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Spela höstsilvret!
Luring! Höstsilvret är i själva verket öppna
KM för par. Som ni självklart inte får missa.

Guldregn för
Janne och Olle
Olle Wademark berättar om hur han och partnern Jan
Selberg tog hem par-SM och därmed dubbla SM-guld!

ALLTID MED LEKTION FRÅN BRIDGESKOLAN OCH GULLBERGS NÖTTER

INNEHÅLL

ORDFÖRANDE

Hur fungerar demokrati på klubben?

Världens bästa bok

Du kan inte kalla dig för en riktig bridgespelare innan
du har läst böcker skrivna av Terence Reese.

Och vilka anklagelser riktas ibland mot styrelsen?
Ordföranden reder ut och jämför med resten av samhället.

Passredaktör: Måns Berg

Text: Mårten Gustawsson Bild: Stefan Andersson
En ung Reese.

F

ör tjugo år sedan, 83 år gammal, avled Terence Reese i sitt
hem i Hove, Sussex (vid kusten
rakt söder om London) efter en aspirinförgiftning. Reese är känd som en
av de bästa bridgespelarna någonsin,
och kan mycket väl vara den absolut främsta bridgeförfattaren någonsin. Han vann EM-lag fyra gånger
(1948, 1949, 1954, 1963) och VM-lag
1955. 1961 vann han även VM-par.
Han skrev fler än 90 böcker om
bridge och därtill böcker om poker, canasta, backgammon och
greyhound kapplöpning. 1965
blev Reese och hans partner Boris
Schapiro avstängda för fusk i lagVM sedan flera spelare, åskådare
och kaptener vittnat om konstiga
signaler de använt med fingrarna.
Antalet fingrar skall ha indikerat hur många hjärter de hade.
Reese förnekade anklagelserna
och gav ut en bok där han redovisade alla givar de spelat med goda
förklaringar till alla beslut för alla
bud och spel som avgetts. En engelsk spelare, David Rex-Taylor,
hävdade att han fått tillåtelsen att

berätta sanningen tio år efter att
Reese gått bort, vilken skulle ha varit att de inte använde sig av fusket,
utan att Reese höll på att exprimentera för att skriva en bok om hur fusk
inom bridge lätt skulle kunna gå till!
Hur det än var med den historien,
så för mig personligen, har ingen
bok jag läst gett mig så mycket ahakänslor som Spelföraren. En bok
alla bridgespelare måste läsa. Terence Reese skrev både för nybörjaren och för experten och var
fantastisk på att få det svåra att
verka enkelt. Denna giv är från boken Count your way to better bridge:
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Halvsida 190x123
1/3 - sida 190x80
1/6 - sida 60x122
1/12 - sida 60x58
Övrig spalt mm
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3.Syd/
♠ K764
Öst-Väst ♥ 82
♦ E953
		
♣ D106
		
				
			
♥ 4 		
		
			
			

		

♠ ED2
♥ Dkn3
♦ Kkn1062
♣ K8				

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 fyra kommer i december
med manusstopp den 1 november.
Tidningens satsyta är 190x250
mm och spaltbredd 58 mm.
Pass ansvarar inte för obeställt

Du spelar som Syd 3NT med hjärterfyra i utspel, enligt 10-12. Öst tar för
hjärteress och vänder tillbaka med en
till hjärter som du får behålla på knekten. Du behöver nu antagligen gissa
rätt i ruter för att få ihop dina stick.
De flesta bridgespelarna känner till
att det är marginellt bättre odds för
att toppa rutern med ess och kung och
hoppas att damen faller, än det är att
maska. Utspelet tyder dock på att Väst
från början hade femkortshjärter och
därför skulle det göra det mer troligt att
Öst sitter med minst tre ruter istället för
att den ska sitta jämnt, 2-2. Nyckeln för
att göra rätt ligger dock i att först ta ut
Ess, kung och dam i spader. Om nu Väst
har minst tre spader så bör du maska
över Öst, skulle det däremot visa sig
att Väst har två spader blir det inte lika
självklart och har Väst singelspader
bör du förmodligen till och med byta
ben helt och maska över Väst i ruter!
Oavsett om du vill ta steget från
att vara en normalgod spelare
till en betydligt mer skicklig eller
bara njuta av tidlösa eleganta resonemang bör du börja läsa ur
Terence Reese kvarlämnade skatt.

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.

Sista sidan.

I

ledaren den här gången tänker jag ta upp hur styrelsen på
klubben arbetar, bemöta anklagelser som ibland förekommer mot styrelsen och dessutom ge
några utblickar utanför klubben.
Den ideella föreningen BK S:t
Erik leds av sina stadgar och en årlig föreningsstämma där styrelsen
väljs, en styrelse med en ordförande
och tio ledamöter där varje ledamot
har ett eller flera egna ansvarsområden. Att styrelsen har så många
ledamöter är en naturlig följd av att
klubben saknar ett kansli med anställd personal. Därtill har många
ledamöter till sin hjälp en kommitté där mindre frågor löses och
större frågor förbereds innan styrelsen tar beslut. Exempel är tävlingskommittén (TK), juniorkommittén
(JK), utbildningskommittén (UK)
och redaktionskommittén för Pass.
Anklagelse: En styrelse/ordförande som fattar sådana beslut ska
avgå! Nej, det ska den inte. I demokrati ingår att man väljer representanter som fattar beslut.
Är man missnöjd med sina representanter får man välja nya på
nästa årsstämma. Endast i frågor av mycket stor vikt ska styrelsen låta en årsstämma ta beslut.
Anklagelse: Det är någon pamp
som har bestämt det! Nej, det är
det inte. Såvida det inte är en liten fråga har hela styrelsen beslutat, ofta med hjälp av en kommitté
där även icke-ledamöter ingår.
Utblick: Fuskare avslöjade bland
världens bästa bridgespelare! Samhället har förändrats. Missförhållanden kommer lättare fram
men samtidigt ökar smutskastningen. Det är inte troligt att fuskarna hade avslöjats i en värld
utan internet men var ska gränsen

dras mellan viktiga ifrågasättanden och förtal? Det tar på krafterna
att seriöst bemöta okunniga och/
eller ovederhäftiga påståenden.
Styrelsen sammanträder en
gång i månaden utom i juli. Inga
stora beslut ska tas utan att ett
ärende är med i mötets dagordning. Hela styrelsen ska ges tid
att tänka igenom varje ärende.
Utblick: Byggprocessen måste
snabbas på! Det tar för lång tid från
att ett hus börjar planeras tills det
står klart! Hur många tänker på
att det till stor del är demokratin
som tar tid? Ett ärende ska beredas,
parter ska få yttra sig och möjlighet att överklaga beslut ska ges.
Klubben har flera kvalitetssäkringar, en är förvaltningsrevisorn.
Till skillnad från den vanliga revisorn fokuserar förvaltningsrevisor
på hur beslut tas: Får hela styrelsen komma till tals? Lyssnar styrelsen på medlemmars åsikter?
Anklagelse: Styrelsen lyssnar
inte! Styrelsen lyssnar. Alla mejl
och brev besvaras. Alla svar vidarebefordras inom hela styrelsen.
På varje styrelsemöte behandlas punkten ”Inkomna mejl och
brev”. Då gås igenom att alla inkomna är besvarade och om någon fråga bör diskuteras mer.
Anklagelse: Styrelsen har en
egen agenda och driver igenom beslut till varje pris! Det gör styrelsen inte. Styrelsen omprövar beslut
vid kritik. En omprövning behöver
dock inte leda till att ett beslut ändras. Det är så att en grupp människor till sin natur är konservativ, i
en fråga vill vanligen en majoritet
behålla den nuvarande ordningen.
Det är naturligtvis en anledning
till att en styrelse bör vara försiktig med att införa förändringar och

Kalender
Oktober
15 Öppna KM-par, start 12:00
23 Årsmöte, start 12:00
30 Juniordag, start kl 11:00

November
20 Start för juniorkurs

när dessa ändå görs, vara noga med
att informera och förankra. Samtidigt måste en styrelse vara framåtblickande och ibland driva på
förändringar som i början möts av
protester. Flera exempel finns, till
exempel förändring av starttider,
hur många skulle idag vilja börja
kvällsspelet kl. 19.30? Eller rökförbud, hur många skulle idag vilja
tillåta rökning vid bridgebord? En
sådan slags fråga från senare tid
tycker styrelsen är partävlingar där
alla deltar men med fyra prislistor.
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"j-o" tog guldet även i sm-par
Det blev dubbla SM-guld i år för Olle Wademark och Jan Selberg. SM-lag,
som Pass berättade om senast och nu också i par – vilket de väntat på länge.
Text: Olle Wademark.

terade att jag fick spela vårdat för
att bara gå en bet. Belöningen för
det blev 72 % på given eftersom
mer än hälften av alla spelförare
noterat sig för åtta stick. Hade det
varit lagtävling tror jag att fler
spelförare hade tagit tio stick.
På många givar fick vi mycket
poäng bara för att sitta och spela
rätt kontrakt som på bricka 76:

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

TL var även dörrvakt för
efterfesten på hcp-wc:n.

Ä

ntligen gick det vägen, vi
har försökt flera gånger utan
att få till det. Första gången
bestämde vi oss för att försöka kvala
in via sista chansen på plats i Örebro
när vi precis förlorat semifinalen i
Chairmans Cup. Då slutade vi på
åttonde plats efter att ha varit med
i täten nästan hela vägen. I år flöt
det på utan att spelet var på topp.
En minnesvärd giv som speglar tävlingsformen var bricka 3:
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Syd/
♠ 8543
Öst-väst
♥ EK8
♦ D7
		
♣ D852
		
♠ KD1097			
♠
♥ kn975		
♥
♦ kn62		
♦
♣ E		
♣
♠ E
		
♥ D10432
		
♦ E93
		
♣ Kkn107
		

kn62
6
K10854
9643

Syd blev spelförare i 4 hjärter
efter att Väst klivit in i spader. Efter
spaderkung i utspel är det första
man gör som spelförare att räkna
sina stick. Men nu var det det här
med tävlingsformen. I Dårarnas
paradis (partävling) räcker det inte
alltid med att gå hem i sitt kontrakt.
Jag inledde med att spela en liten
ruter mot damen i stick två för att
kunna få göra ett övertrick. Nu blev
jag snabbt trumfmatt och konsta-

Väst/
♠ KD2
N-S
♥ 976
♦ Ekn10754
		
♣ kn
		
♠ E86			
♠ kn1094
♥ K10543		
♥ Dkn82
♦ 9		
♦ 82
♣ D1062		
♣ K94
♠ 753
		
♥ E
		
♦ KD63
		
♣ E8753
		
Janne öppnade med 2 ruter (10-14)
och jag reläbjöd 2 hjärter. Nu visade
Janne minimum med minst sexkorts
ruter med 2NT och jag frågade efter
kortfärg med nästa reläbud, 3 klöver.
Nu kom 3 hjärter från Janne, kort
klöver. Nu kunde jag konstatera att

5 ruter troligen var en bättre utgång än
3NT, dessutom kunde det ju vara slam.
Jag bjöd 4 ruter och när Janne inte
kunde kontrollbjuda 4 hjärter tänkte
jag bara: "Bjud inte storslam, bjud
inte storslam, bjud inte storslam…"
Som tur var saknade vi ett ess och jag
slapp leta efter den magiska handen:
♠EK ♥ xxx ♦Exxxxxx ♣ x. Värt att
notera är att 6 ruter var enkelt medan
3NT var bet med hjärter i utspel.
Brickan innan var ett exempel på att
det inte skadar att ha lite flyt också:
Syd/
♠ ED10953
Ingen
♥ K108
♦ 86
		
♣ kn2
		
♠ 8			
♠
♥ kn6		
♥
♦ 10754		
♦
♣ KD10965		
♣
♠ 		
♥ ED753
		
♦ EKkn93
		
♣ E43
		

Kkn7642
942
D2
87

Efter 1 hjärter på Syd och Stenberg från Nord gick det inte att
ducka slammen. Den är som synes
inte jättebra men i det här fallet var

den omöjlig att misslyckas med.
Spänning på Giv 102
Inför sista ronden ledde vi stort
men på första given gick vi bet
i en utgång efter fel spelföring
och felgiss i ett slutläge, en giv
som inte skulle ge många poäng.
Så var det dags för giv 102:
MTV öppnade med 1 ruter och
jag fick i uppgift att spela 1NT:
Öst/
♠ EK54
Ö-V
♥ K1065
♦ D8
		
♣ D74
		
♠ 862			
♠
♥ E87		
♥
♦ kn1096		
♦
♣ EK10		
♣
♠ Dkn7
		
♥ kn3
		
♦ E75432
		
♣ 86
		

1093
D952
K
kn9532

När Väst startade med knekten
iruter gissade jag på den aktuella
sitsen och begärde en liten från träkarlen. När kungen kom från höger visste
jag att saken var klar. 8 stick gav 83,2%
och äntligen det där SM-guldet i par.
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DAG E N S B R I D G E

"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

Svenska juniorerna fick bronsmedalj i slutet av sommaren när Lag-VM för juniorer avgjordes
i Salsomaggiore, Italien. Det var första gången ett svenskt U26-lag tog en VM-medalj!

Text: Mikael Grönkvist

P

å förhand hade inte det
svenska U26-laget varit nöjd
med "bara" ett brons. När
man fick möta ett välspelade Polen
redan i semfinalen blev det dock för
svårt att gå till final och man fick
istället ladda om för bronsmatch
mot Nederländerna. Efter en riktig
nervpärs i sista segmentet lyckades
svenskarna hålla undan och fick
med sig en medalj hem. Med tanke
på att Sverige aldrig tidigare tagit
en lagmedalj i den äldsta juniorklassen var det ändå ett bra resultat.
Den här given från gruppspelsmatchen mot Italien var intressant:
VÄST
Donati

NORD
Gullberg

ÖST

Percario

SYD

Grönkvist

		 pass

2NT
3 ♠*
4 ♣*
4 ♥*
5 ♣*

pass
pass
pass
3 ♥*
pass
pass
3NT pass
pass
4 ♦*
pass
pass
4 NT* pass
pass         6 ♠        pass runt.

143. Nord/ ♠ 96
♥ 1093
Alla
♦ kn985
		
♣ Kkn76
		
♠ K43			
♠
♥ EDkn5		
♥
♦ E2
♦
♣ ED108		
♣
♠ A85
		
♥ 8742
		
♦ D763
		
♣ 93
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Dkn1072
K6
K104
542

Mikael Grönkvist vann The Joan Gerard
Youth Award, ett fair play-pris framröstad av andra ledare och spelare.

"Underbarnet" Giovanni
Donati representerade landet vid
EM i Budapest (visserligen efter ett
par avhopp från andra par men i
alla fall) trots att han blott är 18 år
gammal. Här tyckte han att hans
hand växte mittemot femkortsspader och kontrollbjöd med budet
4 klöver, för att visa maximum med
stöd. Percario var nu inte nödbedd
utan essfrågade efter två kontrollbud och bjöd sedan ut slammen.
Vid första anblick ser den lättspelad ut men se vad som hände med
hjärtertio i utspel. För att kunna ha
en ingång kvar till bordet för att
dra ut trumfen vann Donati med
hjärterdam på handen. Han spelade

sedan ruteress, liten ruter till kungen
och ruter till stöld. Spaderkung
duckades (vilket var anledningen
till att hjärterkung behövdes på
bordet) och nästa spader vann jag
som syd med esset för att skifta till
klöver. Därmed försvann ingången
till hjärtersticken samtidigt som
hjärtern fortfarande var blockerad och spelföraren var tvungen
att maska med klöverdam. När
kungen satt fel blev det en bet och
13 imp in, mot andra bordets -680.
Med ett annat utspel än hjärter är
slammen lättspelad och med öppna
kort går det också att gå hem efter
hjärtertio i utspel. Vinn med hjärterkung och stjäl en ruter innan man
spelar trumf. På klövervändan går
man upp med esset och tar sina hjärterstick med bortsakning av bordets
klöver. Eftersom handen med den
tredje trumfen också har fyra hjärter
kan han inte stjäla och kontraktet är
hemma. Den varianten är dock klart
sämre eftersom klövermasken ger 50
procent i hemgångschans.
♣

DAGENS BRIDGE.SE
ERBJUDANDE
Alla klubbens medlemmar får
två gratismånader vid köp av en
årsprenumeration på Mikaels
hemsida. Ange koden: STERIK
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Pontus är redo att greppa klubban
Mats Qviberg avgår och Pontus Silow spås bli Svenska bridgeförbundets
nästa ordförande. Pass har tagit pulsen på Pontus som just nu är vice ordförande.

Text och foto: Noomi Hebert

I

en av Bulletinerna från Bridgefestivalen i somras intervjuades
Mats Qviberg, som väl alla vet är
Svenska Bridgeförbundets ordförande. Mats tyckte att nu får det
räcka, och meddelade att han avgår
på nästa årsstämma. Samtidigt sa
han att det ”känns naturligt” att vice
ordföranden i förbundet, Pontus
Silow, tar över ordförandeskapet.
Men vad tycker Pontus? Pass
bestämde träff med Pontus samma
dag som ligan hade höstpremiär.
Vi smiter snabbt in i biblioteket, för lokalen surrar redan av
spelsugna som tar en kaffe och
uppdaterar sina system efter sommaren. Pontus säger att det är
nog säkrast, ”annars kommer
det säkert nån som vill skälla”.
Så då måste man ju börja
med att fråga: får han mycket
skäll? Pontus skrattar.
– Jobbar man med styrelsefrågor
i den här typen av organisation
blir man ofta en allmän klagomur – eller kontaktpunkt, ska man
kanske säga – för allehanda mer
eller mindre välgrundade åsikter.
Det får man leva med och hantera.
Pontus ansvar i styrelsen just nu
är IT-frågor, och folk har hur mycket
åsikter som helst om den nya hemsidan. Att tålmodigt förklara att vi just
nu lever mellan två olika system har
Pontus gjort många gånger, det hörs.
– BIT (Bridge-IT) ska fasas in
och Spader ska fasas ut. Det blir
lite rörigt. Men jag är väldigt nöjd
med att vi lyckas hålla liv i båda
versionerna, och att vi har ett flöde
av info och nyheter som vi aldrig
varit i närheten av tidigare.
Pontus hoppas på att med den nya
hemsidan ska bridgen nå ut bättre
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skulle tidningarna nog känna sig
manade att bevaka bridgen bättre.
En annan viktig fråga är att
förhålla sig till demografin. Just nu
blomstrar 40-talisterna vid spelbordet, men de är ju troligtvis inte
odödliga. Hur ska man kunna få in
juniorer och går det att göra bridgen
mer attraktiv för dem som är i den
omöjliga åldern mellan 30 och 45, då
barn och karriär av någon outgrundlig anledning kommer före bridge?

Blir Svenska Bridgeförbundets nästa
ordförande en herre med färgstark bakgrund?

– och personalen både på kansliet
och på klubbarna ska få moderna,
stabila system att arbeta med.
Bridgevisioner
Just digitaliseringen av bridge och
allt runt omkring den tror Pontus är
en av de utmaningar han (eller någon
annan) har att ta sig an i framtiden.
– Jag tror vi bara har sett en liten
början på vad digitaliseringen
kommer att innebära. Hur kommer
det att se ut vid borden. Idag har
vi Bridgemate, men vad kommer
sen? Kommer man att vilja komplettera rama-sändningar med
live-streaming? Hur kan vi använda
den nya tekniken för work-shops,
seminarier och undervisning?

Över huvud taget vill Pontus att
bridgen ska nå ut. Idag är vi 30 000
medlemmar i förbundet – varför ska
vi inte vara 50 000? Speciellt när det
är uppåt 300 000 människor i Sverige
som i någon mån kan spela bridge. En
viktig väg för acceptansen tror han är
medlemskap i Riksidrottsförbundet.
– Den frågan har det ju arbetats
med länge, och i olika omgångar. Nu
har vi satsat mycket mer strukturerat och medvetet. Vi gnetar oss fram
förbund för förbund och söker deras
stöd för ett medlemskap. Det är inte
fråga om att sno deras pengar, utan
en acceptansfråga, något som visar
att man tar bridgen på allvar. För mig
är bridge inte bara ett spel, utan en
idrott. Om vi blev medlemmar i RF

Fusk och farhågor
En annan utmaning tror
Pontus är fusket.
– Så länge som det har spelats
bridge, har det fuskats i bridge, det
är jag tyvärr rätt övertygad om,
säger han. Men här kanske digitaliseringen kan vara till hjälp. De som
avslöjats nu har ju gjort det med
hjälp av bland annat filmat material.
En del tror att mästerskap i framtiden kommer att spelas av fyra
(gubbar) vid varsin skärm, men den
tanken värjer sig Pontus emot.
– Jag tror vi måste hitta något
bättre. Bridge bygger ju på att
man kommer samman fysiskt,
att du har din bordsnärvaro och
kan spela beroende på motståndarnas reaktioner vid bordet.
Den gamla frågan om bredd/
elit tror Pontus också är viktig
att hitta harmoni kring.
– Vi varken kan eller ska vara det
ena eller det andra, säger Pontus.
Vi måste hitta sätt för båda att
trivas tillsammans. Elitspelarna kan
ju bidra med massor av sportslig
kunskap, och från trivselspelarna
har vi spelglädje och nyfikenhet. Att
gräva vallgravar mellan de bägge
tror jag verkligen inte är vägen

Pontus Silow
Ålder: Precis fyllt 40. Grattis!
Bor: I Bromma med frun Erika och två
barn.Spelar: 1-2 ggr i veckan med partnern
Per Leandersson. Började spela på S:t Erik
för 15 år sedan.
Yrke: Arbetar på BearingPoint med ITlösningar för affärslivet.

framåt. Den här spänningen finns
ju i många förbund, det är absolut inget nytt eller okänt. Det bara
måste gå att lösa på ett bra sätt.
Stormvarning?
Pontus beskriver sina visioner på
ett engagerat men lättsamt sätt och
man har inga som helst problem
med att se honom med ordförandeklubban i handen. Så hur blir det?
– Det vet jag ju inte. Visst känns det
hedersamt och roligt att jag kommer
på tal, men det är ju stämman som
beslutar. I vissa förbund har man ju
en tradition att vice är den som står
på tur, men någon sådan historia
finns ju inte i Bridgeförbundet.
Men om valberedningen
frågar, vad säger du då?
– Jag står absolut till förfogande,
men någon måste ju göra IT-biten
också. Jag älskar ju den här sporten, och tror att förbundet är jätteviktigt för att organisera allt
från tävlingar och utbildningar,
hela kedjan upp till landslaget.
Det har ju stormat en del kring
Mats, framförallt på senare tid.
Kan man ana någon stormvarning när det gäller dig?
– Nej, det tror jag inte, jag tänker
verkligen inte söka konflikter. Det
har ju inte Mats gjort heller, det
är inte det jag menar, men vad
man gör som ordförande är en
sak, resten av livet en annan.
Till sist – hur går den egna bridgekarriären?
– Ja, nu hinner jag i alla fall spela lite
mer – vi får väl se hur ligan börjar
här nu. (I efterhand avslöjar PG
Eliasson efter att ha mött lag Silow
i första matchen: ”vi var fullkomligt
chanslösa”. 25-3 slutade premiären.)

Medlemsframgångar nationellt
och internationellt
Hammershark Deluxe
vann lagtävling i Lettland.
Hammershark Deluxe vann kvalet och
valde lett/ryska laget Vitas till motståndare
i semifinalen. Det visade sig vara rätt val
eftersom det ledde till en helsvensk final.
Finalen spelades över 12 brickor och vanns
av Hammershark Deluxe mot lag Sweden
med 34 - 22. I laget (på bilden nedan från
vänster), spelade: Simon Bech, Frederic
Wrang, David Wrang och Göran Hammarström, till höger TL.

Det är ingen riktig vinnarbild om
man inte står framför en overhead.

Daniel och Castor knep
silvermedaljer i JSM-par.
Castor Mann och Daniel Gullberg lyckades komma tvåa i JSM-par, som spelades
i augusti. Daniel spelade sitt sista JSM, då
han nu kliver över åldersgränsen på 25 år.
Castor däremot har chansen till JSMmedaljer i tio år till!

JSM-silvret till BK S:t Erik.
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vad är en sign off ?
Hur gör man för att få stop på budgivningen och när kan man
göra det? Bridgeskolan undersöker så kallade "sign off"-lägen.

Oktober

Text: Jan Lagerman

S

ign Off är ett gammalt
uttryck inom bridgen som
innebär att den ena handen
på basis av den tidigare budgivningen avger ett bud som är tänkt
att avsluta budgivningen. Exempel:
1 ♦- 1 ♥
2 ♦ - 2 NT
3♦
Efter att svarshanden inviterat till
utgång med 2NT bjuder öppningshanden ruter en tredje gång. Budet
är svagt (sign off) och svarshanden
gör troligen rätt i att passa. En hand
hos öppnaren skulle kunna vara:

♠ kn94
♥ K3
♦ KD87652
♣K

1♥ -2♥
3 ♣  - 3 ♥
Öppnaren inviterar till utgång
med 3 ♣ (positivt invitbud med
troligen 5-4 i hjärter och klöver)
och svarshanden gör sign off i
den gemensamma hjärterfärgen.
1♥ -4♣
4♥
Svarshanden splinterbjuder
4 ♣ (renons i klöver och hjärterstöd) och det passar illa. Öppnaren gör sign off i trumfen.
1♥ -1♠
2 ♣  - 2 ♠
10

Detta händer på Bridgeskolan.

När öppnaren visar 5-4 i hjärter och klöver bjuder svararen
ett svagt bud, 2 ♠ , som visar 6+
spader och svaga kort (ca 6-10hp).
När den ene spelaren bjuder
sign off, passar ofta den andre
men denne får under vissa
omständigheter bjuda vidare med
lämpliga kort. Ofta med oredovisat stöd till partnern, men även
med oredovisade extravärden.
Om partnern till signoff bjudaren är styrkemässigt begränsad är det nästan alltid rätt att
passa på ett sign off bud.
Lätta frågorna:

♠ K43
♥ ED105
♦ 62
♣ D974
1♦ -1♥
1 ♠ - 2 NT
3♦ -?

♠2
♥ ED7652
♦ E76
♣ K109
1♥ -1♠
2♥ -2♠
?

»» 8 lördag
Tema lördag, Bridge med Magnus

Svåra frågorna:

♠ K6
♥ 75
♦ ED7
♣ ED10754

»» 9 söndag
Tema söndag
»» 15 lördag
Workshop med Catharina & Krister
»» 22 lördag
Tema lördag

1♠ -2♣
2 NT - ?

♠ KD9
♥ EKkn65
♦4
♣ E1093
1 ♥ - 1 NT
2 ♣  - 2 ♦
?

Svar, lätta frågorna

♠ K43
♥ ED105
♦ 62
♣ D974
Här bör vi passa på 3 ♦ . Öppnaren
har visat fyra spader och fem ruter
och vi inviterar med 2NT. När öppnaren då bjuder 3 ♦ bör vi respektera det förslaget. En möjlig hand
hos öppnaren kan vara:

♠ Ekn75
♥4
♦ Dkn8753
♣ K5

»» 23 söndag
Tema söndag
»» 29 lördag
Bridge med Magnus
Ibland blir det inte mer...

♠2
♥ ED7652
♦ E76
♣ K109
Här passar vi fort på 2 ♠ . Korten
passar dåligt ihop. Bjud inte 2NT.
Det går inte hem, utan låt partnern
spela 2 ♠ med sin sexkortsfärg.
Svar, svåra frågorna:

♠ K6
♥ 75
♦ ED7
♣ ED10754
Vi har till att bjuda utgång men
knappast till mer än så. Nu finns det
två vägar att ta. Antingen höjer vi
sonika till 3NT (författarens budval)
eller så bjuder vi hållvisande 3 ♦
om vi är rädda för hjärtern. Vad
man inte får bjuda är 3 ♣ . Det är
inte krav utan visar 6 klöver och
ca 10-11 hp. Ett bud öppnaren får
och ofta kommer att passa på.

♠ KD9
♥ EKKn65
♦4
♣ E1093

Nu kan instruktioner från
kurserna köpas på CD för
nya priset 400 kronor.

Svarshanden bjuder en ny färg
(2 ♦ ) och svararens nya färger är
ofta rondkrav. Undantaget är ny färg
efter att varvet innan ha svarat som
här 1NT (6-10 hp). Då kan man inte
kräva senare i budgivningen. 2 ♦ är
alltså sign off och visar sexkorts
ruter och ca 6-10 hp. Ska vi som öppnare ge upp? Kanske ska vi det, men
det känns lite pessimistiskt med hela
17 hp. Bjud istället 2 NT som visar
ungefär detta, cirka 16-17 hp och håll
i den objudna spadern. Dock kan ett
fegt pass mycket väl vara bäst med
tanke på den usla anpassningen.
3NT är dock ett bud som bara obotliga optimister bjuder.
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VINNARE

PROBLEM

NR 10 UTE NU!!!

FACITSPELKORT

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

N 2

7

13

31

37

43

S 32

N 38

S 44

V 33

N 34

Ö 39

V 45

S 40

N 46

1

Ö 35

V 41

Ö 47

Ö

S 24

V

N 30

N 42

S 48

95:—

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

Ö

S 36

• Kortlek
med 48 givar
Pris:

V

N 18

Ö 23

V 29

Ö

S 12

V 17

N 22

S 28

N 6

Ö 11

S 16

V 21

Ö 27

V 5

N 10

Ö 15

S 20

N 26

S 4

V 9

N 14

19

25

Ö 3

S 8

V

Ö

1

V

Givsamling
– med kommentarer

www.bridgeforlaget.se
–1–

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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Spela
öppna
KM-par!
15/10

12:00-19:00
42 brickor

I sommar blir det
ordning och reda.

Avgift: 160 kr,
juniorer 80 kr.

Resultat
klubbtävlingar
Fredagsgodis 16/9
60 par. Antal brickor: 21
1. 64,8 Agneta Gisle - Peter Gisle
2. 62,6 Klas Änggård - Evelyn Jakobsson
3. 62,0 Ulla Bohlin - Håkan Kjellberg
4. 60,3 Ingvar Ericsson - Monica Eriksson
5. 59,6 Marianne Juhlin - Ingun Boström

Nationaldagssilver 6/6

Kicki Nedlich vann
Nationaldagssilvret.

40 par. Antal brickor: 42
1. 62,7 Kristin Nedlich - Mattias Weiler
2. 62,3 Olle Wademark - Daniel Eriksson
3. 62,2 Kathrine och Peter Bertheau
4. 60,0 UllaBritt och Lars Goldberg
5. 58,7 Peter Svensson - Per Eriksson

Lars bergade guldet.

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. Syd/
Ingen
		
		

♠
♥
♦
♣

kn10
654
EKD42
kn52

		
		
		
		

♠
♥
♦
♣

EKDkn107
9865				
E63

		

NORD
1 ♦		
pass		
pass		

Hjärtligt välkomna!

Skriv in dig i
historieböckerna!
Lars Goldberg.

Sommarserien 2016
1. 409,0 Lars Goldberg
2. 349,5 Mikael Lundin
2. 349,5 Thomas Malmström
4. 347,0 Tommy Eneqvist
5. 325,5 Bim Ödlund
5. 325,5 Max Ödlund

SYD
2♥
6♥

VÄST
3♠
pass

Utspel: Spaderfyra enligt 10-12.
Hur tänker du dig hemgång?
2. Syd/
Ingen
		
		

		
		
		
		
		

Sista anmälningsdag 12/10

ÖST
1♠
4♠
pass

VÄST
		
1♠
pass		

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

K
D9743
Kkn95
kn75

Tommy Gullberg.

E3
Kkn1085
D106
ED6

NORD

ÖST

3♥
pass

3♠
pass

SYD
1♥
4♥

3. Syd/
♠ Dkn54
♥ ED9
Öst-Väst
♦ kn7
		
♣ K654
		
				
♠ 87		
		 ♠ 32
♥ 7432 		
		 ♥ Kkn10
♦ 864				 ♦ EK32
♣ 10987
♣ EDkn3

		
		

Utspel: Ruteress. 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?

♠ EK1096
♥ 865
♦ D1095
♣ 2				

Ni sitter Öst och ska försvar er
mot Syds 4 spader, tufft bjudet!
Er partner spelar ut klövertio, som
spelföraren täcker med kungen.
Hur gör ni för att ta bet?
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I N S Ä N DA R E

INNEHÅLL

Styrelsen rapporterar

Facit till Tommys luriga

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

1. Syd/
Ingen
		
		

Klubbens årsmöte 2016

			

Årsmöte kommer i år att hållas
söndagen den 23 oktober kl. 12.00.
Kallelse med inkomna motioner kommer att anslås på
styrelsens anslagstavla
senast den 9 oktober. Medlemmar som deltar på årsmötet
får spela gratis på söndagsbarometern, som börjar när
årsmötet avslutats, ca 14.00.

		
		
		
		

NORD
1 ♦		
pass
pass

Nytt om parkering
Nu gäller nya bestämmelser för att
parkera i parkeringsgaraget Roddaren till ett förmånligt pris. Det nya
är att man måste köpa en voucher
på klubben och med den betala sin
parkering för att få ”bridgetaxan”.
När man kör in i och ut ur garaget
läses bilens registreringsnummer av. När man sedan ska betala
jämförs det registreringsnummer du
anger med kameraregistreringen.
För att parkera till det förmånliga priset, måste man alltså
köpa vouchers på klubben. Man
kan parkera i fem timmar för
en voucher. Tävlingsledarna
svarar för all försäljning av
vouchers. Priset är följande:

Trångt men billigt på nya
bridgeparkeringen..

1 voucher		
6 vouchers
All betalning görs
med smartkortet.

1

5
14 PASS

2013

80 kr
400 kr

Juniordag
För att låta fler juniorer upptäcka bridge försöker klubben
anordna två juniordagar per
termin. Under juniordagen lär
vi ut minibridge vilket är en
förenklad version av bridge där
man i stort sätt tagit bort bud-

K LU B B R AN K I N G
2 016-0 9-16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

♠
♥
♦
♣

Anders Morath		
1581
Mart Altmäe		
1294
Bengt-Erik Efraimsson
1271
Mikael Lindblom		
1252
Adam Stokka
1184
Anna Zack Efraimsson
1140
Tommy Gullberg		
1111
Jan Andersson		
1007
Johan Upmark		
914
Mats Axdorph		
864
Per Hallberg		
828
Ola Stavås			788

givningen men själva speldelen
är likadan. Alla är välkomna!
Prel. schema:
Kort introduktion
Fritt spel
Lunch som klubben bjuder på
En kort tävling
Prisutdelning
Nästa juniordag är den 30
oktober, klockan 11-14 i bridgeklubbens lokaler.

♠
♥
♦
♣

2. Syd/
Ingen
		
		

kn10
654
EKD42
kn52

EKDkn107
9865				
E63

ÖST
1♠
4♠
pass

SYD
2♥
6♥

VÄST
3♠
pass

Utspel: Rutersju. En chansartad
budgivning leder till lillslam. Ni
ska vara glada att ni slapp klöverutspel. Ser ni något problem
och vad gör ni i så fall åt det?
Rutern är blockerad om den sitter
3-1, men det går lätt att avhjälpa. Tag
utspelet och trumfa ut. Spela sedan
in bordet på hög ruter och saka en
blockerande ruterhacka på spader!
Oberoende av vända tar ni sedan
enkelt resten när hela given är:
1. Syd/ ♠ kn10
♥ 654
Ingen
♦ EKD42
		
♣ kn52
		
♠ D9643		
♠ EK8752
♥ 983		
♥ 2
♦ 7
♦ kn103
♣ D874		
♣ K109
♠ 		
♥ EKDkn107
		
♦ 9865
		
♣ E63
		
Vill man undersöka möjligheterna att bjuda storslam, kan man
fastställa rutern med ett hopp till
3 spader i första budgivningen.
Budet torde visa renons. Därefter
kan man ta essfråga där spaderess inte räknas! Det hade lett
till 7 ruter med hemgång om nu
inte Öst-Väst uppoffrar sig.

		
		
		
		
		

♠
♥
♦
♣

♠
♥
♦
♣

Ni sitter Öst och ska försvara er
mot Syds 4 spader. Tufft bjudet!
Er partner spelar ut klövertio, som spelföraren täcker med
kungen. Hur gör ni för att ta bet?

K
D9743
Kkn95
kn75

E3
Kkn1085
D106
ED6

VÄST
NORD ÖST
		
1♠
3♥
3♠
pass		
pass

SYD
1♥
4♥
pass

Utspel: Ruteress.Väst fortsätter
med ruter i andra stick. Hur tänker
du dig hemgång, när Öst bekänner?
Det förefaller som om Väst
tänker sig en ruterstöld. Sitter då
klöverkung fel kan det bli bet.
Hela given:
2. Syd/ ♠ K
♥ D9743
Alla
♦ Kkn95
		
♣ kn75
		
♠ Dkn1082			
♠
♥ 62		 ♥
♦ E3		 ♦
♣ K983		
♣
♠ E3
		
♥ Kkn1085
		
♦ D106
		
♣ ED6
		

3.Syd/
♠ Dkn54
Öst-Väst ♥ ED9
♦ kn7
		
♣ K654
		
				
♠ 87				 ♠ 32
♥ 7432 		
		 ♥ Kkn10
♦ 864		 		 ♦ EK32
♣ 10987
♣ EDkn3

		
		

♠ EK1096
♥ 865
♦ D1095
♣ 2				

För att straffa utgången måste ni
returnera hjärter i stick två! Spelar
ni något annat hinner spelföraren godspela rutern för två hjärtersak från bordet för hemgång.
Svårt om man inte ser alla kort!

97654
E
8742
1042		

Spelar man trumf kommer Öst in
och ger sin partner en ruterstöld.
Senare ger klöverkung stick eftersom
Väst kan slå ifrån sig med spader.
Tar man för spaderess i tredje
stick (slakta kungen!) och sedan
stjäl en spader, blir läget annorlunda. Väst fastnar på ruterstölden
och måste vända mot dubbelrenons eller ge klöverfavör.

Nästa nummer
kommer i jul!

Bridgelektion i mindre grupp

Nu kan du boka bridgelektioner
på Bridgeskolan för dig och din partner, eller ditt kamratgäng. Här följer
några exempel på bridgelektioner:
Parlektion (2 personer)
– Analys efter spelad tävling.
– Budträning på önskat område.
– Träna försvarspel.
Bordslektion (4 personer)
– Teorigenomgång.
– Övningsspel på önskat tema.
– Fritt spel med kommentarer
och ledtrådar.
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Posttidning B

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

Text och foto: Elena Ström

tre landslagspelare i familjen
Kathrine Bertheau spelar i damlandslaget, sonen Markus i U16 och maken Peter i
öppna landslaget. Räkna med att det diskuteras brickor runt matbordet!

E

tt par veckor innan OS i bridge
som äger rum mellan 3-17
september i polska staden
Wroclaw, träffar Pass en av spelarna
i det svenska damlandslaget, Kathrine
Bertheau. Hon var med i EM-lag i
Budapest i somras då laget kom sjua
och det var den sista platsen som gav
en biljett till nästa VM i Lyon 2017.
– Jag har tidigare haft tre olika partners i landslagssammanhang, berättar
Kathrine; Jenny Rudenstål, Catharina
Midskog och Jessica Larsson. Min
senaste och fjärde är Pia Andersson.
Det är jätteroligt att få möjligheten att
spela internationell bridge med henne.
Tänk bara, hon fick sin första EM
medalj 1974 och då var jag inte ens
född. Hon bor inte i Stockholm varför
vi saknar tillfällen att träna live. Vi
tränar budgivning på BBO, men man
är inte så koncentrerad när träningen
sker på nätet, man går och sätter på
kaffe, telefonen kanske ringer, nej, det
är inte samma sak. I Budapest kunde

gefolket. Jag var med på en partävling i somras då han spelade med
sin pappa. När vi fick listan med
slutresultatet frågade en dam som
stod bredvid mig: Jaha, Markus var
igen bland de bästa men vem är den
där Peter som han spelade med?
– Haha, Peter blir glad att höra detta.
Vi hjälper grabben med allt vi kan så
han blir en bra spelare, han är redan
med i U16-landslaget. Nu under sommarlovet åkte han ensam till stan med
tåg och buss och spelade två tävlingar
om dagen med sina kompisar. På
helgerna var det ingen bridge någonstans och han var riktigt ledsen.
Tjänar man bra med pengar när
man är med i ett landslag i bridge?
– Nej, det är ett minusprojekt. Pengar
vi i alla fall spela cirka 200 brickor till- till resor och hotell får man, plus lite
sammans och det var mycket nyttigt.
bidrag till mat förstås, men man tar
Är bridgen din huvudhobby?
obetald semester från jobbet. Vinst
Vad jobbar du med?
och prisplats i ett VM, EM eller OS
– Jag är konsult och jobbar med
ger inga pengar, men det är ingen
mjukvara på ett privat bolag. Brid”uppoffring” precis, det är roligt att
gen är min enda och stora hobby,
åka och vara med. Får man en medalj
medan min man Peter huvudsakså är det äran som är vinsten.
ligen arbetar med bridge – arrangBlir man utmattad under
erar bridgeresor, undervisar i
ett långt mästerskap?
bridge, spelar mycket själv.
– När tävlingen pågår är man konNi har två barn, spelar ni bridge
centrerad och fokuserad hela tiden,
på kvällarna, ni fyra?
då märker man inte så mycket att
– Ja, vi spelar ofta, sonen Markus är
man är trött. Det är först när allt är
helt såld på bridge, medan dottern
över och man kommer hem som man
Nora inte är så intresserad. Därför
känner hur sliten man är. Och då ska
är vi tre vid bordet och bjuder in
man gå och jobba och se pigg ut.
en valfri kompis som fjärdeman.
På våren nästa år är det dags för NM.
Min pappa, som inte spelar bridge,
Du är norska men representerar Svebyggde en skärm till bridgeborrige. Vilket land ska du heja på?
det så nu ser allt ut precis som på
– I bridgesammanhang hejar jag inte
de stora mästerskapen med lucka
på ett land utan på människorna som
och allt, det är väldigt trevligt.
betyder så mycket för mig och har
Din 11-årige son Markus är väldigt
gett mig så mycket, men när Sverige
populär och omtyckt bland bridär med hejar jag alltid på Sverige!

