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Massor av nya 
böcker i bibblan
Vad passar bättre på sommaren än att ligga och läsa om 
tidlösa bridgeproblem i hängmattan?

Sommaren är här!
... Men klubben har öppet flera dagar i veckan. 
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S:t Erik

Pass trycks på 
Svanenmärkt papper.

klubbens satsning på juniorbridge

Det finns missnöje med hur 
Sveriges bridgejuniorer 
hjälps fram. I ett ”Öppet brev 

till Svenska Bridgeförbundet från ju-
niorlandslagstruppen” på förbundets 
forum fokuserar Mikael Grönkvist, 
liksom även inläggen efter, på förbun-
det men jag tycker att inläggen ger 
en för begränsad bild av satsningen 
på svensk juniorbridge. Visst stäm-
mer påståenden som ”Idag bedrivs de 
flesta projekt på ideell bas med fan-
tastiska människor som ställer upp 
och lägger ned en mängd tid och en-
ergi på att rekrytera, utbilda och få 
med spelare i klubbens verksamhet” 
och ”Se till att få fram resurser, eller i 
klartext: pengar!” Men de ger verkli-
gen inte hela bilden. Speciellt inte när 
S:t Erik överhuvudtaget inte nämns.

Jag tänker därför berätta lite om 
hur S:t Erik satsar på juniorbridge. 
För det första har en ledamot i S:t Er-
iks styrelse, Erika Rodin, klubbens ju-
niorbridge som sitt ansvarsområde.

Vi arvoderar också en juniorkon-
sulent vars arbete är att värva och 
ta hand om nya juniorer genom fre-
dagsbridgen, minikurser och besök 
på skolor samt även i viss utsträck-
ning vid andra tillfällen spela med 
juniorerna. Varje fredagseftermiddag 
kl. 15 leder konsulenten gratis drop-
in bridge för juniorer. Just nu söker 
vi en ny konsulent efter Måns Berg 
som har avgått efter fem års uppdrag.

Klubben betalar ut bidrag till ju-
niorer som deltar i riksläger, JSM-
par och JSM-lag. Klubben täcker då 
samtliga kostnader som startavgift, 
boende och resekostnad. Även för ju-
niorer som inte representerar S:t Erik 
bara de regelbundet spelar hos oss. 

Vi försöker verkligen att få iväg 
juniorer till dessa tävlingar genom 
att informera i god tid men även 
genom bidrag och tjat. Många ju-
niorer tror inte att de är tillräck-
ligt bra och vågar därför inte åka, 

en inställning som måste arbetas 
bort. Speciellt Rikslägret blir alltid 
enormt uppskattat och är en mycket 
bra entré till bridgegemenskapen.

Vi delar även, efter ansökan, ut 
uppmuntrande bidrag till juniorlä-
ger och -tävlingar utanför Sverige.

För mig är det enkelt att jämföra 
med innan jag blev ordförande, det 
vill säga 2009-10. Då lade S:t Erik 
ner 21 500 kr på junioraktiviteter. 
Samma år upplöstes STOJ, junior-
kommittén i Stockholms Bridge-
förbund, varför det blev naturligt 
för S:t Erik att ta en större roll i 
distriktets juniorarbete. Samman-
taget satsar S:t Erik nu årligen 
cirka 200 000 kr på juniorbridge. 
Av dessa kostnader täcks van-
ligen närmare 50 000 kr av den 
årliga Pro-Am-tävling som vi an-
ordnar. Flera år har också Stock-
holms Bridgeförbund bidragit, det 
senaste bidraget var på 10 000 kr. 

Sedan hösten 2014 spelar junio-
rer (upp till och med 25 år) gratis 
i alla klubbens ordinarie tävlingar 
(startavgiften är vanligen 72 kr) 
och för halv startavgift i specialtäv-
lingar (som till exempel klubbens 
silver- och guldtävlingar). Totalt lig-
ger de efterskänkta startavgifterna 
för juniorer på cirka 50 000 kr/år.

Antalet juniormedlemmar är i 
år 74, åren innan knappt 50. Ök-
ningen i år beror på anhörigdagen 
vi anordnade. Vi hade uppmanat 
våra bridgespelare att ta med sig 
barn eller barnbarn för att dessa 
skulle få pröva på bridge. 33 ju-
niorer som aldrig spelat bridge 
förut och med en snittålder på 12 
år kom hit, mestadels i sällskap 
med en mor- eller farförälder. Ju-
niorerna fick först lära sig mi-
nibridge av Peter Bertheau och 
sedan prova att spela en sexbrick-
ors partävling allt medan klub-
ben bjöd på pizza, godis och frukt.

Är inte S:t Eriks satsning värd 
att åtminstone nämnas om vi 
pratar svensk juniorbridge?

Kalender

Sommarschema

23 maj-8 augusti
Sommarserien, mån & Tor 18:30
Partävlingar tis & tors 12:00
Måndagsbridgen 12:00 
Onsdagsmötet 12:00 
(max ruternål) 
Gröna hissen, tisdagar 18:30 lag.
Juniorbridgen startar 12 augusti

Obs! Klubben är stängd mellan 
1 augusti-5 augusti.

Kom ihåg dina minnen
Ny redaktör för pass Träna din hjärna och lev längre. 

Livet är kort.
Fler än förbundet jobbar med juniorbridge, exempelvis  
så satsar BK S:t Erik cirka 200 000 kronor om året.
Text: Mårten Gustawsson Bild: Stefan AnderssonPassredaktör: Måns Berg  

Flera artiklar i detta nummer har 
kommit att handla direkt el-
ler indirekt om minnen. Och 

inte den typen av minnesassociatio-
ner vi förknippar med bridgespelet, 
hur man minns (eller inte minns) vilka 
kort som har gått och i vilken ord-
ning. Utan jag syftar på den emotio-
nella sorten. Först och främst berättar 
PG Eliasson om sitt livslånga partner-
skap med Thomas "Löparn" Magnus-
son, som gick bort för några veckor 
sedan. Löparn var en av de spelare 
jag alltid kunde räkna med att stöta 
på och morsa på när jag kom ner på 
klubben för att spela eller jobba. Han 
var där och spelade nästan varje dag 
och det kommer kännas märkligt 
och tomt när han inte längre är det.  

Gott om gamla minnen finns att 
låna och läsa om i klubbens, inte nya, 
men nyuppdaterade bibliotek, glöm 
inte att ta vara på den fina möjlighe-
ten. Noomi Hebert intervjuar styrel-
sens Rolf Molin som ansvarar för och 
berättar om bibliotekssatsningen.

Björn Gustavsson blickar också till-
baka i detta nummer om hur det var 
att spela på klubben på 1960-talet, med 
de rökiga spelkvällarna och de låga 

bordsavgifterna. Det slog mig när jag 
läste Björns artikel, att jag själv hop-
pas få chansen att skriva något mot-
svarande i Pass anno 2066, om hur 
man i vår tid kunde spela för under 
hundralappen, hur klubben bara hade 
cirka 3 000 medlemmar och hur vi inte 
spelade på bord med pekskärmar utan 
fick bjuda med krångliga budlappar 
som samlade smuts och kunde flyga åt 
alla möjliga håll om man var oförsik-
tig. Det hände dessutom att man såg 
fel på budlapparna och alla möjliga 
konstiga budgivningar kunde upp-
stå. Jag tror det är många av oss som 
skulle ha märkliga, underhållande 

minnen bara enbart på det temat, 
kanske var det bättre förr trots allt?

Bridgen skapar minnen och 
vänner för livet. Detta är knap-
past någon nyhet, men något jag 
ibland också berättar om när jag 
har lektion i bridgeskolan eller för 
juniorer, är om forskning som vi-
sat att bridgen påverkar och trä-
nar vårt minne så pass mycket att 
vi bridgespelare (och korsordslö-
sare) mer sällan drabbas av de-
mens och Alzheimer än övriga. Så 
ha en trevlig sommar och glöm 
inte att träna och hålla minnet ak-
tivt! Kanske spelar vi ihop 2066?

Måns Berg.
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sm-guld till stockholm
Två juniorer fostrade på klubben var med och såg till att årets SM-lagguld kunde 
leveras till Stockholm. Samtliga spelare i laget spelar till vardags i ligan på S:t Erik.

Sac” från Linköping. Dessutom fanns 
det i år bra med representation på 
juniorsidan, framförallt ifrån Stock-
holm och S:t Erik. I ”Juniorerna” 
spelade trots namnet Daniel Gull-
berg och Mikael Grönkvist tillsam-
mans med fyra ickejuniorer, i redan 
nämnda ”Skalman ” hittade vi Simon 
Ekenberg tillsammans med junior-
partnern Simon Hult och i Bromölla 
BK spelade Mikael Rimstedt. Dess-
utom hittade vi finalens klart yngste 
deltagare i form av femtonårige (!) 
Alexander Sandin i ”Team Blåbär”.

Tävlingen avgörs som en serie 
där alla möter alla över 24 brickor. 
Första matchen börjar bra för Simon 
och Simon i lag Skalman. Eken-

berg får tag i  ♠kn ♥ 9865 ♦ E1087 
♣ kn532 och ser hur budgivningen 
går (1♠ )-Pass-(Pass). Med bara sex 
poäng på egen hand är det något 
som verkar konstigt. Partnern har 
passat och motståndaren till höger 
har inga poäng – det ser därför ut 
som att partnern har ett straffpass 
i spader. Men kan man verkligen 
dubbla med bara två knektar och 
ett ess? Simon tycker det då spa-
derknekt är ett fantastiskt kort om 
partnern har spader och dessutom 
innehåller handen ett rent försvars-
stick i form av esset. Han dubblar 
och budgivningen fortsätter, enligt 
plan, med två pass. Motståndaren till 
höger svänger dock över i 2♣klöver 
som partnern i sista hand straffdubb-
lar. Partnern har dubblat på att vi 
har längd i klöver, men trots ganska 
dåliga kort finns nu inget annat att 
göra än att passa och hoppas på 
att kontraktet går bet. Hela given:

♣Spaderknekt i utspel vinner första 
stick och med bara 11 hp på bordet 
innebär det att partnern har ungefär 
20 poäng på egen hand. Simon skiftar 
till hjärter som går till partnerns 

dam och han fortsätter med spade-
ress och kung. Spelföraren stjäl och 
Simon sakar en ruter. Hjärter går 
till partnerns ess och ny hög spader 
kommer i fortsättning. Spelföraren 
stjäl och Simon fortsätter att saka 
ruter. Nu spelar spelföraren ruter 
upp mot bordets KD64 och frågan 
blir om man ska ta för sitt ess eller 
inte. Partnern har en hög spader 
kvar som parkeringsplats för den 
fjärde rutern så det gäller bara att få 
in honom. Simon tar därför för esset 
och fortsätter med hjärter. Spelfö-
raren gör nu misstaget att saka en 
spader så partnern stjäl med klöver-
fyra och fortsätter med sin sista höga 
spader. Nu sakar Simon sin sista 
ruter, stjäl ruterfortsättningen och 
fortsätter med hjärter. Spelföraren 
stjäl nu med klöveråtta men partnern 
trumfar över med esset och Simon 
har nu alla sina klöver kvar och kan 
tillslut trumfa ut och inkassera fyra 
bet för 1100 in, efter att spelföraren 
bara fått totalt fyra klöverstick. Det 
resultatet var värt 13 imp när Syd vid 
andra bordet passade på 1 spader 
och det kontraktet gick tre bet. 

Efter ett par matcher hade 
”Juniorerna” kommit igång riktigt 
bra och ryckt åt sig en rejäl led-
ning. Framförallt var det Frederic 
Wrang och Johan Sylvan som 
levererade stundtals magiskt spel. 
Paret vann föga förvånande hel-
gens butler (parberäkning) med 
massiva +1,36 över 154 brickor, 
trots enormt tufft motstånd. Det är 
klart jämförbart med om Zlatan 
skulle göra fem mål i en Champi-
ons League-match. En spelföring 

från Johan i den sista matchen:

Han blev som Väst spelförare i 3NT 
efter att ha visat hjärter och Nord fick 
därför ett utspelsproblem. Han valde 
att spela ut ruteress för att undvika 
att ge bort några stick samtidigt 
som han nu eventuellt kunde välja 
att skifta färg. Med trekortsruter 
på bordet såg det inte alltför illa ut 
(trots partnerns lågmarkering) så han 
fortsatte med färgen. Sylvan vann 
på handen och spelade klöver till 
bordets dam och Syds ess. Syd slog 
ifrån sig med mer ruter och spelfö-
raren vann på bordet för att maska 
i klöver med tian. När det gick bra 
och Nord sakade en spader kände sig 
Sylvan rätt säker på att han startat 
med fördelningen 4-4-4-1, något 
som skulle ge honom en hemgångs-
chans. Han inkasserade ytterligare 
två klöverstick via en mask och 
iakttog vad Nord sakade. När Nord 
sakade två spader blev läget detta:

Svenska mästerskapen för lag 
kallas av en del för den mest 
prestigefyllda tävlingen i 

svensk bridge och det finns onek-
ligen en del som talar för att det 
stämmer. För att ens ta sig till finalen 
måste man först klara sig genom 
ett distriktsmästerskap, vilket på 
många platser i Sverige inte är det 
lättaste. Gör man det ska man sedan 
vinna en semifinal över fem matcher 
mot tufft motstånd innan det så är 
dags att spela bridge i Örebro under 
hela Kristi Himmelfärdshelgen. 
Årets final innehöll flera av Sveri-
ges traditionellt sett starkaste lag 
såsom ”Everfresh” från Göteborg, 
”Skalman” från Uppsala och ”San 

Text: Mikael Grönkvist.

Nord/ ♠ EKD632
Ingen ♥ ED
  ♦ kn93
  ♣ E4
♠ 108754   ♠ 9
♥ K7   ♥ kn10432
♦ KD64   ♦ 52
♣ K8   ♣ D10976
  ♠ kn
  ♥ 9865
  ♦ E1087
  ♣ kn532

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

Nu gällde det bara att bestämma 
sig vad Nord startat med för spader. 
Om han haft kungen från start och 
sakat en hjärter istället för en tredje 
spader hade Johan tagit Ess, kung och 
petat in honom i hjärter för att tvinga 
honom att spela ifrån spaderkung i 
stick tolv. Alternativt kunde han bara 
ha duckat en hjärter för att godspela 
sitt nionde stick där. Nu kunde man 
däremot hoppas på antingen ♣K-singel 
hos Nord, genom att spela en spader-
hacka till esset, eller istället spela på 
att peta in Syd! Med kn- eller 10-singel 
hos Nord tar man ut EK och spelar 
sedan spaderdam som man släpper. 
Syd tar för kungen och klöverfem, 
men är sedan inpetad och måste 
vända från sin återstående spader 
upp i bordets E9 för hemgången. Med 
tanke på att det finns två sitsar då 
den sistnämnda planen var korrekt 
valde Johan att spela så och gick bet 
när sitsen var den ovan. Efteråt kom 
han dock fram till att han nog borde 
ha spelat på spaderkung hos Nord 
på grund av utspelet. Utan hopp om 
ingångar utanför rutern hade Nord 
kanske valt att dra i ruter istället för 
att spela ut esset. Det blev dock en 
likabricka när Väst vid andra bordet 
gissade fel i klöver efter hjärterutspel.

När Olle Wademark och Jan 
Selberg precis som Sylvan – Wrang 
också spelade bra blev det redan 
innan sista matchen klart att "Junio-
rerna" skulle ta guld och Everfresh 
silver. Istället blev det spännande om 
bronset mellan Skalman och Bro-
mölla som möttes i en intern uppgö-
relse. Bromölla vann och ytterligare 
en junior fick därför medalj.  ♣

Nord/ ♠ K853
Ingen ♥ D985
  ♦ E643
  ♣ 6
♠ D2   ♠ E976
♥ K1074   ♥ E62
♦ K98   ♦ Dkn5
♣ K1084   ♣ D93
  ♠ kn104
  ♥ kn3
  ♦ 1072
  ♣ Ekn752

    ♠ K
  ♥ D985
  ♦ 6
♠ D2   ♠ E97
♥ K1074   ♥ E62
  ♠ kn104
  ♥ kn3
  ♣ 5
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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

DA G E N S  B R I D G E

D Efter tio dagars spel i de 
amerikanska uttagning-
arna blev det klart vilka 

som representerar USA vid höstens 
Mind Sport Games i polska Wro-
claw. Det blev lag Diamond som 
får den chansen efter att man i 
finalen besegrat Fleisher. Därför 
får vi se Eric Greco - Geoff Hamp-
son (förmodligen bridgevärldens 
bästa par de senaste åren), Justin 
Lall - Kevin Bathurst och Brian 
Platnick - John Diamond repre-
sentera landet i september.

Diamond var i förarsätet i princip 
hela matchen genom stabilt spel. 
Dagens giv från det sjunde av åtta 
segment var inget undantag. Bathurst 
- Lall spelar stark klöver så 1 klöver 

blev Syds öppningsbud med sina 18 
hp. Joe Grue hade tillgång till ett 2 
ruter-inkliv i Multi-stil visandes ett 
svagt hoppinkliv i endera högfärgen. 
I zonen hade det kanske inte varit 
allas val av bud med halvdan spa-
derfärg men är det något som man 
lär sig av att spela stark klöver själv 
är det att öppningsbudet 1 klöver är 
störningskänsligt och att man gör 
rätt i att försöka ta bort så mycket 
budutrymme som möjligt. Nords 
dubbling var halvpositivt och Brad 
Moss följde upp spärren genom att 
hoppa till 3 hjärter som passa eller 
korrigera. Syd kunde nu passa som 
krav för att se vad partnern skulle 
hitta på och när Väst korrigerade till 
3 spader dubblade han upplysande.

 Tre hackor i spader var nu den 
ultimata spadersättningen mittemot 
partnerns singel eller renons och 
Bathurst var nog redan här inställd 

på att spela 6 klöver. Att bjuda det 
direkt verkade dock lite väl häf-
tigt så han började med att bjuda 
sin klöver och hoppade sedan till 6 
klöver när partnern bjöd ett 4 ruter 
som ser naturligt ut när man ser alla 
korten, men som också kan tolkas 
som ett kontrollbud. Oavsett vad hade 
man kommit i ett riktigt bra kon-
trakt trots bara 25 hp tillsammans.

 Spelföraren vann hjärterutspelet på 
handen och spelade spader till bor-
dets ess. Tanken var förstås att stjäla 
handens två spader på bordet, men 
när han spelade ruter mot handen 
gick Öst oväntat upp med ruterkung! 
Därmed fick han ett annat alternativ 
och efter ruteress följde spader till 
stöld och ruterknekt med hjärtersak 
från handen. Väst plockade något 
oväntat fram ruterdam, men än var 
ingen skada skedd. Bordet fick stjäla 
spadervändan och efter klöverdam var 
Syd tvungen att välja mellan att ta sig 
in på handen via en ruterstöld eller 
hjärterkung. Efter att ha funderat ett 
tag visade han faktiskt Väst sina kort 
och frågade om det spelade någon roll. 
Med en hjärter och en ruter kvar (och 
dessutom inte klöverknekt) kunde 
Väst därmed tala om att kontraktet var 
hemma. 12 imp till Diamond när man 
vid andra bordet kom i 3NT.         ♣

dagens bridge
med micke grönkvist
I USA spelar man traditionellt med uttagningstävlingar för att nominera ett landslag till 
ett större internationellt mästerskap. Micke berättar om en intressant giv därifrån.

Text: Mikael Grönkvist   Foto: Lars OA Hedlund

VÄST NORD ÖST SYD
Grue              Lall   Moss  Bathurst

                              1♣* 
2 ♦*  dblt*   3 ♥* pass*
3 ♠* dblt            pass    4 ♣
pass 4 ♦                                                                                           pass    6 ♣
pass pass  pass

DAGENS BRIDGE.SE
ERBJUDANDE

Mikael Grönkvist, i varje nummer av Pass.

143. Syd/ ♠ E
Alla ♥ 862
  ♦ kn109873
  ♣  D86
♠ K108642   ♠ Dkn9
♥ kn3   ♥ D10975
♦ D54   ♦ K62
♣ 52   ♣ kn3
  ♠ 753
  ♥ EK4
  ♦ E
  ♣ EK10974

Alla klubbens medlemmar får 
två gratismånader vid köp av en 
årsprenumeration på Mikaels 
hemsida. Ange koden: STERIK
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Jörgen Lindqvist 
Crew vann ligan
Vinnare av Mästarserien 
för vårterminen.
Med de övertygande siffrorna 168-90 vann 
lag Jörgen Lindqvist Crew finalen, som 
gick över två kvällar och 56 brickor, mot 
lag Magic. I laget spelade Marion Michiel-
sen, Simon Ekenberg, Ida Grönkvist, 
Mikael Grönkvist, Daniel Gullberg, Ulrika 
Lindström, Fredrik Nyström, Tobias Törn-
qvist, Johan Upmark och Emma Övelius. I 
grundserien spelar laget på onsdagagskväl-
larna.

Olle och Daniel vann  
IAF-guldtävlingen i maj
Lördag 14 maj spelades guldtävling med 
IAF-beräkning under ledning av Kalle 
Persson och Mattias Weiler. 37 par kom 
till start i tävlingen som under större delen 
var en fight mellan Mikael Rimstedt - 
Simon Hult och Daniel Eriksson - Olle 
Wademark, som de sistnämnda tog hem. 
Tredjeplatsen kneps av Anna Zack och 
Bengt-Erik Efraimsson.

      Thomas "Löparn" Magnusson 
Text: P-G Eliasson.  Foto: Stora bilden, Lars OA Hedlund. Övrigt, SBF.

Lindqvist Crew.

Olle Wademark och 
Daniel Erikssosn.

kan förstå att vi inte tickade i alla 
boxar. Han vann dock alla typer av 
tävlingar med alla typer av part-
ners. Hans flexibilitet som partner 
och speluppfattning var brilliant. 

Det var ingen slump att han 
vann Svenska bridgeförbundets 
individuella jubileumstävling. 
Han mötte Zia i sista ronden som 
bara kunde konstatera att Löparn 
då redan var mästare i kavaj. 

Han vann SM-mixed, 2004 med 
Marita Tengå och 2007 med Ylva 
Strandberg och när han tillsam-
mans med en annan av bridgesve-
riges giganter Tommy Gullberg 
vann öppna SM-par 2011 var han 
rörd till tårar. Bridgen var Thomas 
liv och han levde det fullt ut.

 
Mina minnen med löparn 

Mina minnen med  Thomas är ota-
liga. Vi spelade den berömda Caven-
dishtävlingen i USA fem gånger. 
Thomas hade ju stora problem med 
sin matsmältning, men hans aptit 
på god mat var stor. En gång skulle 
vi gå på den berömda köttkrogen 
Smolensky’s i New York och det 
första kyparen frågade när Löparn 
beställde in en dubbel sirloin var 
om vi skulle ha doggybag. Thomas 
och jag kämpade hårt, men kypa-
rens uppskattning var korrekt.   

En annan gång gick tävlingen 
i Las Vegas och ni som kände 
Löparn vet att han hade en viss 
svaghet för spel och dobbel. Jag 
skull ekipera mig lite och Thomas 
blev kvar vid ett blackjackbord. 
Efteråt fick jag naturligtvis skul-
den, om jag bara skyndat mig lite 
i affären kunde Löparn klivit av 
med en avsevärd packe marker. 
Nu blev det naturligtvis inte 

så, men som så ofta i Thomas liv 
hade han svårt att hitta lagom. 

Bridgemässigt stod Thomas och 
jag på topp runt milleniumskiftet. 
1999 spelade vi Tolani championship 
i Mumbai Indien. Thomas hade ju 
känslig mage så han åt aldrig från den 
buffé som alla spelare kunde äta gratis 
från. När han kom in till restaurangen 
stod kyparna på rad för att få servera. 

Två minnen sticker ut från den 
tävlingen. Vi spelade tillsammans 
med Mattias Bruun och Lage Schä-
fer från Danmark. Vi ledde swissen 
hela tiden och kunde välja motstånd 
i kvartsfinalen. När vi valde England 
antydde de att vi var tokiga. Vi mötte 

den tidigare engelske storspelaren 
John Collins och de hade dubblat 
Löparn i en slam. Löparn var ju 
inte den som nöjde sig med det lilla 
utan spelade på övertrick i stället 
för att safe-spela. Det visade sig att 
det satt väldigt illa och i slutspelet 
krävdes det att Thomas läste sitsen 
helt rätt, vilket han naturligtvis 
gjorde. Efter tre sessioner av fyra 
slängde engelsmännen in hand-
duken med de klassiska boxnings-
orden, "No Mas" av Thomas. 

Vänner
I samma turnering mötte vi de nu 

fuskanklagade Balicki – Smudzin-

ski. Efter ett felfritt set avslutade 
Löparn med att bjuda en mask-
slam på cirka 20 hp. När masken 
gick slängde storspelarna sina 
kort och sprang från bordet, sånt 
glömmer man inte i första taget.  

2001 spelade vi EM på Teneriffa. 
Vi var klart bästa svenska par, 
visserligen spelade vi för Lettland, 
då man inte var så noggrann med 
nationstillhörighet för de mindre 
nationerna på den tiden. Efter 
det resultatet borde nog Thomas 
fått sin chans i öppna laget.   

År 2010 vann vi tillsammans 
med några yngre förmågor, Peter 
Bertheau och Arvid Wikner den 
isländska bridgefestivalen. Thomas 
spelade skjortan av allt motstånd 
och vi andra kunde sitta lugnt i 
båten. Thomas hade en inbyggd 
oro som gjorde att jag myntade 
uttrycket: ”Syntes sällan som 
träkarl” om honom. Han var inte 
heller lätt att hålla koll på vilket 
ledde till: "Här är där Thomas inte 
är". Thomas bländande bridge men 
även hans värme och sprödhet 
som vi som kände honom nära fick 
erfara gav honom ett otal vänner 
inte bara inom bridgen. Jag vill 
rikta ett speciellt tack till Lars 
Nilsson som de sista åren spelade 
frekvent med Thomas och visade 
stor omtanke och gästfrihet gente-
mot Thomas och Gunilla. En annan 
nära vän till Thomas är Ulf Wallin 
som jag vet vill att Thomas namn 
skall leva vidare inom bridgen.  

Alla vi som fått förmånen att 
spela med dig och lära känna 
dig känner stor sorg. Livet har 
sin gång och du kommer alltid 
att finnas i vårt minne. Din part-
ner och vän, P-G Eliasson.  ♣

På förmiddagen den 16 maj 
gick min bridgepartner och 
livslånge vän Löparn bort. 

Han sörjs av sina barn Sara och 
Emilie, barnens mamma och sin 
mamma och pappa. Till den när-
maste kretsen hör även hans stora 
stöd och livskamrat Gunilla. För-
utom dessa sörjs Löparn av hela 
bridgesverige. Han var en av vår 
tids bästa naturliga kortspelare.

Löparns liv var inte lätt. Han 
plågades sedan tidig ålder av en all-
varlig tarmsjukdom som ledde till 
ett antal operationer. Ovanpå detta 
utvecklade han en bipolär sjukdom 
som gjorde att han i perioder kunde 
upplevas som väldigt inåtvänd och 
svår att kommunicera med. I sina 
maniska perioder snurrade det av 
projekt och ideer som skulle leda 
till lycka och rikedom. När cancern 
till sist slog sina klor i Thomas käm-
pade han tappert emot, betydligt 
längre än vad vi som kände Thomas 
på nära håll hade räknat med. Han 
var uträknad ett antal gånger i sitt 
liv men reste sig alltid på nio. En 
större kämpe får man leta efter.

Första gången jag spelade med 
Thomas var på tidigt 1970-tal i 
Tylösand. Av någon outgrundlig 
anledning hade vi inga partners 
till mixedtävlingen. Tack och lov 
fanns ensamma herrars tävling 
och det blev en start på ett part-
nerskap som med smärre avbrott 
skulle pågå i över 40 år. Jag minns 
att vi vann tävlingen på drygt 70 
procent och att vi spelade av två 
norrmän deras flugor som de var 
skrudade i. Thomas fick aldrig 
riktig chansen i landslaget som 
han nog borde, även om jag i dag i 
min position som landslagskapten 

Thomas var en av Sveriges bästa kortspelare och spelade på klubben nästan varje dag. 
P-G Eliasson, parnter, vän och landslagskapten berättar om sina många minnen med Thomas.
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Trumfen är som alla vet en 
speciell färg som präglar 
hela spelet. Utan trumf hade 

bridge varit ett blekare spel.
Som spelförare kan man nyttja 

trumfen till att stoppa försvaret 
från att ta för många stick i deras 
starka färg. Man kan stjäla på den 
korta trumfhanden för att tjäna 
extra stick. Man kan stöldresa egna 
färger utan att släppa in försvaret, 
så möjligheterna är många och det 
finns än fler än de uppräknade.

Denna artikel riktar sig dock 
främst till försvarsspelarna. Hur 
man som försvarsspelare kan 
skapa extra stick i trumf för att 
stjälpa spelförarens kontrakt.

Ofta handlar det om för 
försvararna att skapa sig en bild 
av given, trots att man inte kan se 
partnerns eller spelförarens kort. 
Ibland måste man även resonera 
att partnern måste ha ett visst 
kort, eller spelföraren måste, på 
budgivningen ha ett visst kort, varför 
vi måste spela försvar på ett visst 
sätt, i förhoppning om att gräva fram 
ett, eller flera, extra stick i trumf.

Låt oss se några enkla 
och välkända lägen:

Ni öppnade som Väst med 1 hjärter 
och sedan bjöd sig Nord-Syd till 4 
spader via en upplysningsdubbling 
av Nord. Ni spelar ut hjärteress och 
er partner lägger hjärtertio. Syd 
bekänner med tvåan. Ni provar 
hjärterkung och Öst lägger hjär-
ternio och syd hjärtertre. Vad nu? 

Läget är ganska enkelt, spe-
ciellt om man sett det tidigare. 
Östs negativa markering i hjär-
ter (10 + 9) visar ett denne har 
den sista hjärtern (femman) och 
att Syd numera är tom i hjär-
ter. Men trots detta måste ni 
fortsätta i hjärter. Varför då?

Spelar ni en hjärter till, så upp-
står ett vinnande läge så fort er 
partner Öst har två spader med en 
honnör, minst tian. När ni spelar 
en tredje hjärter vinner spelföraren 
med bordets dam. Sedan kommer 
en trumf till Syd som sätter i något 
högt. Ni tar med esset och spelar 
ytterligare en hjärter mot trip-
pelrenons som Öst stjäl med sin 
sista och högsta spader. Är det 
tian (eller annat högre kort) måste 
Syd stjäla över och er nia växer 
till straffen. Att spela klöver, ruter 
eller trumf kommer troligen aldrig 
att vara rätt med de starka låg-
färger som Nord har. Syds kort:

♠ KDKn54 ♥32 ♦ 983 ♣ Kn109
På given betades kontraktet av 

kraft och en så kallad 'uppercut' 
med spader tio. I andra situa-
tioner måste man använda sin 
fantasi för att straffa kontraktet. 
Att luras med korten kan vara en 
del av nyckeln till framgång.

Följande läge fick jag själv för 
många år sedan mot en av då Sve-
riges framgångsrikaste spelare:

Syd var spelförare i 4 spader 
och jag som Öst satt med fina 
K1082 i trumf. Men man får inte 
slappna av. Läget hade jag sett 
tidigare då jag läst de böcker jag 
rekommenderar andra att läsa.

Eftersom jag var beredd när Syds 
dam kom och partner Väst bekände 
lågt så lade jag åttan på damen 
utan minsta tvekan. Spelföraren, 
med Dkn95 i spader fortsatte med 
knekten i hopp om att Öst hade 108 
ensamma eller åttan singel, men 
när Väst sakade hade manövern att 
spela åttan lurat till sig ett extra-
stick. Är man inte beredd och fumlar 
fram åttan efter en sekunds tvekan 
är allt förstört. Samma sak om man 
tar för kungen. Spelföraren kommer 
nästa gång att spela esset och sedan 
maskas tian ut. Lätta spelet: 

Er partner Öst öppnade med 
1 hjärter och Syd spärrbjöd 
3 spader som Nord höjde till 

B R I D G E S K O L A N  L Ä R  U T !

4 spader med sin starka hand.
Trots den fina sekvensen i ruter 

valde ni istället singelhjärtern i 
partnerns öppningsfärg. Öst vinner 
första stick med hjärterknekt. Sedan 
kommer hjärteress och spelföraren 
bekänner med en hacka och ni sakar 
klöver. I tredje stick kommer en hjär-
ter till från er partner som spelföraren 
stjäl med damen. Vad gör ni nu? 
Svåra spelet:

Efter pass i förhand visade 1 
NT* 5-5 i lågfärgerna. Väst spelar 
ut klöveress och ni markerar posi-
tivt med trean. Väst fortsätter med 

klöverkung och klöveråtta. Syd 
bekände de två första sticken med 
fyran och knekten. Ni stjäl den 
tredje klövern (Syd bekänner med 
damen) och vad gör ni sedan?

Lösningar
Lätta spelet: Om ni stjäl över Syds 

dam med kungen har ni inte kollat 
läget tillräckligt noggrant. Vad ni än 
spelar sedan kommer spelföraren 
att vinna sticket, dra ut trumfen, 
och begära tio stick. Om ni istäl-
let sakar ett kort kommer ni att få 
två trumfstick på kung och tia.

Svåra spelet: Ja, problemet var 
lite elakt då det i förutsättningarna 
står att ni stal den tredje klövern. 
Syd kommer nu att nyttja de två 
ruteringångarna och maska ut er 
trumfkung. Ni får inga fler stick. Om 
ni istället för att stjäla den tredje 
klövern sakar en ruter så kommer 
Syd inte in till träkarlen två gånger 
för att maska ut er K1096 i trumf. 
Nå får då två stick i trumf och straf-
far kontraktet. Det gäller alltså att 
inte spela för fort och stjäla och 
sedan tänka. Det är då försent.

Detta händer på Bridgeskolan. 
 

Juli

 » Bridgeträning torsdagar fortsätter 
med uppehåll vecka 31. 

Augusti

 » 16 tisdag 
 D-serien startar

 » 26 fredag Fredagsgodis startar

 » 29 måndag f 
Start temaveckor

 » 31 onsdag  
Bridgeträning onsdagar startar

Instruktioner från 
kurserna kan köpas på 
CD för 450 kronor.

trumfa med en uppercut! 
Det finns många finesser, hur man utnyttjar trumfen. Den 
här gången går bridgeskolans Jan Lagerman igenom snygga 
manövrar som leder till extrastick för försvaret.

Text: Jan Lagerman

VÄST NORD ÖST SYD
1 ♥   dblt pass 2 ♠
pass 4 ♠        pass runt 

  ♠ 876
  ♥ Dkn7
  ♦ EKD10
  ♣  EK4
♠ E93   
♥ EK864   
♦ kn76   
♣ D3   
  
  

  
  ♠ E763
  
  
     ♠ K1082 
  

VÄST NORD ÖST SYD
     1 ♥  3 ♠
pass 4 ♠        pass runt 

  ♠ 87
  ♥ K987
  ♦ EK6
  ♣ EKkn7

  
♠ K104   
♥ 3   
♦ kn109654   
♣ 865   

VÄST NORD ÖST SYD
pass pass pass 1 ♠
1NT* 2 ♠ pass 4 ♠ 
pass runt

  ♠ 743
  ♥ kn32
  ♦ EK94
  ♣  952
     ♠ K1096 
     ♥ D10875 
     ♦ D8      ♣ 73  

Mohammed Ali 
spelade alltid bra försvar.
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FACIT-
SPELKORT
– med kommentarer
Med Facit-Spelkort kan ni spela 
hemmabridge och jämföra er med 
andra resultat, precis som på klub-
ben eller andra större tävlingar.
 Givarna är tidigare spelade i 
riktiga tävlingar och det är resulta-
tet från dessa som ligger till grund 
för de poäng (score) ni får.
 Ett paket med Facit-Spelkort 
innehåller en kortlek med 48 givar 
samt tillhörande häfte med scorer. 
Förutom scorer redovisas i häftet 
även förslag till budgivning, re-
kommenderade utspel samt idéer 
kring spelföringen m m. 
 Givarna kan spelas om hur 
många gånger som helst – och 
kortleken kan givetvis även använ-
das till andra kortspel. 
 F n finns tio utgåvor, nr 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10.

– 1 –

Givsamling
– med kommentarer

www.bridgeforlaget.se

1
1

1       N 2       Ö 3       S 4       V 5       N 6       Ö
7       S 8       V 9       N 10       Ö 11       S 12       V

13       N 14       Ö 15       S 16       V 17       N 18       Ö
19 S 20     V 21       N 22       Ö 23       S 24       V

25       N 26 Ö 27     S 28       V 29      N 30   Ö
31       S 32       V 33       N 34       Ö 35       S 36       V

37       N 38       Ö 39       S 40    V 41      N 42       Ö
43       S 44       V 45       N 46       Ö 47       S 48       V1

• Kortlek 
   med 48 givar

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

Pris:

  95:—

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 –

NR 10 UTE NU!!! låna böcker på klubben
Klubbens egna bibliotek kommer under sommaren 
att få sig en rejäl inventering och uppfräschning.
Text: Noomi Hebert 

Utspel: Spaderfyra enligt 10-12.
Hur tänker du dig hemgång?

Utspel: Ruterdam. Eftersom Syd 
har avsevärda tillägg, har han 
inga problem med att acceptera, 
när Nord inviterar till utgång.
Hur garderar man hemgång, 
när trumfen sitter sämst 3-1?

Utspel: Spaderess. Svag 2-öppning 
inleder. Möjligen skulle många öppna 
med 1 spader i kraft av feta färger.
Hur tänker ni gardera hemgång, när 
Väst fortsätter med trumf och Öst, som 
bekände på utspelet, sakar klöver?

1. Syd/ ♠ K2
Ingen ♥ 765
  ♦ 765
  ♣  EK743    
  ♠ E65
  ♥ EK8
  ♦ E1098    
  ♣ 1062

VÄST NORD ÖST SYD
      1 NT
pass  3 NT pass  pass
pass 

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

Nationaldagssilver 6/6

40 par. Antal brickor: 42  
1. Kristin Nedlich - Mattias Weiler                 
2. Olle Wademark - Daniel Eriksson   
3. Kathrine Bertheau - Peter Bertheau 
4. UllaBritt Goldberg - Lars Goldberg               
5. Peter Svensson - Per Eriksson     

KM-par, ruternålen 25/5

34 par. Antal brickor: 21 
1. Christer Auer - Gunnar Lundberg                                     
2. Stina Löfstrand - Kenneth Löfstrand                   
3. Thomas Knutsson - Agneta Knutsson 
4. Birger Bogstag - Mats Forsmark                           
5. Peder Jensen - Magnus Rasmussen

Patton Lagguld 4/6

16 lag. Antal brickor: 64  
1. Veteranlaget:  
Axdorph, Efraimsson, Eliasson, Östberg.                 
2. U26: 
Rimstedt, Hult, Gullberg, Ekenberg,        
3. Phils Burger team:   
Skaj, Eriksson, Bertheau, Bertheau.                      
4. Der Graf:  
Cullin, Säfsten, Eriksson,  Kvick.                        
5. BLUE CHIP: 
Andersson, Görnandt,  Bergdahl, Lagerman.

V I N N A R E P R O B L E M

3. Syd/ ♠ K654
Öst-Väst ♥ E432
  ♦ E1042
  ♣ K
    
    
     
  
  ♠ Dkn10987
  ♥ kn106
  ♦ D3
  ♣ E7

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

2. Syd/ ♠ K1086
Ingen ♥ 7543
  ♦ E7
  ♣ Dkn2

  
  ♠ EDkn92
  ♥ EK108
  ♦ K8
  ♣ 76

  VÄST        NORD     ÖST SYD
          1 ♠
  pass  3 ♠ pass 4 ♠
  pass  pass pass 
  

Visste du att S:t Erik har ett 
bibliotek? Kanske är det 
något du ”alltid” känt till, men 

förvånansvärt många av klubbens 
medlemmar har faktiskt ingen aning.

Nu har en diskret skylt kommit 
upp. ”Styrelserum och bibliotek”, 
står det. Och där innanför kommer 
det att hända saker i sommar.

Rolf Molin i klubbens styrelse 
är den som är ansvaring för 
information, och därigenom även 
biblioteket. Han visar på långa rader 
av böcker och tidningar, men tyvärr 
även en del trasiga stolar, gamla 
blomlådor och annat som blivit över.

– Det här måste ju bort, säger Rolf. 
Här inne ska det finnas just böcker 
och tidningar, samt ett par datorer för 
de som vill sitta och kolla på BBO. 

Vilka böcker finns?
Det yttersta syftet med 

uppfräschningen är självfallet att 
göra det lättare för klubbens spelare 
att hitta en passande bridgebok 
att läsa. Bridgeförfattare skriver 
ofta brett, om allt från roligheter 
till budgivning och utspel och 
motspel. Att själv försöka lista ut 
hur lätt eller svår en bok är kan vara 
klurigt. Så att märka upp böckerna, 
och göra det möjligt att söka efter 
böcker i ett register, är önskvärt.

Sedan är det ju en fråga om hur 
böckerna ska ställas upp. Ska 
de sorteras på språk? Efter olika 
områden (budgivning, spelteknik, 
humor etc.)? Ska en bok betitlad 
”Modern Bidding” från förra seklets 
mitt hamna i kategorin budgivning, 
eller ska man skapa en ny kategori 
kallas ”budgivningshistoria”? 
Ska vissa böcker märkas som 
referensexemplar, och bara 
få läsas på plats? Det är saker 
man inte vet i dagsläget. 

– Först behöver vi få koll på exakt 
vilka böcker som finns, säger Rolf. 

Och vi tar tacksamt mot tips och 
idéer på hur de ska presenteras. En 
annan idé är att lyfta ut vissa böcker, 
och ha en liten bokhörna mer synlig. 
Det kanske lockar till mer läsning?

Skänkta böcker
Böckerna i S:t Eriks bibliotek 

är sådana som skänkts till klub-
ben. Grunddonationen kom från 
Aron Sen, och sakta men säkert 
har biblioteket fyllts på.

– Självklart tar vi gärna emot 
fler böcker, säger Rolf. Vi har en 
del dubbletter, men böcker varar 
inte för evigt, och när de är för 
gamla och trasiga måste vi gallra.

En annan fråga är hur lånen 
ska registreras – eller om 
de ens ska registreras.

– Systemet bygger ju redan idag 
på att folk är ärliga och skriver upp 
sina lån, säger Rolf. Kanske ska man 
skippa det steget? Vi vill inte ha ett 
låst bibliotek, och att låta till exempel 
tävlingsledarna vara bibliotekarier 
vid sidan av blir bara omständligt.

Biblioteket innehåller massor 
av fantastiskt bra böcker, och den 
som redan nu blir sugen på lite 
sommarläsning kan givetvis låna en 
bok redan idag. Kanske klassikern 
Tvärs igenom leken? Eller en rolig 
Mollo-bok? Jannerstens pärla 
Med bridge i bagaget? Ta en tur 
till biblioteket och botanisera!

Tommy Gullberg.

Efraimsson, Eliasson, Östberg, Axdorph.

I sommar blir det 
ordning och reda.

Christer och Gunnar.
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Utspel: Spaderfyra enligt 10-12.
Hur tänker du dig hemgång?
Klövern måste utnyttjas. Sitter den 
3-2 är det inga problem med hem-
gången, så länge som man ser till 
att ha kommunikationerna klara 
till bordet. Dessutom bör man 
klara två 4-1 sitsar. Hela given:

Tag utspelet på handen och spela 
klövertio. Väst måste täcka, annars 
vinner tian. När Väst täcker, tar 
man för kungen. När då åttan eller 
nian faller från höger spelar man 
låg klöver till handens sexa. Tar 
Väst, blir hans kvarvarande klöver 
utmaskade för hemgång. Släpper 
han sticket, godspelar man klövern 
med spaderkung som ingång.

Därefter spelar ni låg hjärter till 
tian, när Öst bekänner lågt. Väst 
kommer in men måste se till att ge 
er ett extrastick i någon färg för 
hemgång. Sticker man inte klö-
verkung, får man straff om man 
inte är riktigt bra på att gissa.

Utspel: Spaderess. Svag 2-öppning 
inleder. Möjligen skulle många 
öppna med 1 spader i kraft av feta 
färger. Hur tänker ni gardera hem-
gång, när Väst fortsätter med trumf 
och Öst, som bekände på utspelet, 
sakar klöver? Tag trumfvändan på 
handen och fortsätt med klöveress 
och stjäl sedan klöversju på bordet!
Hela given:

Utspel: Ruterdam.Eftersom Syd 
har avsevärda tillägg, har han 
inga problem med att acceptera, 
när Nord inviterar till utgång.

Hur garderar man hemgång, 
när trumfen sitter sämst 3-1?

Tag ruteress och trumfa ut. Fort-
sätt med ruterkung samt hjärteress. 
Spela sedan klöver mot bordet!

Hela given:

Öst sticker klöverknekt men är 
sedan inpetad! Han får ge bordet 
ett klöverstick om han inte vill 
spela mot dubbelrenons. Skulle Öst 
ha hjärter kvar, går det enkelt att 
försäkra sig om hemgång genom 
att säkerhetsbehandla hjärtern.

Glömmer man att ta ut en 
hjärterhonnör, har Öst ett från-
slag i hjärter, varefter det blir 
bet, när såväl klövern som hjär-
tern sitter illa för spelföraren.

1. Syd/ ♠ K2
Ingen ♥ 765
  ♦ 765
  ♣  EK743
♠ D943   ♠ kn1087
♥ D32   ♥ kn1094
♦ D4   ♦ Kkn32
♣ Dkn95   ♣ 8
  ♠ E65
  ♥ EK8
  ♦ E1098
  ♣ 1062

3.Syd/ ♠ K654
Ingen ♥ E432
  ♦ E1042
  ♣ K
♠ E3   ♠ 2
♥ KD97   ♥ 85
♦ K65   ♦ kn987
♣ 10986   ♣ Dkn5432
  ♠ Dkn10987
  ♥ kn106
  ♦ D3
  ♣ E7

2. Syd/ ♠ K1086
Alla ♥ 7543
  ♦ E7
  ♣ Dkn2
♠ 7   ♠ 543
♥ Dkn96   ♥ 2
♦ Dkn32   ♦ 109654
♣ 9854   ♣ EK103  
  ♠ EDkn92
  ♥ EK108
  ♦ K8
  ♣ 76

Facit till Tommys luriga

I N S Ä N DA R E

Jag debuterade i ligan hösten 
1964, och har spelat alla 
terminer sedan dess. Däri-

genom har jag kunnat följa klub-
bens utveckling, år för år. 

För er som tror, att klubben alltid 
sett ut som idag, kan jag berätta, 
att skillnaden är himmelsvid, för 
det mesta till det bättre. Den mest 
iögonfallande skillnaden är att då 
stod det fyra askkoppar på varje 
bord, och för det mesta glödde 
det fimpar i alla fyra. När man 
kom hem var man tvungen att 
duscha och att hänga kläderna 
på vädring, och mina föräldrar 

Var det bättre förr?
Björn Gustavsson har varit med och spelat sedan ligan 
startade 1964 – och jämför med idag.

Nästa nummer  
kommer i höst!

KLUBBRANKING
2016-06-14

1 Anders Morath  1645
2 Adam Stokka  1349
3 Mart Altmäe  1316
4 Bengt-Erik Efraimsson 1315
5 Mikael Lindblom       1279
6 Tommy Gullberg  1248
7 Anna Zack Efraimsson 1200
8 Jan Andersson  956
9 Johan Upmark  954
10 Mats Axdorph  906
11 Per Hallberg  864
12 Mårten Gustawsson  859

1

2

och bröder gillade dessutom 
inte att bli störda mitt i natten. 

Spelet började inte förrän halv 
åtta, och man spelade 32 brickor, 
så det blev sena kvällar. En annan 
skillnad var verksamhetens 
omfattning. Vi spelade i Putte 
Kocks lägenhet på tre rum och 
kök på Regeringsgatan. Det var 
drygt 50 lag, och på tisdagkväl-
lar var det partävling eller stängt. 
Det fanns ingen dagverksam-
het och ingen kursverksamhet. 

Det fanns förstås ingen hemsida, 
utan resultat och serietabeller 
hängdes upp på anslagstavlan, 
och alla lagmedlemmar fick ett 
tryckt program, där man kunde 
se vilka man skulle möta, och 
där man kunde föra in resultat. 

Det normala var, att man åkte 
hem direkt efter spelet, och sedan 
en vecka senare, före nästa omgång, 
skrev in resultaten från veckan 
innan. Det som var klart bättre än 
idag, var bordsavgiften, som upp-
gick till tre kronor och 50 öre. Det 
är nog många som gärna skulle 
se den återinförd. Det är svårt att 
bedöma spelstandarden, men några 
av Elitlagen skulle nog ha klarat 
sig bra även med dagens mått 
mätt, men bredden på kunnandet 
är förstås helt annorlunda idag.

Text: Björn Gustavsson Foto: Lars OA Hedlund
1. Syd/ ♠ K2

Ingen ♥ 765
  ♦ 765
  ♣  EK743    
  ♠ E65
  ♥ EK8
  ♦ E1098    
  ♣ 1062

VÄST NORD ÖST SYD
      1 NT
pass           3 NT pass pass 
pass   

2. Syd/ ♠ K1086
Ingen ♥ 7543
  ♦ E7
  ♣ Dkn2

  
  ♠ EDkn92
  ♥ EK108
  ♦ K8
  ♣ 76

  VÄST        NORD     ÖST SYD
          1 ♠
  pass  3 ♠ pass 4 ♠
  pass  pass pass 

3.Syd/ ♠ K654
Öst-Väst ♥ E432
  ♦ E1042
  ♣ K
    
    
     
  
  ♠ Dkn10987
  ♥ kn106
  ♦ D3
  ♣ E7

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

Hemma hos Putte Kock.

Regeringsgatan 1960-tal.et



 

Posttidning B

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

Denna gång presenterar vi 
en person som har jobbat 
länge i säljbranschen och 

som valde att ta time-out och prova 
på något nytt. När den gamle vännen 
Philip Örtengren dök upp och 
introducerade sin idé att öppna en 
hamburgerrestaurang tog han ett 
snabbt beslut att stödja honom och 
förverkliga sin dröm. En kort tid 
senare, trots brist på erfarenhet av 
restaurangbranschen, kunde Peder 
Skaj titulera sig delägare av Phil’s 
Burger på Fleminggatan 49, inte 
långt ifrån Bridgeklubben S:t Erik. 

– Konceptet var enkelt, vi skulle 
servera hamburgare gjorda på 
högrev och bringa av högsta kvalitet, 
dubbelfriterade pommes frites och 
med ett bröd som vi bakar själva 
varje morgon. Milkshake, och alko-
holdrycker för de som önskar, ville vi 
skulle komplettera den enkla menyn.

Målsättningen då? 
– Att skapa Sveriges absolut 

godaste hamburgare och trevli-
gaste restaurang, berättar Peder. 

Och det blev en omedelbar succé. 
Den första restaurangen öppnade 
i april, 2014 på Fleminggatan 49 i 
Stockholm. Idag har Phil’s Burger 
blivit en restaurangkedja med 175 
anställda på sex restauranger. Fyra i 
Stockholmsområdet, en i Eskilstuna 
och en i Uppsala. Peder ville själv-
klart göra något för bridgespelarna 
på S:t Erik och införde en rabatt på 
15 procent för alla gäster mot upp-
visning av gällande medlemskort.

Om man googlar på ditt namn 
får man bara info om dig som 
en framgångsrik pokerspelare. 
Fortsätter du med poker?

– Det finns inte tid för poker 

nu, jag spelar bridge istället. Jag 
har sambo, ett barn och hunden 
Julia, de tar en hel del av min tid.

Finns det likheter mellan 
bridge och poker?

– Ja, en hel del som logiskt tän-
kande, koncentrationsförmåga, 
tålamod och bordsnärvaro.

Du har inte spelat bridge så 
länge och bara 5-6 år på hög nivå 
men redan hunnit vinna Mästar-
serien 2015 med laget Ebenius 
Crew. Vem  har bidragit mest i din 
utveckling som bridgespelare?

– Min partner Bengt Stahre, 
han har lärt mig att vara lugn, att 
vara noga med signaler och att 
räkna kort. Ibland spelar jag också 
med Fredrik Wrang och andra.

Peder skaj en före detta haj...
Pokerhajen Peder har bytt från stegar och kåkar till hamburgare och bridge.

Text och foto: Elena Ström

Vad önskar du dig mest nu 
i början av sommaren?

– Att Phil’s Burger på Fleming-
gatan så småningom ska utvecklas 
till att bli den självklara träffpunk-
ten för alla spelare från S:t Erik.

     
 
 

 

 
 

 Rekommenderat
Konvention: Häxan.
Mat: Besök den vegatariska 
restaurangen Lao Wai. 
(Luntmakargatan) 
Dryck: Öl!
Resmål: Tel Aviv.
Musik: Amanda Jensen.
Film: Dokumentärfilm.


