göra. Det är tyvärr här ett hack i filmen 
men notera att Smirnovs budkort har 
flyttat sig när släden kommer igenom 
skärmen. 
2:06:07 - Fisher skriver något till Smir-
nov. På en högupplösningsskärm går 
det att se att han skriver “10-10” eller 
“10-11”. Fisher vet att hans motståndare 
fuskar, har listat ut att deras kod innebär 
att Smirnov har visat maximum och kan 
inte låta bli att briljera med sin kunskap!

Fusket fortsätter på sidan 9 

Mannen till vänster är en fuskare. 
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"bilder örebrö!"
Vem är det egentligen som kommer när någon ropar? Eller ännu mer 
oförskämt, kommer när man inte ropar och kräver in startavgiften.
Bilder: Lars OA Hedlund

w

DA G E N S  B R I D G E

C hampions Cup är bridgens 
motsvarighet till fotbollens 
Champions League. Det hand-

lar om en tävling för Europas bästa 
klubblag där respektive lands pla-
cering i EM avgör om landet får bli 
representerat vid tävlingen. Utöver 
de tio bäst placerade, får värdlandet 
samt de regerande mästarna också 
ställa upp med ett lag. Efter diverse 
avhopp på grund av fuskskanda-
lerna innebar detta att England och 
Italien kom till start med två lag och 
mycket skulle komma att handla 
om de italienska lagen. Allegra har 
vunnit de fyra senaste åren (och en 
gång innan dess) och Angelini har 
vunnit tävingen sex gånger. Elva av 
13 gånger har alltså ett italienskt lag 
stått överst på pallen. Skulle det bli 
samma sak i år? Jodå, Allegra vann 
igen efter att ha slagit sina landsmän 
i semifinalen och holländska Orn-
stein i finalen. Svenska Skalman från 
Uppsala slutade på en åttondeplats.

På denna giv från finalen är 
7 spader ett rätt bra kontrakt. Det 
hade dock varit mycket bättre om 
Nord hade haft spartio istället 
för en av de låga spaderhackorna 
eftersom man då hade kunnat 
stjäla två ruter högt på bordet.

Danske Dennis Bilde spelade för 
Allegra under helgen och var här 
ihopparad med Norberto Bocchi. 
Paret hade en väldigt naturlig bud-
givning där det enda som sticker ut 
var Syds hopp till 2 spader i första 
budronden. Budet var uppenbar-
ligen ett gammalt klassiskt starkt 
hoppande borttag som krävde 
till utgång med minst sexkorts-
spader. De flesta par spelar nu för 
tiden med svaga hoppande bort-
tag där budet visar något som 4-7 
hp och sexkortsfärg så att 1 spader 
följt av 2 spader kan vara starkare 

men så var det alltså inte här. Efter 
att Nord visat upp sitt spaderstöd 
följde ett par kontrollbud och en 
essfråga innan paret var i storslam.

Magdalena Ticha spelade ut trumf 
och Bilde funderade ett tag på hur 
han skulle spela. Med bordets dåliga 
trumf var det inte aktuellt att för-
söka stjäla ruter på bordet, utan det 
skulle krävas en annan plan. Han 
vann på handen med spaderdam 
och tog för spaderess innan han 
spelade hjärter till esset och hjärter 
till stöld. Ruter till ess och hjärter 
till stöld följdes av ruterkung och 
ruter till stöld med knekten. Nu 
kunde en hjärter stjälas högt på 
handen och lyckligtvis satt hjärtern 
jämnt. Spaderkung med bortsak av 
klöveråtta gjorde att bordet sedan 
kunde ta de tre sista sticken med 
Ess, kung i klöver och hjärterdam. 

Vid andra bordet kom holländarna 
också i 7 spader med trumfutspel. 
Van Lankveld började på samma sätt 
med ett andra varv trumf, hjärter till 
ess och hjärter till stöld. Sedan följde 
dock ruteress och kung och ruter till 
stöld vilket gjorde att det inte längre 
fanns ingångar till att godspela 
hjärtern. Istället stal han en hjärter 
och hoppades på en skvis genom att 
ta för alla sina trumf men när ingen 
sådan uppstod fick han finna sig i en 
bet och 17 imp till Allegra. ♣

dagens bridge
med micke grönkvist
Den här gången berättar Micke om en giv från Champions Cup, bridgens motsvarighet 
till Champions league med spelare som kanske kan liknas vid Messi, Ronaldo och Zlatan? 

Text: Mikael Grönkvist

VÄST NORD ÖST SYD
Ticha           Bocchi  Ritmeijer Bilde 

pass 1 ♥  pass 2 ♠
pass 2 NT pass 3 ♦
pass 3 ♠ pass   4 ♣*
pass 4 ♦* pass     4 NT*
pass 5 ♦* pass  6 ♣*
pass 7 ♠         pass runt.

DAGENS BRIDGE.SE
ERBJUDANDE

Mikael Grönkvist, i varje nummer av Pass.

1. Syd/ ♠ kn42
Ingen ♥ ED1084
  ♦ E3
  ♣  EK8
♠ 953   ♠ 8
♥ 762   ♥ Kkn92
♦ kn2   ♦ D875
♣ kn10642   ♣ D973
  ♠ EKD1076
  ♥ 5
  ♦ K10964
  ♣ 5

Alla S:t Eriks medlemmar 
får två gratismånader vid köp 
av en årsprenumeration på 
Mikaels hemsida med instruk-
tioner. Ange koden: STERIK
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Öppna laget lyckades inte 
kvalificera sig till VM i 
Chennai, Indien, via EM. 

Dock fick laget med kort varsel 
inbjudan att delta, sedan två 
länder dragit tillbaka sin anmä-
lan på grund av att lagmedlem-
mar i dessa länder anklagats för 
att ha använt otillåtna metoder.

Svenskarna hade det tufft i kvali-
ficeringen där åtta lag avancerade 
till slutspel. En rad lyckosamma 

Det var många tuffa jämna matcher i VM, men Sverige kämpade  
hårt hela vägen och fick spela final i båda klasserna.

eftersom allting gått Sveriges väg.
Följdriktigt besegrades sedan 

Bulgarien enkelt i kvartsfinalen med 
223-202. Därefter följde en jämnare 
match mot USA II i semifinalen 
med 248-241 och sedan var det bara 
Polen som stod i vägen för guldet.

Matchen svängde kraftigt. Ett 
tag såg polackerna ut att vara 
ohotade men i näst sista segmen-
tet tog svenskarna 70-6 och ledde 
med 18 imp inför de avslutande 

resultat i egna och andras matcher 
resulterade glädjande nog i att 
laget gick till slutspel med minsta 
möjliga marginal, mindre än en 
imp i någon match i kvalet! 

I VM använder man 20-0 beräk-
ning och översätter i princip alla 
imp till vp med två decimaler. 
Dessutom påstås att Sverige fått 
en imp för mycket i matchen mot 
Japan. Utan den skulle öppna laget 
vara utslaget! Läge för VM-guld 

Öppna laget, från vänster: Fredrik Nyström, Niklas Warne, Frederic Wrang, Johan 
Upmark, Tommy Bergdahl, Jan Lagerman (NPC), Johan Sylvan, PG Eliasson (NPC).

Två silver vid VM i Chenai

Veteranlaget, från vänster: Carina Wademark (coach), Anders Morath Johnny Östberg, Sven-
Åke Bjerregård, PG Eliasson, Göran Selldén, Tommy Gullberg (NPC), Björn Wenneberg.

Text: Tommy Gulllberg  Foto: Svenskbridge.se



PASS 2013 9

16 brickorna. Där visade det sig 
sedan att polackerna blev för svåra. 
307-293 skrevs siffrorna till.

Veteranlaget hade via EM för 
egen maskin kvalificerat sig till VM. 
Efter en motig inledning blev det en 
åttondeplats i kvalet. Dock inte så 
spännande nedräkning som det var 
för öppna laget. Seniorerna hade 
10 vp:s marginal till nionde plats.

Australien valde Sverige som mot-
ståndare i kvartsfinalen eftersom de 
vunnit mot oss i kvalet och fick carry 
over i kvartsfinalen. Matchen slutade 
253-195 i svensk favör sedan austra-
liensarna tycktes ha blivit trötta.

I semifinalen stod Polen för mot-
ståndet. Det blev som väntat en 
tuff uppgörelse mot stjärnorna 
mestadels från förra seklet. Dock 
vann Sverige klart med 189-161.

I finalen väntade USA. Änt-
ligen ska jag få spela VM-final 
mot Zia!, utbrast Johnny Öst-
berg. Det fick han. I det första 
segmentet förlorade vi 42 imp. 
Och så fortsatte det. USA tog två 
imp för varje imp Sverige fick.

Här bjöd öppna laget 
bäst av alla i kvalet:

Efter två pass öppnade Jeff Meck-
stroth med 1 hjärter (som normalt 
var femkortsfärg). Fredrik Nyström 
visade 5-5 i spader och klöver med 2 
hjärter, varefter Eric Rodwell hop-
pade till 4 ruter, fitshowing, hjärter-
stöd och rutersidofärg. Johan Upmark 
tänkte en stund. Usch, han kanske får 
för sig att de gör storslam. Han tror 
att partnern är hjärterrenons! När 
Johan hoppade till 6 spader fick han 
applåder i raman. 18 hp och frivilligt 
hopp till lillslam som var kast när 
Fredrik hade sin förväntade hon-
nörsstyrka i sina färger. Snyggt!

En bra spelföring av en senior:

Johnny Östberg och PG Eliasson 
bjöd sig till 6 spader med hjärterut-
spel. Efter hjärteress maskade PG 
med ruterdam. När den masken 
gick bra fortsatte han med kung 
och ess i trumf. Klöver till handen, 
förnyad rutermask, höga klöver 
och klöver till stöld för hemgång.

Spricker rutermasken blir man 
tvungen att maska i trumf.

Två silvermedaljer i VM. Banket-
ten var toppen, hemresan botten. 
Den tog 30 timmar via flygplatsen 
i Chennai, Dubai, Istanbul och 
så småningom Arlanda. Puh!

Fuskare  
avslöjade
...fortsättning från sid 9.

Syd/ ♠ Ekn752
Ingen ♥ 7
  ♦ ED8
  ♣ D832
♠ 106   ♠ D94
♥ D10986   ♥ kn3
♦ K763   ♦ 942
♣ 95   ♣ kn1074
  ♠ K83
  ♥ E542
  ♦ kn105
  ♣ EK6

Två silver vid VM i Chenai

Nord/ ♠ 5
Alla ♥ 1098
  ♦ EK9632
  ♣ kn109
♠ KD1082   ♠ E9643
♥ 6   ♥ 75432
♦ 107   ♦ -
♣ EK752   ♣ D43
  ♠ kn7
  ♥ EKDkn
  ♦ Dkn854
  ♣ 86

...med handen ovanför släden för att 
visa dåliga kort och hostade innan 
budgivningen för att indikera kortfärg, 
till exempel hostade de en gång om de 
hade högst en klöver. På samma vis hos-
tade de innan utspelet för att visa vilken 
färg de önskade. Vad har hänt efter att 
höstens fuskare har avslöjats? De for-
mella utredningarna pågår fortfarande, 
de anklagade spelarna håller tyst, Polen 
vann VM och Boye Brogeland har blivit 
utnämnd till 2015 års bridgepersonlighet 
i världen. 
   En del tycker att det avslöjade fusket 
är slutet för sporten bridge medan andra 
tycker att all reklam (på sikt) är bra 
reklam. Några tycker att stora bridge-
mästerskap i fortsättningen ska spelas 
från datorer – vore hemskt tycker jag. 
Reglerna för hur budkort ska placeras 
och släden ska skjutas kommer säker-
ligen att stramas upp. Kanske kommer 
spelare med hosta att förbjudas spela? 
Helt klart är att många med mig får 
sluta vara så naiva – det finns de som vill 
förstöra det roligaste som finns med att 
fuska. 
   Om 50 år tror jag ändå att den stora 
hågkomsten av denna höst blir att det 
då blev bevisat att människor tillsam-
mans på internet kan åstadkomma för-
ändringar som tidigare såg omöjliga ut!



10   PASS 2013

B R I D G E S K O L A N  L Ä R  U T !

När svarshanden till öppna-
ren bjuder en ny färg, som 
alltid är lägre än den öpp-

nade färgen på 2-läget, kallas budet 
för 2-över-1. Notera att det alltid 
är en lägre färg vi talar om. Bjuder 
man en högre färg, kallas det för 
"hoppande borttag", vilket vi kanske 
får tillfälle att gå igenom senare.

Budet 2-över-1 lovar minst fyra 
kort och minst 11 hp. 11 hp är ett 
gränsvärde, så med en dålig hand 
med 11 hp kan istället 1 NT (som 
vanligen visar 6-10 hp) bjudas.

Några exempel efter att part-
ner Nord öppnat med 1 hjär-
ter och ni som Syd har:

a) ♠ K76 ♥ 3 ♦ K73 ♣ ED9865
b) ♠ EK87 ♥ 3 ♦ K73 ♣ ED986
c) ♠ K76 ♥ 65 ♦ K764 ♣ EKn87
d) ♠ 76 ♥ 6 ♦ E876 ♣ EKDKn107
I ovanstående exempel är 2 ♣ 

det rätta budet på (a), (b) och (d). 
Handen (c) stämmer förvisso också, 
men handen räknas som en dålig 
11 hp hand (jämn utan mellankort) 
och placeras därför ner i 1 NT som 
visar 6-10 hp (eller som här alltså, 
det vill säga 11 dåliga hp). Notera 
också exempelhand (b) där man

 

väljer klövern, som är längre, före 
spadern med en stark svarshand 
som kommer att gå till utgång.

Eftersom 2-över-1 lovar minst 
11 hp men har ingen övre gräns 
måste givetvis öppnaren bjuda igen. 
I själva verket är det så att eftersom 
svararen har minst en hand med 11 
goda poäng kommer budgivningen 
sällan att stanna under utgång. 
Efter att öppnaren bjudit en andra 
gång finns det bara fyra möjliga 
situationer att stoppa under utgång.

Pass:
 Det vill säga, svararen efter 

att ha svarat 2-över-1 passar på 
öppnarens återbudbud. Detta kan 
bara ske på öppnarens återbud i 
NT(jämn 12-14 hp) eller ombud 
av egen färg (enfärgshand) och 
är så ovanligt att man nästan kan 
bortse ifrån det. (Författaren till 
dessa rader, som har ett gott brid-
geminne, kan inte påminna sig ha 
gjort detta på över 40 år.) Många 
spelar att pass inte är tillåtet.

Preferens till öppningsfärgen: 
Det vill säga efter att öppna-

ren visat en tvåfärgshand och om 
svararen prefererar till öppnings-
färgen, så är det svaga kort och 
med svaga kort menar vi 11-12 
hp och 2-3 kort i öppningsfärgen. 
(Exempel: 1 ♥ - 2 ♣ ; 2 ♦ - 2 ♥ )

Ombud av egen färg:
 Svararen bjuder sin egen färg en 

andra gång och visar minst 6 kort 
och 11-12 hp. Budet är inte krav och 
öppnaren kan passa med minimum. 
(exempel 1 ♥ - 2 ♣ ; 2 NT - 3 ♣ )

2NT: 
2NT av svarshanden är inte 

krav. Budet visar en ganska 
jämn hand och ca 11-12 hp. (till 
exempel 1 ♥ - 2 ♣ ; 2 ♦ - 2 NT)

Exempel: 

1 ♥ - 2 ♣
2 ♥ - ?

a) ♠ K76 ♥ 3 ♦ K73 ♣ ED9865
b) ♠ EK73 ♥ 3 ♦ K73 ♣ ED986
c) ♠ 76 ♥ 6 ♦ E876 ♣ EKDKn107
Med a) finns flera rimliga bud. 

2NT och 3 klöver är båda möjliga. 
Inget är krav (2NT och ombud 
är passbara bud) utan ger öpp-
naren chansen att passa med 
minimala värden. Är man lite 
optimistiskt lagd bjuder man 3NT. 
Författaren föredrar 3 klöver. 

Med b) är 2 spader rätt bud. Det 
visar minst fem klöver och fyra 
spader och är krav till utgång.

Samma sak med c) 3 ruter är krav 
till utgång och blir det bud vi tar till.

Vilka bud är krav?
Om svarshanden stöttar öppna-

ren i dennes färg(er) på 3-läget 
i andra budronden, är det krav 
och slaminvit. Skälet till detta 
är att det tillkommer extrapo-
äng om vi finner en gemensam 
färg och då kommer styrkan 
upp till minst 25 stp (stödpoäng) 
varför utgångskrav föreligger.

När utgångskrav förelig-
ger är tre starkare än fyra om 
det är högfärg vi har funnit:

1 ♥  - 2 ♣
2 ♥  - 3 ♥

3 hjärter är krav och slaminvit. Med 
minimala värden hoppar svarshan-
den istället till utgång (4 hjärter).

1 ♠  - 2 ♦
2 ♥  - 3 ♥

budgivning efter 2 över 

Bridgeskolans Jan Lagerman berättar om budgivningen som 
följer efter öppning med 1 i färg och svaret 2 i en lägre färg.

Text: Jan Lagerman
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B R I D G E S K O L A N  L Ä R  U T !

Samma sak här. Svars-
handen slaminviterar i hjär-
ter. 3 hjärter lovar minst 16 
stp i ett hjärterkontrakt.

Notera att båda ovanstående 
budgivningar i gammaldags bud-
system var utgångsinviter. 

Enkla frågorna:

1 ♥  - 2 ♣
2 NT - ?

a) ♠ 864 ♥ 76 ♦ EK82 ♣ EK65
b) ♠ Kn64 ♥ 76 ♦ E965 ♣ ED65
c) ♠ D76 ♥ 76 ♦ 96 ♣ EKD1094

Svåra frågorna:

1 ♠  - 2 ♣
2 ♥  - ?

a) ♠ 6 ♥ EK76 ♦ 98 ♣ KKn9765
b) ♠ 6 ♥ EK76 ♦ 98 ♣ EK9765
c) ♠ K104 ♥ DKn ♦ E876 ♣ ED98

Lösningar. Enkla frågorna: a) 
3 NT. Ett enkelt val. Med 14 hp vet 
vi att vi har styrka för utgång och 
3NT är den utgång vi bjuder.

b) Pass. Här har vi bara 11 hp 
och pass är rimligt. Bättre hade 
varit att bjuda 1 NT med 11 hp 
och dålig hand. Då hade vi stan-
nat ett snäpp lägre i 1 NT.

c) 3NT. Även nu "bara" 11 hp, 
men handen är full av stick. Höj 
till 3 NT och hoppas på det bästa. 
Sex klöverstick bör räcka långt.

Svåra frågorna: a) 4 hjärter. 
Med 14 stp i ett hjärterkontrakt 
hoppar vi till utgång. 3 hjärter 
lovar en starkare hand.

b) 3 hjärter. Denna hand har 
hela 17 stp och består av ess och 
kungar. Höj till 3 hjärter  som är 
slaminvit och lovar minst 16 stp.

c) 3 Spader. Även nu har vi starka 
kort. Budet 2 spader är dock bara 
en preferens och är passbart. Rätta 
vägen är att hoppa till 3 spader för att 
lova 3-kortsstöd och minst 16 stp. En 
slaminvit i spader med andra ord.  

Detta händer på 
Bridgeskolan. 
 
Januari 

 » 19 dec - 6 jan.  Jullov!  
Vi nås på telefon och epost 

 » 7 Bridgeträning startar

 » 8 Fredagsgodis startar

 » 11 Speltekniksdagar startar

 » 16, 17 , 23 samt 24: Inspark

 » 25 Kurserna samt B & S startar

 » 29 Spelträning för 
kursdeltagare

Instruktioner från 
kurserna kan köpas på 
CD för 450 kronor.

budgivning efter 2 över 

Två retrievers kämpar över en boll.

1
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Förbättra
din spelföring
av Audrey Grant
Slutspel är en 
spelteknik som 
fascinerat brid-
gespelare se-
dan spelets be-
gynnelse. Idén 
är att, oavsett 
om korten sit-
ter extremt 
oturligt, ska 
det finnas ett 
sätt att klara sitt kontrakt.

Fem-stegs-tekniken, för att sätta 
upp ett slutspel, gör det hela enk-
lare och gör det möjligt för spelare 
som kanske ännu inte har den er-
farenhet och skicklighet som krävs 
för spel på den här nivån att ändå 
förstå och kunna utföra slutspel.

Formatet på den här boken är kon-
struerat så att den på bästa sätt 
ska använda din tid. Själva grund-
idéerna finns på de två flikar som 
är på omslaget i bok märkesform 
på fram- och baksidan. De kan 
användas för att fokusera på de 
fem stegen, då du försöker lösa öv-
ningsgivarna mot slutet av boken.

Oddsen är stora att du kommer att 
ha större utbyte av ditt bridgespel 
efter att ha läst om de magiska trix-
en i denna bok – och utvecklat fler 
färdigheter som spelförare.

Pris:

  140:—

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 –

ÅRETS BOK!!! Varför spela pro-am?
I februari spelas tävlingen Pro-am, var med och spela med 
ett proffs. Överskottet tillfaller juniorverksamheten.  
Text: Erika Rodin 

V I N N A R E

Det har blivit en årlig tradition 
att spela Pro-am i februari, 
och år 2016 kommer inte att 

bli ett undantag. Vad är då Pro-am 
och varför ska just du spela den? 

Pro-am är en tävlingsform där 
proffsspelare spelar med ”ama-
törer”. På S:t Erik har vi gjort det 
till en auktion där man bjuder på 
den proffsspelare man vill spela 
med och alla pengar går till att 
stötta juniorbridgen i Stockholm. 
I Sverige har vi en otroligt stark 
och bred grupp av proffsspelare, 
och medaljerna har bokstavligen 
regnat över oss de senaste åren. 
Därför är det extra kul att kunna 
aktionera ut våra världsmästare 
till allas förfogande. För vem vill 
inte spela med en världsmästare?

Själva tävlingen kommer att bestå 

av cirka 33 brickor och benämnas 
som ett vårsilver, vilket betyder att 
en del av pengarna även kommer gå 
till Sveriges juniorer. Efter tävlingen 
kommer det att finnas en panel som 
svarar på era frågor om de spelade 
givarna, bridge och annat ni undrar 
över. Sedan bjuds det på middag 
med efterföljande fest och mingel. 

Så missa inte detta utmärkta 
tillfälle att få spela med en 
världsmästare, stötta bridgens 
tillväxt och samtidigt ha en under-
bar dag! Mer info kommer på 
sterik.se. Varmt välkommen! 

Missa inte 
köpstopp 2 feb!

Spela klubbens jultävlingar!
26 december: Annandagssilver 
29 december: Mellandagssilver
1 januari: Nyårssilver
6 januari: Trettondagssilver

Helgrally
28 och 30 december, 
4 och 5 januari
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Ni lyckas med konststycket att bjuda 
er till 6 spader. Bra gjort! Men hur 
ska man spela efter ruterutspel? 

Utspel: Hjärterkung. Syd berät-
tar om 22-24 honnörspoäng med 
den inledande reläsekvensen. Nord 
frågar sedan efter högfärg och 
avger därefter en allmän slaminvit.
Ånyo en utmärkt slam. Hur vill ni 
spela? Utspel: Spadernio. Öst vinner 

spaderess och returnerar spader 
till dig. Hur tänker du dig hem-
gång när Väst sakar ruter?

1. Nord/ ♠ EK4
Ingen ♥ 97643
  ♦ E72
  ♣  K5    
  ♠ kn1098653
  ♥ E
  ♦ 64    
  ♣ E94

Läs även Tommys bridgespalt i Aftonbladet och SvD.  
Försök lösa uppgiften innan du kikar i facit på sidan 15.

Klarar du
Tommys problem?
Text: Tommy Gullberg

Resultat 
tävlingar
 

Höstsilver 
 
1. Tore Stormo - Gudrun Strandberg 
2. Kenneth Löfstrand - Stina Löfstrand 
3. Yvonne Flodqvist - Peter Törnblom 
4. Ylva Strandberg - Stefan Josefsson 
5. Anders d´Aquino - Noomi Hebert 

Årsmötessilver
1. Peder Hägg - Leif Hansson 
2. Jan-Olof Hegethorn - Jan Larsson 
3. Eva Wetterhall - Karl Persson 
4. Thomas Magnusson - Peter Flodqvist 
5. Magnus Ekman - Peter Carlsson

 

Öppna KM-par
1. Ylva Strandberg - Lillemor Strindberg 
2. Yvonne Flodqvist - Anders Björkman 
3. Thomas Magnusson - Lars Nilsson 
4. Lars Andersson - Tommy Eneqvist 
5. Carin Möller - Jesper Rundin

DM-par Veteraner
1. Mart Altmäe - Lars Norbäck 
2. Åke Lundkvist - Seymour Eriksson 
3. Jan-Olof Hegethorn - Lennart Karlberg 
4. Ewa Eriksson - Sven Mårtensson 
5. Pär Ol-Mårs - Ric Sällsten

 

Uppsala lagguld
24 lag kom till start i Uppsala lagguld 
som spelades 14-15 november. Vann 
gjorde Bridgebertheau. I laget spelade 
Peter Bertheau, Adam Stokka, Simon 
Hult, Simon Ekenberg, Marion Michiel-
sen och Mikael Rimstedt.

 

P R O B L E M

3. Nord/ ♠ kn1042
Ingen ♥ D1032
  ♦ 10
  ♣ E1092
    
    
     
  
  ♠ KD8765
  ♥ K4
  ♦ kn932
  ♣ D

VÄST NORD ÖST SYD
  pass pass 2 ♠
dblt   4 ♠ pass  pass
pass 

2. Syd/ ♠ 7654
Alla ♥ 6
  ♦ EK76
  ♣ 7654

  
  ♠ EKD2
  ♥ E108
  ♦ Dkn3
  ♣ EK2

  VÄST        NORD     ÖST SYD
        pass pass   2 ♣*
  pass    2 ♦* pass    2 NT
  pass     3 ♣* pass 3 ♠
  pass 5 ♠ pass 6 ♠
  pass    pass pass
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I N S Ä N DA R E

Bordsavgifter 2016
Från och med ligastarten 2016 

kommer bordsavgiften vid betal-
ning med kontanter att höjas till 
100 kronor. Vid betalning med våra 
smartkort är priset oförändrat, 
80 kronor. Dessutom får man tio 
procent rabatt när man laddar sitt 
smartkort med minst 400 kronor, 
då blir bordsavgiften 72 kronor. 

Vill du ingå i valberedningen?
Den 25 oktober hade klubben 

sitt årsmöte. Tre personer utsågs 
då att bilda valberedning under 
innevarande verksamhetsår. Nu har 
alla tre ställt sina platser till förfo-
gande, varför klubben helt saknar 
valberedning. Styrelsen tycker det 
är angeläget att medlemmarna har 
möjlighet att påverka verksamheten 
och vilka som ska ingå i klubbens 
styrelse. Är du själv intresserad 
av att ingå i valberedningen eller 
känner du någon som skulle passa? 

har du frågor till styrelsen?
Mejla styrelsen om du har åsikter eller frågor om något som 
rör verksamheten: styrelsen@sterik.se

KLUBBRANKING
2 0 1 5 - 0 9 - 2 2

1 Anders Morath  1665
2 Adam Stokka  1454
3 Johnny Östberg  1396
4 Tommy Gullberg  1382
5 Bengt-Erik Efraimsson      1329
6 Mikael Lindblom  1313
7 Mart Altmäe  1308
8 Anna Zack Efraimsson 1243
9 Christer Bjäring  1095
10 Jan Andersson  985
11 Per Hallberg  924
12 Mats Axdorph  776
13 Johan Upmark  757
14 Mårten Gustawsson  750
15 Göran Hammarström 718
16 Åke Sjöberg   714
17 Lars Goldberg  693
18 Ola Stavås   681
19 Andres Berglund  674
20 Björn Rahmqvist  670  

1

2

3

  Inspark!
 

För tolfte året i rad arrangerar vi 
åter vår succé Insparken. 
 Du anmäler dig till den nivå där du befinner 
dig idag. Du kan välja mellan 5 olika nivåer:
 
 ♣ (GA) 17/1 kl 10.00  eller 23/1 kl 10.00 
 ♦ (GB) 16/1 kl 10.30  eller 24/1 kl 10.30 
 ♥ (BS/BB) 16/1 kl 10.00  eller 24/1 kl 10.00 
 ♠ (Plus /SM/D-serie) 17/1 kl 10.30 eller 24/1 kl 10.30 
 NT  (ligan /partävlingar)   24/1  kl 10.00  (24 brickor) 

Insparken beräknas sluta ca 16.30 
Du får en hel dags utbildning med olika övningar 
och det ingår en fräsch lunchbuffé. Du får även chan-
sen att vinna din första bridgemedalj i en tävling, och 
alla deltagare erhåller en kommenterad givsamling. 

Anmäler du dig före kursavslutningen 13 december får 
du boka tidigt rabatt (50kr) Den rabatterade anmälnings-
avgiften 350 kr betalas vid anmälan till din bridgelärare.  
Från 19 december sker anmälan via hemsidan. Välkomna!
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I N N E H Å L L

Ni lyckas med konststycket att bjuda 
er till 6 spader. Bra gjort! Men hur 
ska man spela efter ruterutspel?
Tag ruteress och inkassera hjärte-
ress innan ni spelar trumf. Det visar 
sig nämligen att Öst har spaderdam 
tredje, varför ni måste trolla bort 
ruterförloraren. Given publicerades 
i Norsk Bridge. Där var hela given:

När ni efter hjärteress spelar trumf 
till bordet upptäcks snedsitsen. 
Ni stjäl då hjärter på handen och 
spelar sedan klöver till kung för 
en andra hjärterstöld. Klöveress 
och klöverstöld bäddar för en 
tredje hjärterstöld, som dessutom 
godspelar femte hjärtern. Nu har 
ni en trumfingång kvar till bordet 
för rutersak och hemgång.

Han tog trumfvändan på handen 
och spelade klöverdam. Väst måste 
förstås täcka. Efter klöveress stal 
Fredrik klövertvå på handen och 
fortsatte med hjärterfyra. Väst var 
fast. Tog han för hjärteress blev 
det enkelt tio stick. När han lade 
lågt vann Fredrik med damen. 
På klövertio sakade han sedan 
hjärterkung och var oberoende 
av vem som hade klöver- eller 
hjärterknekt. Fint lirat Fredrik!

Utspel: Spadernio.Öst vinner 
spaderess och returnerar spader 
till dig. Hur tänker du dig hem-
gång när Väst sakar ruter?
Fredrik Nyström hittade en spelfö-
ring, som grundade sig på att Väst 
på sin dubbling skulle ha såväl klö-
verkung som hjärteress, ett mycket 
rimligt antagande. Hela given:

Utspel: Hjärterkung. Syd berät-
tar om 22-24 honnörspoäng med 
den inledande reläsekvensen. Nord 
frågar sedan efter högfärg och 
avger sedan en allmän slaminvit.
Ånyo en utmärkt slam. Hur vill 
ni spela? Tag hjärteress och stjäl 
en hjärter på bordet. Ge sedan 
bort ett trumfstick. Hela given:

Vad försvaret än vänder med kan 
ni ta på handen och stjäla sista 
hjärtern. Därefter följer uttrumfning 
och fyra ruterstick för hemgång.

Försöker man snabbt att ta 
hjärterstölder och trumfa ut får 
Väst trumfkontroll, varför ni 
så småningom förlorar ett klö-
verstick till trumfsticket.

1. Syd/ ♠ EK4
Ingen ♥ 97643
  ♦ E72
  ♣  K5
♠ -   ♠ D72
♥ Kkn5   ♥ D1082
♦ kn10983   ♦ KD5
♣ D10862   ♣ kn73
  ♠ kn1098653
  ♥ E
  ♦ 64
  ♣ E94

3. Syd/ ♠ kn1042
Ingen ♥ D1032
  ♦ 10
  ♣ E1092
♠ 9   ♠ E3
♥ Ekn97   ♥ 865
♦ ED54   ♦ K876
♣ Kkn87   ♣ 6543
  ♠ KD8765
  ♥ K4
  ♦ kn932
  ♣ D

2. Syd/ ♠ 7654
Alla ♥ 6
  ♦ EK76
  ♣ 7654
♠ kn987   ♠ 10
♥ KD92   ♥ kn7543
♦ 94   ♦ 10852
♣ 1098   ♣ Dkn3  
  ♠ EKD2
  ♥ E108
  ♦ Dkn3
  ♣ EK2

Facit till Tommys luriga

Nästa nummer  
kommer i mars!

1. Nord/ ♠ EK4
Ingen ♥ 97643
  ♦ E72
  ♣  K5    
  ♠ kn1098653
  ♥ E
  ♦ 64    
  ♣ E94

2. Syd/ ♠ 7654
Alla ♥ 6
  ♦ EK76
  ♣ 7654

  
  ♠ EKD2
  ♥ E108
  ♦ Dkn3
  ♣ EK2

  VÄST        NORD     ÖST SYD
     pass pass 2 ♣*
  pass  2 ♦* pass  2 NT
  pass  3 ♣* pass 3 ♠
  pass  5 ♠ pass 6 ♠
  pass  pass pass

3. Nord/ ♠ kn1042
Ingen ♥ D1032
  ♦ 10
  ♣ E1092
    
    
     
  
  ♠ KD8765
  ♥ K4
  ♦ kn932
  ♣ D

VÄST NORD ÖST SYD
  pass pass 2 ♠
dblt   4 ♠ pass  pass
pass 

Facit Igloon: Gå först med kompis A (2). Gå 
in (1) och låt kompis B och C gå tillsammans 
(5). Kompis A kommer och hämtar dig (4).



 

Posttidning B

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

Frederic Wrang är en av de 
sex svenska spelare i Öppna 
klassen som vann silverme-

dalj i den senaste Bermuda Bowl 
i Chennai, Indien.När jag ber 
honom att presentera sig kort för 
Pass-läsarna svarar han så här:

– Jag är professionell bridge-
spelare, 53 år gammal, singel, 
driver ett familjeföretag tillsam-
mans med mina två bröder som 
också spelar bridge. Andraplatsen 
i Bermuda Bowl är det största som 
har hänt i min bridgekarriär.

Du vann också det Syda-
merikanska mästerskapet i 
bridge, berätta lite om det.

– I fem år har jag spelat med 
en spanjor, Juan Carlos Ventin, 
vi åker runt i hela världen och 
deltar i tävlingar. 2014 delade vi 
första platsen i Sydamerikan-
ska Mästerskapet med ett annat 
lag. I vårt lag spelade Nyström-
Upmark och Michelsen-Tokai.

Hur länge har du spelat med din 
nuvarande partner Johan Sylvan?

– Vi spelade ihop redan när vi var 
juniorer, Johan är två år äldre än 
jag. Han är en mycket bra partner 
och det bästa med honom är att 
han är trygg, jag vet alltid var jag 
har honom när vi spelar bridge 
tillsammans. Jag har haft andra 
partners också som Ulf Nilsson, 
Gunnar Hallberg med flera.

Ni fick veta att det Svenska 
Öppna landslaget ska delta 
i Bermuda Bowl bara ett par 
veckor innan tävlingens början. 
Hade ni tid att förberedda er?

– Förberedelserna var inte per-
fekta men Johan och jag spelade i 
Chicago kort innan dess, så det blev 

ett mycket bra träningstillfälle.
Vad gjorde ni på friti-

den i Chennai, besökte ni 
något intressant ställe?

– Det fanns ingen fritid faktiskt, 
man kunde bara ta korta promena-
der 500 meter från hotellet. Vi sam-
lades på kvällarna och åt middag 
tillsammans. Jag gick på massage, 
som fanns på hotellet, det var jät-
teskönt och avslappnande när man 
är stel och spänd i kroppen. Andra 
i laget provade massage också.

Vad är ditt bästa minne från 
Indien? 
– Det var när vi gick vidare till 
kvartsfinal och slog Egypten. Det 
var fantastiskt, marginalerna var så 
små! 
Vilken var den tuffaste matchen för 
er del?  
– Semifinalen mot USA. Fruk-
tansvärt tuff och jämn.

Hur hanterade ni den stora upp-
märksamheten och beröm ni fick 
för utmärkt spel under turneringen?

– Tänk att det är oftast tillfäl-
ligheter som avgör en match. Vi 
tog en historisk andra plats i Ber-
muda Bowl och ändå var alla i 
laget väldigt besvikna. Guldet var 
ju så nära… Mest ledsen var nog 
Johan, men efter ett par veckor 
när besvikelsen hade lagt sig så 
njöt han av silvret och de övriga 
också, vi kände glädje och stolthet.

Hur kändes det att stå på podiet 
med silvermedaljen runt halsen?

– Då tänkte jag att hela mitt 
liv har jag drömt om att få guld 
och att höra Nationalsången, 
men det blev bara silver. Hoppas 
att jag får uppleva min högsta 
dröm någon gång i framtiden.

Frederic wrang är i högform
En silvermedalj i VM avrundade ett mycket framgångsrikt år för Frederic  
och hans partner Johan Sylvan. Till vardags spelar de i ligan på S:t Erik.

 Rekommenderat
Konvention: Blackwood.
Mat: Sole Meuniére (sjötunga) 
eller svenska flodkräftor
Dryck: Vin, Meursault/Bourgogne, 
men en kall öl efter en golf-
runda är aldrig fel!
Resmål: Mitt paradis är Åland  
på sommaren.
Musik: Pavarotti, Adele, David 
Bowie och Roy Orbisson är 
ofta med i min mix.
Film: Gudfadern, del I.

Text och foto: Elena Ström


