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Succé på alla
hjärtans dag
Anhörigdag lockade medlemmar att ta med barn och
släktingar och 32 nya juniorer fick pröva bridge.

På jakt efter
val i Reykjavik
Islands årliga bridgevecka bjuder på exotisk mat,
nattliv, och naturupplevelser utöver det vanliga.

ALLTID MED LEKTION FRÅN BRIDGESKOLAN OCH GULLBERGS NÖTTER

INNEHÅLL

ORDFÖRANDE

Nytt ligaadministrationsprogram

Ny juniorkonsulent sökes
Jag tackar för roliga år, men arbetet med juniorerna fortsätter.
Tycker du att det låter som något för dig? Ansök då till styrelsen.

Ligaresultaten och vilka som spelat rapporteras via webb
eller pekskärmar i klubbens lokaler för snabbare resultat.

Passredaktör: Måns Berg

Text: Mårten Gustawsson Bild: Stefan Andersson

I

fem år har jag jobbat som juniorkonsulent för klubben. I vår blir
jag dock klar med min utbildning
som samhällsplanerare och det har
blivit dags för mig att lämna över stafettpinnen till nästa eldsjäl. Som juniorkonsulent får man vara med själv
och bestämma vilka projekt man vill
satsa på för att locka unga i Stockholmsområdet att pröva på bridge.
Ett perfekt extrajobb för någon som studerar eller arbetar
mer flexibelt. Tjänsten är svårare
att kombinera med ett heltidsjobb,
då det även innebär att presentera och lära ut bridge i skolorna.
De senaste fem åren har bjudit på
många skratt och särskilt kul är det
att ha blivit kompis med alla unga
spelare. Vi har ett tjugotal regelbundet aktiva på klubben idag. Fredagseftermiddagarna har fungerat som
en samlingspunkt för juniorerna
och där har de, förutom att tränat
bridge, fått chansen att komma in i
gänget och lära känna varandra och
även äldre mer rutinerade juniorer.
Jag kommer att fortsätta mitt
jobb med juniorerna på fredagarna
tills styrelsen utsett nästkommande

konsulent. Sök till styrelsen om du
är intresserad! (se info sidan 14)
Jag har haft från två och upp till
sex-sju bord som bäst och vi har alltid
kunnat få till någon typ av spel på fredagarna. Till min hjälp har jag också
haft Per Söderberg som varit med och
spelat. Klubben står för fika, läsk och
godis och principen "öppet hus" gäller där juniorerna kommer och går
lite som de vill. Alla spelar med alla,
ibland mer seriöst och ibland med
riggade "goulash"-givar där sneda
fördelninger leder till häftiga budgivningar. Senaste fredagen jag jobbade hade vi följande budgivning:

Innehåll

Annonsering

4-5
6
7
8-9
10-11
12
13
14
16

Helsida 190x250
Halvsida 190x123
1/3 - sida 190x80
1/6 - sida 60x122
1/12 - sida 60x58
Övrig spalt mm

Dubbel dummy-kungen
Valsafari på Island
Micke Grönkvist
Pro-AM
Bridgeskolan
Erikas hörna
Tommys luriga
Insänt
Saltkråke-Malin

Redaktör och ansvarig
utgivare: Måns Berg.
Redaktionsråd:
Malin Siwe, Rolf Molin.
Tryck: DanagårdLitho, Ödeshög.
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introduktion i bridge. Det resulterade i att 32 färska juniorer fick pröva något som kallas
för Minibridge, styrelsens Erika Rodin anordnade detta (och
berättar mer på sidan tolv).
Denna nya grupp tillsammans
med de redan initerade skulle
kunna lägga grunden för en helt ny
bred generation av unga spelare.
Detta skulle isåfall ge ett drag på
juniorsidan som vi inte sett sedan
tidigt 1990-tal. Precis där står vi nu
och väger, så skicka dina barn eller barnbarn till fredagseftermiddagarna. Det är nu eller aldrig!
Jag vill också tacka klubben och
medlemmarna för dessa år och för
möjligheten att få satsa på yngre
spelare, de behövs för återväxten
och för ett trevligt klubbklimat.

Det var tolv stick i kontraktet och
efteråt kunde vi konstatera att ingen
hade gjort något felaktigt bud!
På alla hjärtans dag anordnade
klubben en anhörigdag där medlemmarna kunde ta med sina yngre
släktingar för att få en gemensam

5.700:2.990:1.990:1.170:560:12:-/mm

Pass är en medlemstidning för
bridgeklubben S:t Erik och utkommer med fyra nummer per år.
Nummer ett kommer i mars med
manusstopp den 1 februari.
Tidningens satsyta är 190x250
mm och spaltbredd 58 mm.
Pass ansvarar inte för obeställt

Måns Berg.

F

ör drygt ett år sedan startades ett projekt som
skulle förenkla inrapporteringen av ligaresultat. Styrelsen har nu utökat detta projekt
till att skapa ett helt nytt ligahanteringsprogram som får det i
bridgekretsar välbekanta smeknamnet för klöveråtta, ”Englund”.
Klubbens gamla ligahanteringsprogram ”Storan” skrevs 1998 av Tomas Brenning. Storan fungerar bra
men har svårt att på ett modernt vis
kommunicera med omvärlden, till
exempel att vidarebefordra resultat
till Internet, och det faktum att bara
tävlingsledaren kan göra inmatningar. Dessutom är programmet,
då det är skrivet i en gammal programversion, svårt att nyinstallera.
Englund, som skapas av Stefan
Ekman, ska göra det möjligt att parallellt mata in från flera källor och
att automatiskt kunna ge löpande
rapportering av resultat till vår
hemsida. Vi siktar också på att förenkla rapporteringen av vilka som
spelar i respektive lag och tänker
även skapa en spelschemafunktion.

Tabellerna uppdateras löpande
material och redaktören förbehåller
sig rätten att korta i texter och insändare. Som periodisk skrift är Pass
befriad från moms och reklamskatt.
För annonsering i Pass
mejla pass@sterik.se.

På omslaget:
Bild från colourbox.com
Klubbtidning för bridgeklubben
S:t Erik
Pass trycks på
Svanenmärkt papper.

Tanken är att en lagkapten inför
varje seriestart via S:t Eriks hemsida i ett spelprogram fyller i vilka
som ska spela varje omgång. Där
kan sedan även lagets medlemmar gå in och se när de ska spela.
Så länge spelarna verkligen spelar
som planerat behövs ingen ytterligare rapportering för mästarpoäng. Har lagkaptenen inte gjort
något spelschema, eller inte uppdaterat det, måste dock en spelarrapport göras. Det kan antingen
lagkaptenen göra via en lösenordsskyddad webbapplikation eller någon av lagets spelare under det
aktuella speltillfället vid en av
våra två utplacerade pekskärmar.

Mejla resultat
Detta innebär att klubbens två
TV-skärmar efter spelstart går
över från att visa lagens bordsplaceringar till att visa tabeller med aktuell ställning varvid
inmatning av resultat och spelare kan göras på pekskärmarna.
Lägg märke till att efter varje inmatat matchresultat kommer tabellerna att uppdateras, både på
TV-skärmarna och på Internet.
Den del av Englund där spelare
inrapporteras via pekskärm är den
del som redan tidigare har påbörjats och där också ett fullskaletest
gjordes under en ligakväll i augusti.
Vi funderar även på att efter varje ligamatch mejla resultatet till lagens spelare?

Underlättar för alla
Även om denna artikels fokus ligger på nymodigheter är det
viktigt att komma ihåg att Englund har många olika uppgifter
där den stora är att hantera ligan med dess cirka 260 lag. Det
vill säga att kunna skapa speldagar med dess serier, seriernas lag
och lagens spelare. Sedan spelprogrammen har skapats ska utskick
till lagkaptener kunna göras, uppoch nedflyttningar kunna hanteras liksom att reserverer används.
Därtill behövs många andra
funktioner som hanterar till exempel betalning av medlemsavgifter, adresslistor för Pass, diverse
biblioteksfunktioner och rapportering av mästarpoäng till Svenska
Bridgeförbundet. Därtill ska ett antal sorters utskrifter kunna göras.
Styrelsen ser fram emot att bytet från "rutertio" till "klöveråtta"
ska underlätta för båda spelare och
tävlingsledare samtidigt som ligaresultaten snabbare ska kunna
meddelas en nyfiken omvärld.

Kalender
Mars
19 DM-damer (13:00)
25 Långfredagssilver (13:00)
28 KM Individuellt (13:00)
29 Vårkul (18:30)

April
2 DM-par final
23 Nybörjarträffen (12:00)
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dubbel dummy-kungen
Pass har träffat Bo Haglund – mannen bakom programmet DDS, som analyserar
bridgegivar och redovisar hur många stick som kunde tas som mest.
Text: Noomi Hebert.

I fotbolls-VM år 2002 fuskade Rivaldo, men tack
vare filmrepriser avslöjades han för hela världen.

Han har skrivit ett bridgeprogram
som vet hur vartenda kort ska spelas.
Programmet heter DDS, Double
Dummy Solver, och får tusentals bridgespelare världen över att varje dag
stirra på brickanalyser och sucka:
– Jag kunde ha tagit fler stick!
Men vem är han, mannen bakom
världens ledande dubbel-dummyprogram? En elitspelare som programmerat sedan barnsben? Ett
ungt geni som lagt hela sin själ i
att förbättra analysverktygen för
sitt älsklingsspel? Nej, det är en
pensionerad ingenjör, som aldrig
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har arbetat med programmering.
Även om bridge har funnits i hans
liv, är han varken särskilt meriterad eller ens road av bridge.
– Det är för svårt och har för
många moment att hålla rätt på.
Pass har hittat bridgevärldens
kanske största doldis: Bo Haglund.
Ofta när man under en tävling får
en givsamling eller resultat finns
för varje bricka en uträkning av det
maximala antalet stick varje spelare
kan ta i trumf- eller sangspel. Ibland
står det min/max. Ganska ofta står
det ”Double dummy analysis provi-

ded by Bo Haglund’s DDS (Double
Dummy Solver). Men vem i all världen är Bo Haglund? Det började S:t
Eriks ordförande Mårten Gustawsson
grunna över. Mårten är både nyfiken
och envis, och ju mer han upptäckte,
desto mer förbluffad blev han. DDS
är världsledande men mannen bakom
är inte omskriven alls. Mårten hittade Bo i Vällingby och bjöd in
honom till klubben för en pratstund.
– Vad stort det är här! var
Bos första reaktion.
– Här måste det vara väldigt många
som spelar.

Bridge i ungdomen
Bo Haglund växte upp i Gävle där
hans mamma var framgångsrik vid de
gröna borden. Själv spelade han lite
grann, men blev aldrig riktigt biten.
– Jag hade tidigare gjort ett
program för att lösa sudoku,
berättar Bo. Eller försökt göra…
Men det här var ju värre.
Bo började knåpa på lediga stunder.
I det civila jobbade han på Ericson
som tekniskt säljstöd, han var en länk
mellan teknikerna och säljarna. Han
kunde lite C, ett programmeringsspråk, och la någon timme här och
någon där, efter fem år var den första
versionen av DDS klar. För att analysera maximala antalet stick behöver
inte programmet förstå någon bridge.
Det behöver ”bara” kunna räkna,
mycket och snabbt samt kunna
känna igen och inte räkna vidare på
varianter den tidigare har räknat.
Häri ligger svårigheten. Räknar man
på alla varianter blir det en oerhörd
massa operationer – tänk på riskornen på ett schackbräde. Om man
fördubblar antal riskorn för varje
ruta, hur många riskorn kommer
det då att ligga på schackbrädet
när samtliga 64 rutor är täckta?
Svaret går inte riktigt att begripa:
18 446 744 073 709 551 615 stycken.
Det är sisådär tusen gånger större
än världens årliga risproduktion.
Öppet och gratis
Kör man på en PC med hyfsad prestanda kan DDS räkna ut ungefär 100
givar i sekunden. Snabbheten är det
som gjort DDS världsledande. Genom

att räkna på delmängder, och lagra
dessa, var farten redan från början
högre än konkurrenternas. Genom
att börja använda fler processorer har försprånget behållits.
Bo Haglund poängterar att han
hela tiden har fått mycket hjälp.
Sedan 2014 är Sören Hein medförfattare. De har senast gjort
förbättringar av beräkningen av
par-kontraktet, alltså det kontrakt
som är det optimala så till vida
att ingen sida kan bjuda något
som förbättrar deras score. Nästa
utgåva kommer att innehålla två
konfigurationer, en där relativt
mycket minne krävs och en som är
långsammare men fungerar även
vid relativt litet minnesutrymme.
Eftersom DDS är gratis och
ligger på en publik licens (Apache
2.0) kan det användas av alla som
gör bridgemjukvara världen över.
Bo tycker att öppenheten är mycket
viktigare än att tjäna pengar.
– Jag har fått lite betalt ibland
när jag gjort anpassningar, berättar
Bo. Men framför allt är det ju roligt
att hålla på med. För den insatsen säger Pass ett stort tack å alla
bridgespelares vägnar!
♣

Vad är dubbel
dummy?
För att kunna första vad DDS är måste
man först ha ett begrepp om vad double
dummy är. Enkelt uttryckt är det ”att
spela med öppna kort”.
Ett exempel:
Nord/
♠ ED1064
Ingen
♥ E4
		
♦ K76
		
♣ K94
♠ K873			
♠
♥ K1098			
♥
♦ kn10			
♦
♣ 1073			
♣
		
♠ 952
		
♥ 2
		
♦ ED852
		
♣ EDkn2

kn
Dkn7653
942
865

♣  ♦  ♥  ♠  NT
N: 13 13  7 12 13
S:  13 13  7 12 13
Ö: 0 0 6 1 0
V: 0 0 6 1 0
Här spelade de flesta i verkligheten
4 eller 6 spader. De som bjöd sig till
lillslam i spader gick hem ibland, bet
ibland. Men om man vet att man ska
spela liten spader till dam (eller äss
om man slapp hjärterutspel) för att
fälla knekten, som sitter singel, blir det
ju betydligt lättare. Det vet DDS. Bo
Haglund poängterar därför att det inte
är ”bridge på riktigt”. Däremot kan en
dubbel-dummyanalys hjälpa alla spelare
att bli bättre. Man kan se att man måste
stjäla upp en färg, avblockera ett visst
kort, täcka (eller inte täcka) ett annat.
Att studera hela givar hjälper också till
att träna förmågan att visualisera hela
given. Vad har spelföraren för fördelning? Hur många stick har hen? Frågor
som du alltid bör ställa dig.
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RESA

DAG E N S B R I D G E

många val

på island

Reykjaviks motsvarighet till svenska bridgefestivalen
bjöd på högklassigt arrangemang, mat och nattliv.
Text: Mikael Grönkvist

Text: Måns Berg

"dagens
bilder bridge
örebrö!"
med micke grönkvist
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

Vid de första europeiska vinterspelen lyckades Sverige ta flera fina placeringar. Micke
berättar den här gången om en giv som spelades av juniorerna Hult – Ekenberg.

Text: Mikael Grönkvist

D
T

ill att börja med har Reykjavik
ett enormt utbud av restauranger och i valet av isländsk,
indisk, thailändsk, argentinsk eller
amerikansk går det inte att välja fel.
Det här var tredje gången jag var på
Island och jag har ännu inte ätit en
måltid som inte överraskat positivt.
Det inkluderar såklart även den nattlliga kebabrullen eller varmkorven
som även de inte har några smakmässiga motsvarigheter i Sverige!
Med bland annat detta i åtanke
beslöt jag, Peter Bertheau, Simon
Hult och Adam Stokka oss för att
ta flyget till Island (kostade bara
2000 kronor tur och retur, samt tog
behagliga tre timmar) ett par dagar
tidigare den här vintern för att
hinna med att se mer av ön innan
själva spelet startade. Det skulle
visa sig vara ett vinnande koncept.
Vi hann med både att besöka Reykyaviks största badanläggning samt
klassiska blå lagunen, som är ett
måste om du någonsin besöker Island.
Som en tredje utflykt valde vi att
hoppa på en valsafari med förhoppningen att få se valar, kanske kunde
man med lite tur få se en blåval?
I blå lagunen, 45 minuter utanför
Reykjavik, simmar man runt utomhus i ett enormt vulkanlandskap
med en varm källa med ljusblått
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vatten. Det känns sagolikt och
overkligt att guppa omkring där,
för att hitta tillbaka till verkligheten kunde man dock simma fram
till en bar som låg i vattnet utomhus, vilket vi naturligtvis gjorde.
På valsafarin kammade vi dock
noll, en teori var att resan gick ut på
att hitta sig själv och att det egentligen var vi som var valarna. (Om du
spelar poker och inte vet vem som
är fisken vid bordet är det du själv).
På kvällarna var vi ute i Reykjavik
som av många utnämns ha det bästa
nattlivet i Norden. Det var fullsatt
i barerna även på måndags- och

Blåvalen, näbbvalen,
opalvalen och knölvalen.

Blå lagunen.

tisdagskvällar och med liveband
som spelade på flertalet ställen. Här
föll vårt val på "The english pub"
där man kunde spela ölroulette.
Men, bridgen då? Jo, när bridgen
väl började var vi på så bra humör
att tävlingen mer eller mindre föll
oss i händerna, vad vi än valde blev
det rätt och vi tog hem hela turneringen med 90 lag (spelades som
10x10 brickor lördag, söndag). Detta
ledde inte helt oväntat till ännu mer
nattliv och ölroulette. Och brickorna? Nja, dem får vi ta en annan
gång. De försvann någonstans i
den isländska dimman.. .
♣

Valsushi.

et blev inga vinster för de S:t
Erik-spelare som åkte ner till
Monaco där de första europeiska vinterspelen gick av stapeln
i februari. Det blev dock väl framskjutna placeringar i alla tävlingarna. I huvudtävlingen Zimmermann
Cup kom Peter Bertheau på andra
plats med sitt engelska lag Black
efter en finalförlust mot italienska
Lavazza och i tröstpristävlingarna
hittade vi svenskar på fjärde plats i
A-finalen och andra plats i B-finalen.
VÄST

NORD

ÖST

SYD

		
1♥ *
2 ♣*
2 ♠*
4♠

pass
pass
pass
pass

1 ♣*
  1 ♠*
2 ♦*
3♠
pass

pass
pass
pass
pass
pass

Ekenberg

Hult

1. Öst/
♠ kn10
Öst-Väst ♥ K95
		
♦ kn108
		
♣ KD762
♠ E9542			
♠
♥ E82			
♥
♦ D742
♦
♣ 3			
♣
		
♠ D63
		
♥ D63
		
♦ K63
		
♣ kn1085

K87
kn1074
E95
E94

Juniorer är inte direkt kända för
att vara blyga i budgivningen och
Simonerna Hult och Ekenberg är
inget undantag. Ekenberg inledde
med ett överföringssvar på partnerns 1 klöver och när partnern
redovisade 11-13 hp i en balanserad

Mikael Grönkvist, i varje nummer av Pass.

hand eller en minimal obalanserad
hand med trestöd i spader inviterade
han något optimistiskt till utgång.
Sekvensen för att göra detta var
att inleda med 2 klöver som kommando till 2 ruter enligt XY-NT för
att sedan bjuda 2 spader. Hult låg
nu precis i mitten av intervallet men
hade åtminstone trestöd i spader
och höjde ett steg då Ekenberg
fullföljde sin optmistiska budgivning med att höja till 4 spader. Om
partnern inte kunde bjuda det själv
är det osannolikt att utgång skulle
vara ett bra kontrakt så ett pass
hade varit mer klädsamt, framförallt
eftersom det handlade om BAM.
Syd spelade ut klöverknekt som
Hult vann med esset. Sedan följde

ruter mot bordets dam som fick
vinna sticket, något som var en första
förutsättning för att kontraktet skulle
kunna gå hem. Mer ruter till esset
följdes av en klöverstöld och en tredje
ruter som avslöjade den trevliga
sitsen där. Syd slog ifrån sig med en
klöver som bordet fick stjäla och nu
spelade Öst spaderess och spader till
handens kung. Hjärterknekt släpptes sedan runt till Nords kung vilket
såg till att han var inpetad! Han
kunde vända med klöver då bordets
hjärterhacka skulle försvinna samtidigt som handen fick stjäla eller slå
ifrån sig med hjärter. Eftersom Syd
hade kunnat beta kontraktet med
en hjärtervända inne på ruterkung
(om Nord hade båda honnörerna)
lade Hult lågt från handen vilket
tvingade ut Syds hjärterdam. Återstod att förlora gjorde bara ett spaderstick och kontraktet var hemma.
Notera dock att 4 spader inte var
ett bra kontrakt eftersom det krävdes
3-2-sits i trumf, ruterkung hos Syd
och helst också 3-3-sits i ruter för
att det ens skulle gå att spela hem
med en bra spelföring. När andra
bordet spelade 2 spader med nio stick
hade det också räckt med +170 i 3
spader för att vinna brickan. ♣

DAGENS BRIDGE.SE
ERBJUDANDE
Alla S:t Eriks medlemmar
får två gratismånader vid köp
av en årsprenumeration på
Mikaels hemsida med instruktioner. Ange koden: STERIK
PASS 2013 7

MITTEN

Micke och Yvonne prydde Pro-Am
Mikael Grönkvist och Yvonne Flodqvist hade bäst känsla med färgerna.
Det räckte till att ta hem segern i årets Pro-Am.

D

som visade sig vara ett framgångskoncept. Redan i första ronden fanns
det goda möjligheter att tjäna poäng
genom att bjuda rätt slammar:
Nord/
♠ D109863
Nord-Syd ♥ KDkn
		
♦ 10864
		
♣♠ kn7			
♠
♥ 982			
♥
♦ Kkn			
♦
♣ kn109872			
♣
		
♠ E4
		
♥ E5
		
♦ ED9
		
♣ EKD653

Nio "nollåttor" fick plats
när truppen utsågs

I sommar avgjörs bridge-VM för juniorer
i Salsomaggiore, Italien. Sex juniorer fostrade på S:t Erik får följa med och representera Sverige. Räknar man dessutom
med inflyttade Mikael Rimstedt, Mikael
Grönkvist och Simon Ekenberg representerar Stockholm nio av de 16 plasterna. De
övriga från klubben är: Daniel Gullberg,
Castor Mann, Willem Berner och Hjalmar
Sandblom, Markus Bertheau och Erik
Wiberg. Vi önskar lycka till!

Text: Micke Grönkvist Foto: Lars OA Hedlund Kollage: Måns Berg

et är alltid bra stämning när
man spelar bridge på S:t
Erik men det finns en tävling
som jag tycker är extra trevlig –
den årliga PRO-AM-tävlingen. Alla
spelare är fokuserade men ändå
avslappnade i och med att inget
mer än äran står på spel. Dessutom
spelar så gott som alla i helt nya
konstellationer eftersom paren
bestäms utifrån den budgivning som
äger rum veckorna innan tävlingen.
Lägg därtill på att det efter spelet
bjuds på paneldebatt, mat, dryck och
mer samkväm så förstår ni kanske
att det är en riktig höjdartävling.
För dig som inte har hört tals om
Pro-Am tidigare och nu börjar bli
nyfiken på hur det fungerar kan
jag kortfattat förklara konceptet.
Tävlingstypen är vanlig inom andra
sporter (främst golf) och innebär
att mindre rutinerade spelare (AM
är en förkortning för amatör) får
möjligheten att spela med ”proffs”
genom att vinna en auktion på
den spelare man är intresserad av
att spela med. I S:t Eriks tappning
innebär detta att bridgelärare, SM-,
EM- och VM-medaljörer finns att
bjuda på och att högstbjudande får
spela en tävling över 33 brickor med
denne. Dessutom så går vinsten från
tävlingen oavkortat till juniorbridge
så man förenar nytta och nöje med
att ge pengar till ett gott ändamål.
Själv fick jag äran att spela med
klubbens medlemsansvariga, Yvonne
Flodqvist. Vi träffades precis som de
andra nya paren drygt fyrtio minuter
innan spelet för att diskutera igenom
hur vi skulle spela. Yvonne var
fylld av självförtroende och talade
tidigt om att vi skulle satsa på att ha
trevligt och dessutom vinna – något

Flera juniorer från
klubben till VM

K52
107643
7532
4

6 spader är ett rätt bra kontrakt,
åtminstone om Syd är spelförare.
Även 6 NT går att spela hem och
eftersom det var partävling som
spelades var det de som bjöd sig
dit som fick de högsta poängen.
Sämre gick det för de par som fick
spelföringen på Nords hand efter
en svag tvåöppning. Öst gissade på
ett ruterutspel och nu kunde inte
Syd komma undan en ruter- och
en spaderförlorare för en bet.
Spelet flöt på bra för Yvonne och
mig och vi var hela tiden med och
slogs i toppen. En lyckad budgivning
mot slutet av tävlingen var denna:
Väst/
♠ 954
Ingen
♥ kn875
		
♦ EK8
		
♣ kn86
♠ EKkn63			
♠ D102
♥ K42			
♥ 109
♦ 107			
♦ D965432
♣ 942			
♣ kn1073
		
♠ 87
		
♥ ED63
		
♦ kn
		
♣ EKD1075

'

Castor Mann.

Väst öppnade med 1 Spader som
passades runt till Yvonne. Med så här
bra kort i balanseringspositionen är
det lätt hänt att man missar utgång
om man nöjer sig med 2 klöver så
Yvonne började istället med en
upplysningsdubbling. När jag bjöd
2 hjärter tog hon sedan en chans
på utgång med bra trumfstöd och
sex säkra stick vid sidan. När Öst
spelade ut sin singelton (något som
rekommenderas mot färgkontrakt)
kunde jag saka en av bordets spader
på Ess, kung i ruter innan jag spelade hjärteress och mer hjärter för att
dra ut så många trumf som möjligt.
Väst kom in på hjärterkung, tog för
spaderess och testade sedan att ge
partnern en klöverstöld men det gick
inte. Ett övertrick stick gav riktigt
bra utdelning och nu hade vi kopp-

lat greppet inför de sista ronderna.
Med en bra sista rond lyckades
vi hålla undan för Mikael Björin
– Marion Michielsen som knep
andraplatsen. Tillsammans med den
parallella silvertävlingen som också
spelades under dagen avnjöts sedan
en god middag innan kvällen rundades av med kortspel och umgänge.
Jag vill också passa på att tacka alla
som varit med och bidragit till att
tävlingen blivit av. Såväl arrangörerna, proffsen som ställde upp och

spelade, sponsorerna som bidrog
med priser och de som deltog ska
ha tack för att de hjälpt till att skapa
en av årets roligaste bridgetävlingar
där intäkterna dessutom går till att
fler unga ska få chansen att spela
bridge. Jag hoppas nu att du som
läser blivit sugen på att spela med en
av Sveriges bästa bridgespelare och
att du därmed tar chansen att vara
med i budgivningen för nästa års
tävling. Den blir förhoppningsvis en
lika stor succé som denna upplaga!

11-åring vann sina
första guldpoäng
Markus är klubbens yngsta
guldpoängsinnehavare
I februari var Markus Bertheau med och
vann en match i Svenska cupen, vilket
resulterade i en guldpoäng! Markus
har nyligen fyllt 11 år och förbundet är
tämligen säkra på att han är den yngsta
guldpoängvinnaren hittils i Sverige.

Markus Bertheau.
8 PASS 2013
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BRIDGESKOLAN LÄR UT!

BRIDGESKOLAN LÄR UT!

hur du luras utan att fuska

I bridge är det tillåtet att spela på ett sätt som lurar
motståndarna, men då är det med korten du gör det,
och inte genom att använda dig av skådespeleri vid bordet.

Detta händer på Bridgeskolan.

Text: Jan Lagerman

F

år man luras i bridge?
– Ja det får man. Inte
genom att tveka och låsas att
man har ett problem man egentligen inte har, men man får spela
korten på så vis att motståndarna
får problem med vad man har. Ett
enkelt fall som illustrerar det hela:
Nord/
♠ K93
Ingen
♥ 873
		
♦ D762
		
♣ 1092
				
				
		
		
		
		
♠ EDkn104
		
♥ EDkn104
		
♦ E
		
♣ ED
VÄST
NORD
		 pass
pass 		
2 ♦*
pass
4♠
pass		
pass

ÖST
pass
pass
pass
pass

SYD
2 ♣*
2♠
6♠

spelar man in bordet i trumf som
samtidigt tar ut försvarets sista
trumf och så slår man en ny mask
i hjärter. Men ack, Väst tar fram
kungen och vi är besegrade.
Naturligtvis har Öst klöverkung,
men numera finns det ingen ingång
till träkarlen längre, så klöverkung tar straffen. Hade Väst vunnit
det första hjärtersticket hade vi
utnyttjat den andra ingången till
träkarlen till att maska i klöver
och därmed fått hem slammen.
Västs manöver att krypa på första
hjärtersticket lurade oss. Notera att
Väst kan inte tveka med hjärterkung
när den första masken slås. Minsta
ryckning och spelföraren kommer
att maska i klöver istället. Väst måste
vara helt oberörd när kungen duckas.
Andra sätt att luras kan vara att
hålla inne med de låga hackorna. En
spelförare med 8, 4, 2 i en färg kan
ofta sprida dimma genom att spela
åttan och spara de låga korten.
Lätta spelet:

Syd hoppar lite optimistiskt till
slam efter Nords svagahöjning till
4 spader. Väst spelar ut en trumf
och spelföraren ser att det finns två
maskar att slå. En i klöver och en i
hjärter. Bara inte båda spricker så
bör det kunna gå hem. Det är ont
om ingångar till träkarlen men det
finns två i trumf om spelföraren
ser till att utnyttja bordets nia.
Spelföraren vinner den utspelade trumfen med handens ess,
och spelar fyran till träkarlens nia.
Sedan slår man förhoppningsfullt
hjärtermasken, det vill säga hjärtertre till handens dam. Det går
bra för damen vinner sticket. Nu
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Nord/
Ingen
		
		

♠
♥
♦
♣

KD104
D87
K763
85

		
		
		
		

♠
♥
♦
♣

Ekn973
932
D				
EKD7

		

Ni spelar 4 spader som Syd
efter den ostörda budgivningen:
1 spader – 3 spader – 4 spader.
Väst spelar ut hjärteress. Hur tänker ni?

Lite svårare:
Nord/
Ingen
		
		

		

		
		
		
		

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

Väst spelar ut en låg klöver och
ni sitter i ett dragigt 3 NT-kontrakt.
Har ni någon idé när Öst spelar
på klöverdam i stick ett?

K
Kkn3
Dkn953
kn1042

Ekn109652
ED4
84				
9

VÄST
NORD
		 pass
pass 		
2♦
pass
4♠
dblt		
pass

ÖST
1♣
pass
pass
pass

SYD
1♠
3♠
pass
pass

Väst spelar ut klöverfem och
Öst tar för kungen och fortsätter med klöveress.
Har ni några chanser? Det verkar
ju onekligen som om Väst har ett
säkert trumfstick på sin dubbling.
Nord/
Ingen
		
		

♠
♥
♦
♣

D8
K1073
K109542
4

		
		
		
		

♠
♥
♦
♣

962
E6
Dkn863			
EKkn

		

Svåra spelet:
Budgivningen går ostört:
1 ruter – 3 ruter – 3 NT.

Lösningar
Lätta spelet: 4 spader ser enkelt ut
när Väst verkar att ha ess och kung
i hjärter. Men det finns en risk att
Öst kan stjäla tredje hjärterronden.
Öst kommer att lägga sin lägsta
hjärter om Öst har två kort i hjärter.
Den låga är en positiv attitydsignal
som ber Väst att fortsätta med hjärter.
Om det sitter så är er chans att lura
Väst, och ni kanske kan lyckas om
ni spelar hjärternio i stick ett. Väst
ser Östs låga kort (tex hjärterfyra)
men ser inte tvåan och trean som ni
dolt. Kanske tror nu Väst att Öst har
dessa (4, 3, 2) och byter färg eftersom
fyran ser hög ut. Om ni lyckas blir
det enkelt att spela hem utgången.
Lite svårare: I 4 spader dubbelt är
läget prekärt. Men kanske ni kan lura
Väst. Ni stal klöveress i stick två och
spelar spader till kungen. Nu provar
ni klöverknekt och när Öst lägger
ett lågt kort sakar ni hjärterfyra!
Det ser ut som om ni är svag i
hjärter och inte ruter. Lyckas ni och
Väst vinner med klöverdam för att
spela hjärter hinner ni kanske saka
undan era två ruterhackor på hjärter och klövertio. Misslyckas ni med
er luring kan försvaret ta två straff.
Eftersom de är dubblade svider det
lite, men lyckas ni går ni hem, så
chansen kanske är väl värd att prova.
Svåra given: Ni sitter i 3NT och
läget är minst sagt besvärligt. Visserligen har försvaret inte hittat er
svaga punkt (spader) i utspelet, men
ni måste släppa in dom på ruteresset

och då är risken stor att de kommer
att finna spadervändan och där har
de minst fyra stick att ta. Vad göra?
När läget är kärvt kanske ni kan
luras? Öst lade i klöverdam i stick
ett. Låt Öst vinna damen och spela
själv knekten (!) från handen. Nu
kommer förhoppningsvis både Öst
och Väst att bli lurade och tro att
klöver är er svaga punkt. När Öst
fortsätter med klöver till ert ess tror
båda att den andre har klöverkung
och när de kommer in på ruteress
spelar de klöver och inte spader. I
alla fall om ni lyckas med er fint.
De två sista spelen kommer från en
av världens bästa bridgeböcker. ”Tvärs
igenom leken” av Robert Darvas. Den
finns då och då till försäljning i bridgebutiken och lyckas ni att finna ett
exemplar så ta till vara på chansen.

Mars
»» 13 söndag
Workshop
»» 19 lördag
Bridge med Magnus
»» 20 söndag Tema
»» Påsklov för terminskurser
22 mars - 28 mars
»» 23 onsdag
Minikurs Bridge på rätt sätt
»» 25 - 28
Stängt

Instruktioner från
kurserna kan köpas på
CD för 450 kronor.

När ni bluffar med era kort så
håll masken som en pokerspelare.
Ibland kan en liten tuva (eller kort)
stjälpa ett stort lass, men bara om
ni inte röjer era onda avsikter.

Ett bra pokerface.
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VINNARE

ÅRETS BOK!!!

Förbättra
din spelföring
av Audrey Grant
Slutspel är en
spelteknik som
fascinerat bridgespelare sedan spelets begynnelse. Idén
är att, oavsett
om korten sitter
extremt
oturligt, ska
det finnas ett
sätt att klara sitt kontrakt.
Fem-stegs-tekniken, för att sätta
upp ett slutspel, gör det hela enklare och gör det möjligt för spelare
som kanske ännu inte har den erfarenhet och skicklighet som krävs
för spel på den här nivån att ändå
förstå och kunna utföra slutspel.
Formatet på den här boken är konstruerat så att den på bästa sätt
ska använda din tid. Själva grundidéerna finns på de två flikar som
är på omslaget i bokmärkesform
på fram- och baksidan. De kan
användas för att fokusera på de
fem stegen, då du försöker lösa övningsgivarna mot slutet av boken.
Oddsen är stora att du kommer att
ha större utbyte av ditt bridgespel
efter att ha läst om de magiska trixen i denna bok – och utvecklat fler
färdigheter som spelförare.

PROBLEM

Succé för Anhörigdagen
På alla hjärtans dag anordnade klubben så att medlemmarna
fick ta med sig yngre släktingar för introduktion.
Text: Erika Rodin

D

et är alla hjärtans dag och
klockan är lite över tolv.
Vi befinner oss på S:t Erik
där trettiotvå färska juniorer slukar
varje ord som kommer ur Peter
Bertheaus mun. De flesta av dem
har aldrig spelat bridge förut, vissa
knappt något kortspel alls. Men i
dag är de här för att lära sig bridge,
eller rättare sagt minibridge.
Minibridge är en variant av bridge
som frekvent används när man lär
ut bridge till ungdomar. Anledningen
till detta är att det går mycket snabbare att få igång aktivt spel från
ungdomarna och kräver minimalt
med genomgångar. I minibridge
är själva speldelen likadan som i
vanlig bridge men budgivningen
är enormt förenklad. Varje spelare
säger hur många poäng de har och
det paret med flest poäng vinner
budgivningen. Har paret en gemensam trumf om minst åtta kort spelar
de trumf, annars sang. När brickan
är slut räknar båda paren ihop
hur många stick de har tagit och
protokollför dessa på ett privatprotokoll. Flest stick i slutet vinner.

Pris:

140:—
T I VÅR
HANDLA DIREK
K!
INTERNET-BUTI
RUNT!
ÖPPEN DYGNET
ORLAGET.SE
WWW.BRIDGEF

– Gratis tel/fax 020-52 13 13 –
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Efter att Peter pratat klart sätter
de igång och spelar. Vid varje bord
sitter det fyra juniorer och till sin
hjälp har de både landslagsjuniorer, Peter och deras släktingar. Det
är fullt fokus från alla håll och
deltagarna räknar honnörspoäng
med största allvar. De första nittio
minutrarna är det fritt spel som
gäller så alla får spela i sin egen takt.

Resultat
tävlingar
Pro-Am 6/2

Efter en timme börjar det bli jobbigt
med koncentrationen för de yngsta
men de blir peppade av de äldre.
Snart är det dags för lunchpaus
och det serveras pizza och läsk till
alla. Det är en välbehövlig paus för
de flesta. Det är svårt att koncentrera sig i flera timmar. Trots detta
är alla taggade att fortsätta efter
lunch då det ska spelas en tävling.
Ingen tycker det är tråkigt eller
jobbigt utan alla tycker snarare att
det är jättekul att spela bridge!

28 par. Antal brickor: 33
1. Mikael Grönkvist - Yvonne Flodqvist
2. Marion Michielsen - Mikael Björin
3. Niclas Örnerdal - Olle Wademark
4. Ida Grönkvist - Lars-Erik Rudström
5. Johnny Östberg - Peter Flodqvist

DM-Lag
1. Juniorerna (DM guld)
2. Bromölla BK
3. Östberg (DM silver)
4. Hammershark (DM brons)
5. Osorterat (3:a i gröna hissen)
6. Athena (5:a i gröna hissen)

DM-mixed 13/2
Djup koncentration...

Torbjörn Gustavsson, förälder till
en av deltagarna, säger att han tycker
det är ett bra upplägg på dagen. Han
menar att det är tack vare eldsjälar
som tar intiativ till sådana här saker
som bridgen har en framtid. Peter
Bertheau håller med. Det är viktigt
att ungdomar får testa på att spela.
Sedan kanske inte alla fastnar men
det är viktigt att få dem att spela kort.
Pizzan är slut och godis samt frukt
serveras vid alla bord. Deltagarna
ska redan spela sin första tävling, sex
brickor där man spelar tvåbrickorsronder. Nordsyd sitter still och östväst
flyttar. När alla har spelet sex brickor
summerar TL ihop hur många stick
varje par har tagit och sedan får ettan
till trean pris. På prislistan finns biobiljetter, skor och kortlekar att hämta.
Klockan har nu slagit lite över fyra
och det är dags att sluta. Alla verkar
nöjda med dagen och förhoppningsvis får vi se de flesta av deltagarna
på juniorbridgen på fredagar som
anordnas av S:t Erik varje vecka.

44 par. Antal brickor: 42
1. Yvonne Wiseman - Simon Hult
2. Catharina Ahlesved - Krister Ahlesved
3. Ylva Strandberg - Adam Stokka
4. Gudrun Strandberg - Tore Stormo
5. Margaretha Norbäck - Lars Norbäck

Klarar du
Tommys problem?
Läs även Tommys bridgespalt i Aftonbladet och SvD.
Försök lösa uppgiften innan du kikar i facit på sidan 15.
Text: Tommy Gullberg

1. Väst/
Ingen
		
		

♠
♥
♦
♣

654
EKkn105
76542

		
		
		
		

♠
♥
♦
♣

EK1032
7652
D6				
Kkn

VÄST
1 NT		
3 ♥ 		
pass

NORD
pass
4♠

		

ÖST
2 ♦*
pass

SYD
2♠
pass

Utspel: Hjärteress. Hur tänker ni er
hemgång, när Västs sangöppning var
stark?
2. Syd/
Nord-Syd
		
		

♠
♥
♦
♣

Kkn9865
E65
7
D76

♠
♥
♦
♣

E32
Kkn9
E83
EKkn3

Tommy Gullberg.

Plattliret 29/2
29 par. Antal brickor: 57
1. Ann-Sophie Andersson - P. Holmberg
2. Kathrine Bertheau - Adam Stokka
3. Thomas Wrang - Jan Lagerman
4. Peder Skaj - Bengt Stahre
5. Olle Wademark - Jan Selberg

		
		
		
		
		
VÄST
		

pass
pass
pass

Ann-Sophie och Patric.

NORD

ÖST

3 ♥*
6♠

pass
pass

SYD
2 NT
3♠
pass

Utspel: Ruterkung. Syd berättar om
20-21 honnörspoäng. Nord överför
sedan till spader och bjuder därefter lillslam. Ni vinner utspelet med
ruteress. Hur ska ni fortsätta?

3. Syd/
♠ E6
Öst-Väst
♥ kn43
		
♦ KD654
		
♣ K76
				
				
		
		
		
		
♠ 32
		
♥ EK9876
		
♦ E
		
♣ Dkn32
VÄST
NORD
ÖST
			
pass 		
2♦
pass
pass		
4♥
pass
pass

SYD
1♥
3♣
pass

Utspel: Spaderdam. Hur vill
ni gardera hemgång?
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I N S Ä N DA R E

INNEHÅLL

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

S:t Erik söker juniorkonsulent!

Vid årsmötet i oktober utsåg
föreningsstämman en valberedning
bestående av tre personer. Efter
en tid ställde alla tre sina platser
till förfogande och klubben saknar
alltså en valberedning. Styrelsen
har nu utsett tre nya och de är:
Marianne Öjestål, sammankallande,
Marianne Primér och
Lennart Kjellman

Vi söker dig som vill arbeta
med juniorbridge i Stockholmsområdet. Du bör vara
intiativtagande, inspirerande
samt tycka om att arbeta med
ungdomar. Vi ser helst att du
inte har fyllt mer än 35 år.
Uppdraget innefattar för
närvarande bland annat rekrytering, PR, ansvar för fredagsbridgen samt att pusha de

juniorer vi har att åka iväg på
olika tävlingar samt läger. Det
ingår även att planera intensivkurser och lättare undervisning. Uppdraget är timbaserat.
Skicka din ansökan med CV,
personligt brev samt en motivering till varför du vill bli vår nya
juniorkonsulent till:
junior@sterik.se, senast 3 april
2016. Intervjuer kommer att
ske löpande och platsen kan
bli tillsatt innan 3 april.

Facit till Tommys luriga
1. Väst/
Ingen
		
		

♠
♥
♦
♣

654
EKkn105
76542

2. Syd/
Nord-Syd
		
		

♠
♥
♦
♣

Kkn9865
E65
7
D76

		
		
		
		

♠
♥
♦
♣

EK1032
7652
D6				
Kkn

		
		
		
		
		

♠
♥
♦
♣

E32
Kkn9
E83
EKkn3

VÄST
1 NT		
3 ♥ 		
pass

NORD
pass
4♠

		

ÖST
2 ♦*
pass

SYD
2♠
pass

Utspel: Hjärteress. Hur tänker ni er
hemgång, när Västs sangöppning
var stark? Stjäl utspelet på bordet
och spela omedelbart en trumf till
försvaret, (tian om Öst lägger lågt).
Hela given:

K LU B B R AN K I N G

Besök klubbens fotoblogg

2016-02-29

1

3
14 PASS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2013

Anders Morath		
Johnny Östberg		
Adam Stokka		
Bengt-Erik Efraimsson
Mikael Lindblom
Mart Altmäe		
Tommy Gullberg		
Anna Zack Efraimsson
Christer Bjäring		
Jan Andersson		
Per Hallberg		
Mats Axdorph		
Johan Upmark		

bksankterik.tumblr.com

1665
1454
1396
1382
1329
1313
1308
1243
1095
985
924
776
757

1. Syd/
♠ 654
Ingen
♥ 		
♦ EKkn105
		
♣ 76542
♠ Dkn8			
♠ 97
♥ EK43			
♥ Dkn1098
♦ 97
♦ 8432
♣ ED109			
♣ 83
		
♠ EK1032
		
♥ 7652
		
♦ D6
		
♣ Kkn
När Väst kommer in har ni säkra
tio stick, så länge som trumfen
sitter 3-2, eftersom bordets trumf
skyddar mot hjärterfortsättning.
Skulle Öst sätta i en trumfhonnör
lägger ni låg trumf. Försöker
ni stjäla många hjärter på
bordet torde resultatet bli
misslyckat mot bästa försvar.

Uppdateras dagligen!

Nästa nummer
kommer i juni!

VÄST
		

pass
pass
pass

NORD

ÖST

3 ♥*
6♠

pass
pass

3. Syd/
♠ E6
Öst-Väst
♥ kn43
		
♦ KD654
		
♣ K76
				
				
		
		
		
		
♠ 32
		
♥ EK9876
		
♦ E
		
♣ Dkn32
SYD
2 NT
3♠
pass

Utspel: Ruterkung. Syd berättar om 20-21 honnörspoäng.
Nord överför sedan till spader
och bjuder därefter lillslam.
Ni vinner utspelet med ruteress. Hur ska ni fortsätta?
Under förutsättning att ni har
högst en trumfförlorare, blir resultat jämn hemgång, eftersom ni
kan saka en av bordets hjärter på
klövern. För att försäkra er om hemgång, ska ni spela låg trumf till bordets kung i andra stick! Hela given:
2. Syd/
♠ Kkn9865
Alla
♥ E65
		
♦ 7
		
♣ D76
♠ -			
♠ D1074
♥ D1072			
♥ 843
♦ KDkn92			
♦ 10654
♣ 10854			
♣ 92		
		
♠ E32
		
♥ Kkn9
		
♦ E83
		
♣ EKkn3
När Öst har fyra trumf kan
ni reducera hans trumfstick till
ett genom att spela knekten,
åttan eller nian från bordet.
Visar det sig att Väst har fyra
trumf, fortsätter ni med trumf till
ess i tredje stick och spelar sedan
upp mot trumfknekt för hemgång.

VÄST
NORD
ÖST
			
pass 		
2♦
pass
pass		
4♥
pass
pass

SYD
1♥
3♣
pass

Utspel: Spaderdam. Hur vill ni
gardera hemgång? Tar man spaderess och ess, kung i trumf, blir
det straff, när hela given är:
3. Syd/
♠ E6
Ingen
♥ kn43
		
♦ KD654
		
♣ K76
♠ Dkn1075			
♠
♥ D102			
♥
♦ kn987			
♦
♣ 4			
♣
		
♠ 32
		
♥ EK9876
		
♦ E
		
♣ Dkn32

K984
5
1063
E10985

Öst sticker så småningom klöverkung och skickar in Väst i spader
för en tredje trumfrond. Senare
får Öst ett klöverstick för bet.
En rond trumf och ruteress
och klöver till kung ger samma
dåliga resultat. Öst tar och ger sin
partner en klöverstöld. Spader
till kung och klöver till spaderdam straffar då kontraktet.
Ta spaderess och hjärteress!
Inkassera ruteress och spela
sedan klöver till kung! Nu kan
försvaret ta en klöverstöld om
man så önskar men Spelföraren kommer enkelt åt att dra en
andra trumfrond för hemgång.
Ett något sämre
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Avsändare:
Bridgeklubben
S:t Erik
Box 49116
100 28 Stockholm

Text och foto: Elena Ström

Känner du igen louise?

Kanske ringer en klocka om vi avslöjar att hon spelade Malin i Saltkråkan.
Numer spelar Louise istället på klubben, oftast på fredagar.

U

rsäkta, är det inte du som
spelade Malin i Saltkråkan
på 60-talet? Jag tror att jag
känner igen dig” – säger ofta folk
som ser mig promenera på stan.
Ett annat scenario är när en äldre
kvinna pekar på mig och säger
till sitt barnbarn som hon håller i
handen: ”Titta på den här tanten, hon
var Tv stjärna för många år sedan”.
Jag blir igenkänd av många, rollfiguren har stannat i folkets hjärta
för evigt och det är så underbart!
Så säger skådespelerskan Louise
Edlind Friberg som spelar tävlingsbridge nu för tiden och deltar
i Fredagsgodistävlingen på S:t
Erik varje vecka. Enligt medlem
på nätet-tjänsten är hon klubbmästare med 8.35 mästarpoäng
och jag gratulerar till titeln när vi
sätter oss ner och börjar intervjun.
– Wow! Har jag blivit klubbmästare? Det är stort! Jag började
titta på föräldrarna när de spelade
hemmabridge. Då var jag 12-13
år gammal. Sju år senare bildade
jag och några väninnor en kompisklubb som vi fortfarande håller
vid liv. Men det var mest på skoj,
mest för att umgås och ha kul.
– Många år efter det gick jag kurs
på S:t Erik med Per Leandersson
som lärare. Min man tyckte att vi
borde lära oss ett modern system och
nu spelar vi tillsammans varje fredag
– en gång i veckan räcker för oss.
Var ligger charmen i bridgen?
– Den är bra hjärngympa för
de äldre och förhoppningsvis
håller seniliteten på avstånd.
Hur fick du rollen i Saltkråkan?
– Det var en audition 1963. Astrid
Lindgren var med när de valde skå-

despelare till filmen och hon tyckte
att jag var lite för ung för rollen.
Malin skulle spela en söt 19-åring
som hade fått axla moderns roll
i familjen efter hennes död.
– Jag var bara 16, men
jag fick rollen, det var som
högsta vinsten i ett lotteri.
Filmen hade premiär 1964. Den
blev världsberömd i Sverige. Då
fanns det bara en Tv-kanal och alla
tittade på filmen. Den blev väldigt
populär i Ryssland, Australien och
i hela Europa så småningom.
Fick du goda råd av
Astrid Lindgren?
– Under filminspelningen blev
vi nära vänner och vi höll kontakt även efter den. Vänskapen
med Astrid är något som gav mig
styrka och inspiration. Saltkråkan
blev en TV-serie och 4 långfilmer
som visades på biograferna.
Har du spelat i andra
filmer efter Saltkråkan?
– Ja, några stycken, jag fick utbildning på Dramaten och hade även
en roll i en amerikansk film Le
Mans med Steve McQueen 1970. Jag
fick erbjudanden från Hollywood
men vågade inte påbörja något
stort, jag var ju nygift och hade fått
barn så jag satsade på familjen.
Du har examen som kulturvetare
och har arbetat som producent på
Stockholms Parkteater. Du har
också spelat teater i perioden 19812001. Längtar du till scenen igen?
– Ja, teater är min stora passion.
Jag har också varit ordförande i
styrelsen för Strindbergsmuséet
med Strindbergs intima teater.
Berätta om ditt samhällsintresse
och politiska engagemang.

Jag har alltid varit samhällsengagerad men först vid 50-årsåldern blev
jag medlem i Folkpartiet. Mellan 20022006 var jag ledamot i Riksdagen.
Skulle du rekommendera bridgespelet till dina fyra barnbarn?
– Vi har redan pratat om det och
jag hoppas att några av dem kan
satsa på bridge i framtiden. Själv
har jag inga stora ambitioner, däremot har jag konkreta planer. Snart
åker jag och några av mina ungdomsväninnor på bridgeresa till
Spanien under ledningen av Peter
Bertheau och Per Leandersson.
Det ser jag mycket fram emot.

