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Följ BK S:t Erik
på Instagram!

Klubbtidning för BK S:t Erik

En annorlunda
vår
ner
Allt är upp och

Bridgesuget

Hur spelar man bäst på distans?

Corona

I Bellmanhuset på Söder finns en
orden från 1700-talet.

Information från styrelsen

Par Bricole
Nyfiken på

Själsliga aktiviteter och hjärngympa.

Intervju med Raymond Smedberg och Gösta Knochenhauer:
”Golf på dagarna och bridge på kvällarna, det är livet på en pinne.”

Spelprogram sommaren 2020

Ledaren

Med anledning av Covid-19-pandemin så är klubben stängd tills vidare.
Vi rekommenderar att ni läser de digitala nyhetsbreven samt följer uppdateringar om läget på www.sterik.se.

PRELIMINÄRA speldagar sommaren 2020

					(För aktuell info se www.sterik.se)

Dag		Tävling				Tid		Brickor		Börjar Slutar Info
Måndag
Måndagsbridgen		
1200-1600
		Sommarserien			1830-2230

24
—
24		1/6

—
Ej v.31
10/8 Ej v.31

Tisdag
Sommarbridge HCP/Scratch 1200-1600
		Sommarligan			1830-2230

24		
2/6
24		2/6

11/8 Ej v.31
16/6

Onsdag
Onsdagsbridgen		
1200-1600
		Sommarserien MR		1830-2230

24		
—
—
21		10/6 5/8

Torsdag
Sommarbridge HCP/Scratch 1200-1600
		Sommarserien			1830-2230

24		
4/6
24		4/6

Fredag
Sommargodis			1100-1500
		Sommarbarometer HCP/Scratch1200-1600
		

21			
24		
29/5 12/6

6/8
6/8

Ej v.31
Ej v.31
Ej v.31
Ej v. 31

S

ommar, sommar och bridge (?)

Det var min titel, minus frågetecknet, på mini-ledaren innan pandemin slog till. Helt plötsligt så
var sommarplanerna inte längre
planer utan mer en samling lösa
förhoppningar om att kunna få
njuta av någon slags sommar med
familj och vänner.

somrarna på landet blev, om möjligt,
ännu bättre då man kunde sitta och
spela bridge med pappa, farmor och
farfar så fort det blev dåligt väder.

Hur det här virus-scenariot kommer
att utveckla sig vet vi antagligen inte
förrän tidigast i början på sommaren.
För min egen del så försöker jag att
inte ägna mig åt alltför mycket tyckande eller spekulerande. (Naturligtvis
så både tycker och spekulerar jag hur
mycket som helst, men jag föredrar att
göra det i mitt eget huvud istället för
att delta i grupphysteri för okunniga.)

Jag tjatade alltid om att vi skulle spela.
Det var också på landet som jag för
första gången hörde uttrycket ”Slå en
mask.” Jag tittade på pappa och frågade vad en stackars daggmask kunde ha
gjort för ont.

Hursomhelst, osynliga organismer eller ej, så vill jag att det här sommarnumret ska vara en liten ljusglimt i
vårdiset och jag hoppas att ni alla tar
hand om er själva såväl som era nära
och kära.
Nu kommer texten som jag skrev
innan frågetecknet lades till:

Eller bra väder för den delen. För en
nybliven bridgenörd så finns det inget
väder, bara bridge!

När han förklarade vad det betydde så
tänkte jag: ’Oj, inte nog med att man
ska lära sig att bjuda och spela, nu får
man lära sig en massa roliga och tokiga
uttryck också.’
Det gjorde naturligtvis inte spelet mindre intressant för mig, utan snarare
ännu roligare!
På omslaget ser du den fantastiska utsikt som vi hade från vårt bridgebord
om somrarna.

När jag var runt 12-13 år så lärde min
pappa mig att spela bridge. Vi hade
alltid spelat mycket kort hemma, men
bridge tyckte jag var för gamlingar.
Jag blev ju förstås helt bridgebiten och

Halvsida 		

2.990:-

1/3 - sida 		

1.990:-

1/6 - sida 		

1.170:-

1/12 - sida 		

560:-

Övrig spalt mm 12:-/mm
För mer info: mejla pass@sterik.se
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När Filmstaden nu har alla sina
biografer stängda har de meddelat att företagsbiobiljetter
som förfaller under tiden de har
stängt kommer att förlängas till
och med den 1 september 2020.
Det oavsett om det står ett annat
datum tryckt på biljetterna.

Innehåll
Styrelsen informerar - sid. 4-6
En annorlunda vår - sid. 8
Bridge på distans - sid. 9-11
Par Bricole - sid. 12-14
Bridgeslang - sid 16-17
Gullbergs
tankenötter - sid. 18
Lagermans
lite lättare - sid. 19-20
Gullbergs
tankenötter Facit - sid. 21
Knep & Knåp - sid. 22-23

Redaktörskan

Vill ditt företag annonsera i PASS?
Helsida 			5.700:-

BK S:T ERIKS BIOBILJETTER

Pass är en medlemstidning för bridgeklubben S:t Erik och utkommer med
tre nummer per år.
Nummer tre kommer i september med
manusstopp den 15 augusti.
Redaktionen förbehåller sig rätten att
korta i texter och insändare.
Som periodisk skrift är PASS befriad
från moms och reklamskatt.

Profilen - sid. 24

PASS
www.sterik.se/pass
kontakt: pass@sterik.se
Ansvarig utgivare och
redaktör: Kristin Nedlich
Korrekturläsare:
Ann-Britt Carlén, Daniel Gullberg, Per Stahre, Max Ödlund
Nummer 2 2020
Omslagsbild: Kristin Nedlich
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Artikel – Utmaningar i Coronatider

U

tmaningar i
Coronatider

Coronaviruset har tagit ett fast
grepp om Sverige. Vår bridgeklubb är stängd och har inga
intäkter utan bara kostnader.
Ligan har ställts in från och med
den 16 mars, kursverksamhet
och partävlingar från den 23
mars. Ett tillkommande problem är att bedöma horisonten?
Kan vi åter börja spela bridge
på vår klubb till sommaren eller
till hösten? Om det blir till sommaren kommer ett nytt stopp till
hösten?
TEXT - MÅRTEN GUSTAWSSON

Avbrottet kom mitt i ligans vårsäsong.
Det var olyckligt då ligan vår och höst
är ryggraden i klubbens ekonomi.
Det är under ligaspelet vi tar in så att
vi kan överleva de andra perioderna.
Så har det varit sedan vår klubb 1948
startades med ligaspel.
Därefter har klubben då det har bedömts finnas intresse och möjlighet
även börjat med annat som kursverksamhet och dagbridge. Hela tiden har
ligan varit så uppskattad att den har
fått fortsätta att vara ryggrad.
Det är vår liga som ger ett så stort överskott så att vi kan driva klubben och till
exempel betala hyran på 160 000 kronor i månaden.
Styrelsen kan nu, mycket tack vare er
medlemmar, slå fast att ekonomin är
säkrad en bra bit in på hösten.
Här följer en längre förklaring
varför det har varit och är viktigt
för klubben med en god ekonomi
följt av några vanliga frågor besvarade.
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Vår klubb är van att klara sig
själv. Vilken bank lånar ut pengar
till en bridgeklubb?
Faktum är att under de 50 år som är
mitt tidsperspektiv har klubben inte
ens försökt att få lån. (Det är under
dessa femtio år som klubben har hyrt
en egen, fast lokal. Då räknar jag inte
in grannlägenheten till Putte Kock.)
Klubben får inte heller bidrag från
vare sig stat eller kommun.
Reserven ger oss möjlighet att
hyra en bra lokal. Vilken värd
vill hyra ut en lokal till en bridgeklubb?
När jag första gången gick med i S:t
Eriks styrelse 1991 hade klubben sedan länge avsikten att ha en ordentlig
reserv.
Reserven har varierat av naturliga skäl
såsom ekonomiskt resultat, storleken
på gjorda investeringar och förväntade
större investeringar.
Som lägst har reserven varit nere i 1,5
månads omsättning men oftast större.
Erfarenheten har tydligt visat att om
man som bridgeklubb kommer till en
värd och vill hyra en lokal blir det inte
ens några förhandlingar om inte ett ordentligt bankkontobesked kan daskas i
bordet framför den potentielle värden.
Någon form av rekord tror jag slogs
vid bokslutet 1978 då klubben i sin
kassa hade mer än en årsomsättning!
Kassan var då en kraftsamling inför den flytt från Södermalm till en
50% större lokal på S:t Eriksgatan på
Kungsholmen som blev av i januari
1979.
En stabil kassa ger stora fördelar. Fler
än som oplanerad coronareserv. Reservkassan ger också klubben handlingsfrihet.
När klubben har velat har den kunnat
genomföra önskade projekt bland annat tillsammans med vår värd.

Artikel – Utmaningar i Coronatider

På senare år har kassan fått tjänstgöra
som medel vid ombyggnader som av
golv 2015, kök 2017 och toalettgruppen 2019.
Styrelsen fick många frågor efter att
först ligaspel, sedan kurser och partävlingar, ställts in och det är klart att
klubben inte längre har några intäkter.
Ännu fler inkom efter styrelsens vädjan om dels individuella bidrag, dels
betala vårens bordsavgifter i ligan trots
att spelet för närvarande är inställt och
kanske inte kommer igång mer under
våren. (För en redogörelse av frågorna
och svar från styrelsen, se sid 6. /Red.)

När det gäller offentliga bidrag verkar
vi ha svårt att passa in. Vi försöker påverka även på högsta nivå, ett öppet
brev till ministern för idrottsfrågor,
Amanda Lind, skickades in under påsken. (Se bild till höger).
Där ifrågasätter vi Riksidrottsförbundets (RF) förslag till principer för vidarefördelning av regeringens ekonomiska stöd till idrotten. Staten klassificerar
normalt bridge som en idrott.
När Sveriges BNP sammanställs får
alla rörelser något som kallas SNI-kod.
Bridgeklubbar klassas då med koden
R93:120 ”Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet”.
Trots det och samtidigt som RF säger
sig ta "gemensamt ansvarstagande för
idrottsrörelsen som helhet" planerar
RF egennyttigt att enbart dela ut stöd
till sina medlemsförbund där bridge
inte ingår.
Sist men inte minst har vi känt att
klubben har ert, våra medlemmars,
stöd. Vädjan om bidrag gav direkt ett
fantastiskt resultat! Löpande kommer
inkomna bidrag att kommuniceras på
hemsidan och i nyhetsbrev.
Till dags dato (2020-04-26) så har
det kommit in 621.109:- i lagavgifter
och 153.505:- i enskilda bidrag, totalt
774.614 kronor.
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Annons – Kröns Trädgård

Frågor och svar angående ”Jag känner inte mina lagkamra- – Vad gäller personal är klubben inte
ter sådär väldigt väl, och jag tyck- arbetsgivare i vanlig mening. Som
klubbens ekonomi
Styrelsen har märkt medlemmarnas stora engagemang i
klubben. Otaliga är de mejl som
har kommit in med frågor, påpekanden, goda råd och vidarebefordrade mejlkonversationer.
Tillsammans har styrelsen försökt att personligt besvara alla.
Skulle någon ha fallit mellan stolarna ber vi om ursäkt för det.
”Är klubbens bokslut offentligt?”
– Bridgeklubben S:t Erik är en ideell
föreningen som därmed ägs av sina
medlemmar. Självklart får ”ägarna” se
bokslutet.
”Innan jag betalar vill jag veta
mer om klubbens ekonomi?”
– För den som är intresserad finns
mycket information på klubbens hemsida under www.sterik.se/information/styrelsen/styrelseprotokoll. Under ”Årsmöteshandlingar 2019” finns
till exempel ”Bokslut 2018–2019”.
”Hur är summan 2 500 kronor per
lag framräknad?”
– Åtta kvarvarande omgångar x fyra
spelare med bordsavgiften 81 (som den
är när man betalar med smartkort).
Den ojämna siffran 2 592 avrundades
nedåt till 2 500.
”Jag tycker det är mycket konstigt
att betala för något man inte får.
Varför ska jag göra det?”
– Du får något som bör värdesättas
högt: att kunna fortsätta gå och spela
bridge på BK S:t Erik. Om bridgeklubben försvann, det vore att inte få
något!

er det känns ”påfluget” att jag ska
be dem betala.
Varför lägger klubben detta på
mig?”

– Klubben vill och behöver få in pengar. Som lagkapten har man sannolikt
en administrativ talang och definitivt
de andras förtroende att organisera laget. Därför valde styrelsen att gå denna väg.
”Några av mina lagkamrater vill
inte betala – vad gör jag då? Om
jag och de andra ger individuella
bidrag får vi ju inte igen de pengarna om ligan drar igång igen.”
– Det vore inte ett bidrag om en garanti gavs att få igen pengarna. Även
om inte ligan skulle komma igång i vår
hoppas styrelsen att ha utrymme att
på något sätt kunna uppmuntra de lag
som har bidragit.
”Jag blir så förbannad när jag hör
folk säga att ”de inte har råd” att
betala de avgifter klubben nu så
snällt ber om. Om de resonerar så,
hade de väl inte råd att spela från
början!”
– Det kan man ju tycka men ”folk” kan
ha dåligt ställt, blivit permitterade eller
just ha fått sparken. ”Folk” kan också
känna stor rädsla för att något av detta
ska hända dem, anhöriga eller vänner.
Att de då, faktiskt eller känslomässigt,
inte har råd får man respektera. Det
är just av de skälen som klubben valde
att vädja om frivilliga bidrag. Även om
klubben är mycket tacksam för alla bidrag hoppas styrelsen att alla ska känna sig respekterade och väl bemötta.

”Vad gör klubben för att minska
sina utgifter och öka sina intäkter
via olika bidrag?”

förtroendeuppdragstagare inom BK
S:t Eriks föreningsverksamhet erhåller våra tävlingsledare och lärare bara
arvode när de utför uppdrag och ingen
ersättning när deras verksamhet ställs
in.
Det är också väl värt att veta att en sjuk
TL eller lärare inte kan få sjukersättning.

Genom att omförhandla de fasta avtal
med leverantörer vi inte längre, eller
endast i liten omfattning, utnyttjar gällande bland annat sophämtning och
städning har vi minskat våra månadskostnader med närmare 30 000 kr.
BK S:t Erik vill tacka våra leverantörer för att de i dessa svåra tider låtit oss
omförhandla avtalen.
Ett stort tack till Stockholm Vatten
och Avfall för sophämtning, LL-bolagen för pappershämtning, CWS-boco
för entrémattor och Ren Standard för
städning.
Vi har även träffat vår hyresvärd för att
diskutera en eventuell hyresrabatt under nuvarande situation där vi sedan
den 29 mars av regeringen är förbjudna att bedriva verksamhet.
Här har vi tyvärr än så länge inga
framgångar. Vi har däremot erbjudits
ett räntefritt uppskov under tre månader på 30% av hyran.

Kombinera ditt besök på Kröns Trädgård med en måltid i vårt kök.
Boka upp dig på några av säsongens alla evenemang!
Trivs i Livsnjutarens Trädgård!
• Buskar, träd, rosor och perenner
• Krukor och prydnader i mängd
• Vår- och sommarblommor av egen
produktion och från andra duktiga
odlare.
• En fantastisk, glad och hjälpsam
personal som hjälper dig till rätta.
• Återförsäljare av Wexthusets fina
växthus. Vi hjälper till med montering.
• Vi använder, visar dig och säljer den
bästa kamadon: BIG GREEN EGG!

Sommarbridge på
torsdagar!

Mat, drinkar och vänner.
Gott om plats om smittrisken består.
Hammarby, Älmsta, Väddö
Långt att åka? Det är det värt!
Det ﬁnns också ﬂer trevliga
ställen att besöka.
Läs mer: vaddobygden.se

Trädgård: M-F 10-18 Helg 10-16
Utekassa för den försiktige.
Restaurang: öppnar 11.00 alla dagar
kronstradgard.se 0176-51041

Vi säljer, demonstrerar och lagar mat på BGE
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Artikel – En annorlunda vår

Artikel – Bridge på distans

kommer förstås spelet att vara gratis
för de som har redan betalat.
Alla bidrag utöver det tas emot tacksamt. Och så försöker alla att bidra
med så mycket som den enskildes budget tillåter.
Men hur ska vi fortsätta spela utan risk
att hamna på intensiven? Hur ska vi
bota bridgeabstinensen? Vad rekommenderas de många av klubbens medlemmar som är över 70 år och ingår i
riskgruppen?
Min ordinarie partner Erik Åsbrink
tillhör riskgruppen. Ja, i högsta grad!
Han har fyllt 85 och så här förklarar
han situationen:

E

Nyser någon nu i närheten av dig, säger du på skarpen ”gå härifrån”.

n annorlunda vår

Våren har kommit!
Den är här, precis som varje år,
men ändå är ingenting sig likt,
allting är upp och ner …
TEXT & BILD - ELENA STRÖM

För inte har jag någonsin trott att den
viktigaste och mest oumbärliga saken
jag måste ha i min handväska är en
flaska handsprit?
Inte inbillade jag mig att för att
på någon - istället för att skaka
eller kramas ska man knuffas
armbågarna och dessutom ska
betraktas som artighet.

8

hälsa
hand
med
detta

Och allt detta på grund av coronaviruset. Små och stora företag går i konkurs, börsen rasar. I och med risken för
smitta är det livsfarligt att åka buss och
tunnelbana.
Jag tar ensam en rask promenad till
parken bredvid och räknar noga avståndet till närmaste synliga medmänniska. Var det två eller tre meter det
borde vara?
Coronakrisen påverkar förstås också vårt älskade spel bridgen och omständigheterna kring dess existens. De
flesta klubbar i landet har antingen
helt stängt verksamheten eller kraftigt
minimerat den.

Denna vår blev jag också tvungen att
uppdatera min uråldriga uppfattning
om gott uppförande.

S:t Eriks styrelse vädjar till sina medlemmar att hjälpa till. Bara en månad
utan ligaspel innebär en minskad intäkt på drygt 400.000 kr. medan månadshyran är 160.000 kr.

När man nyste förut brukade man
vänligt säga det latinska uttrycket
”prosit” som på svenska betyder ”må
det gagna”.

Förslaget är att slutspelets bordsavgifter på totalt 2 500 kr/per lag ska betalas i förväg.
Skulle ligan komma igång i maj så

PASS | SOMMAR 2020

”Jag går på dialys tre gånger i veckan
och cyklar en halvmil varannan dag
för att vara i så god fysisk form som
möjligt.
Jag ser också till att jag spelar på BBO
några gånger i veckan, men detta är
inte hur enkelt som helst.
Man måste själv alertera sina konventionella bud och förklara skriftligt vad
de betyder. Det tar tid att skriva och
många motståndare tappar fort tålamodet och skriver i chattrutan ”Faster
please!!!” Man blir stressad av det.”
Så är det nu, när vi inte kan sitta längre vid de gröna borden och måste nöja
oss med en social distansering. Men
först och främst måste vi tänka på att
skydda de äldre och rädda liv.
Orden riskvärdering, ansvar och sunt förnuft ekar i var och ens huvud. Vi kan
i alla fall utöva vår älskade bridge på
nätet. Jag loggar in mig på BBO för att
spela med Erik.
Min tur att bjuda, men muspekaren
fastnar på skärmen. Jag försöker förtvivlat att trycka på tangenterna och
meddela om felet i chattrutan, men
där finns redan ett meddelande från
en av motståndarna ”Faster, please!!!”

B

ridge på distans

Vi bridgespelare är ändå ganska
lyckligt lottade under dessa tider. I Coronavirusets väg ställs
konserter, sportevenemang, och
kulturaktiviteter in överallt i
världen, men vi har fortfarande
goda möjligheter att ägna oss åt
vår hobby online!
TEXT & BILD - LINNEA EDLUND

Vissa konspirationsteoretiker kanske
kan börja tycka att det var otäckt bra
tajming att Svenska Bridgeförbundet
drog igång med onlineturneringar på
plattformen Funbridge första mars,
och inte ens en månad senare har majoriteten av klubbspelet i landet ställts
in.
Jag måste erkänna att onlinebridge är
långt ifrån samma nöje som att sätta
sig vid det gröna bordet och se part-

nern skruva sig när man balanserar
upp motståndarna i en utgång, eller
höra fienderna skälla ut varandra efter ett misslyckat utspel – men, det är
faktiskt ett mycket bra komplement,
och ett bra tillfälle att fila på den egna
tekniken.
Förhoppningsvis är vi många som
kommer tillbaka till bridgeklubben till
hösten och har lärt oss att peta in motståndarna istället för att slå masken åt
fel håll.
Men det finns ju flera olika sätt att
ägna sig åt bridge på nätet. När jag
själv började med bridge för sisådär 13
år sedan så var det i princip bara Bridge Base Online som gällde.
Jag loggade in, klickade för att hamna
på ett slumpmässigt bord, och blev utskälld av en och annan turkisk expert
som inte riktigt hade tålamod med
mina nybörjarmissar.
Nu finns det mer att välja på, och jag
har dessutom lärt mig hur jag kan

spela med mina egna vänner, eller
följsamma robotar, och inte bara slumpens självutnämnda experter.
De tre alternativen jag tänker beskriva
finns tillgängliga via webbläsare på en
vanlig dator, men de finns även som en
nedladdningsbar app för telefon eller
läsplatta.
Bridge Base Online (BBO)
Den stora styrkan med Bridge Base
Online är att här kan jag spela med,
och mot riktiga människor. Personligen föredrar jag att använda BBO från
en ”riktig dator”, inte telefon eller läsplatta.
Det beror till stor del på att jag just
spelar med verkliga människor, och
gärna vill ha ett riktigt tangentbord
för att kunna kommunicera med mina
med- och motspelare.
Kostnad
Det är också gratis att delta i de flesta
sorters spel på BBO. Det händer dock

APP

BBO

FUNBRIDGE

SYNREY

WEBBADRESS

bridgebase.com

funbridge.com

synrey.com

KOSTNAD

Gratis, möjlighet finns att
hyra robotar eller betala
för turneringar.

Testa gratis, sedan kan
man köpa givar, betala för
turneringar, eller obegränsat spel månadsvis (c:a 150
kr per månad).

Gratis

SPELUPPLÄGG

Spela med och mot riktiga
människor
Spela med robotar
Titta på bridgestjärnornas
matcher

Spel med robotar
Singelturnering med robot
med chans att vinna bronspoäng

Spel med robotar
Öva spelföringar
Öva minibridge

8 124

180

42 250
ANTAL SPELARE
INLOGGADE EN
ONSDAGKVÄLL I
BÖRJAN PÅ APRIL
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ibland att jag köper några ”BBO-dollar”, för att kunna hyra bridgerobotar,
något som kan vara lämpligt om jag
vill spela själv (utan de slumpmässiga
experterna), eller träna tillsammans
med min partner mot två robot-motståndare.

Tävling vid eget bord
Så här sätter du snabbt upp ett eget
bord för att spela med dina vänner
(webbversionen).

Robothyran är en dollar per vecka,
klart överkomligt!

2. Klicka på ”Lättsam”, välj ”Starta ett
bord”.

Det går också att använda ”BBO-dollar” för att spela turneringar med robotarna, där man har chans att vinna
tillbaka lite av dessa låtsas-pengar.
Du kan inte ta ut pengar som du satt
in!

3. Under ”Reservera platser” fyller du
i användarnamnen på dina kamrater.

1. Se till att du, och tre vänner är inloggade på www.bridgebase.com

Lyckas man inte träffa på några sådana så finns ju alltid möjligheten att spela mot robotar. De är snabba, skäller
aldrig, men spelar ibland rätt mysko
system!
Funbridge
Ja – Funbridge kostar pengar i längden.
Du får dock ett antal gratisgivar när du
har registrerat dig, så du kan ”känna
på” plattformen innan du köper dig ett
abonnemang eller turneringsavgifter.

Toppen när man väntar på bussen (eller sitter i ett riktigt tråkigt möte!)
Även om du hela tiden spelar med robotar vid ditt eget bord, så jämförs du
med vad andra människor lyckas prestera med dina kort – och med samma
robotar.
Spela utmaningar
Något av det jag själv gör mest på
Funbridge är att utmana mina bridgebekanta. En utmaning består av fem
brickor, som vi bägge spelar. Beräkningsformen för detta är IMP/lagtävling.

Mästarpoäng
Ett flertal klubbar och distrikt i Sverige
har under den senaste månaden börjat arrangera både partävlingar och
lag-serier på BBO, där man kan spela
om ”riktiga” mästarpoäng.

Spela om bronspoäng
Sedan 1 mars i år så finns det möjlighet att spela singelturneringar om
äkta bronspoäng. Dessa turneringar
hittar du under menyvalen Spela en
tävling -> Förbundstävlingar -> Sverige-Bronspoäng.

För att delta i dessa måste du dock
betala startavgift till den arrangerande klubben, och flera av klubbarna
begränsar deltagandet till sina egna
medlemmar.

Varje dag spelas en 20-brickorsturnering som alternerar mellan partävlingsberäkning (MP) och lagtävlingsberäkning (IMP). Man har ett dygn på sig
att spela sina brickor.

Den sociala upplevelsen
Vid ett par tillfällen under den senast
månaden har jag och mina bridgevänner bokat in någon kväll i veckan där
vi spelar tillsammans vid ett bord, eller
till och med sätter upp lagmatcher.
Vi har då dessutom kopplat upp oss via
en videokonferens (helt fristående från
BBO) så att vi ser, och hör varandra
under spelet. Stundtals så känns det då
ganska nära ”the real thing”.
Att kunna höra någon sucka tungt när
de upptäcker att trumfen sitter 5-0 är
faktiskt riktigt kul, även om de befinner
sig i en helt annan stad!
Jag kan varmt rekommendera detta –
det finns många olika videochattar att
välja på – kanske har du tillgång till
Microsoft Teams via jobbet och kan
bjuda in till ett möte, eller så kanske ni
alla finns på Messenger?
10
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Här kan du välja att inte tillåta publik
(bakspelare), samt välja tävlingsform
IMP (lagtävlingsberäkning) eller Top
score (procent, som partävling)

Under ”Lättsam” så finns ett alternativ
som heter ”Jag har en partner, för oss
till ett bord.”
Då får du skriva in din partners namn
och så blir ni placerade på samma
bord.
Har du inte någon ordinarie partner
online så går det förstås utmärkt att
slå sig ner vid ett slumpmässigt bord,
och hoppas på att man får spela några
givar med trevliga med- eller motspelare.

Mer
instruktioner:
http://www.
svenskbridge.se/funbridge/hur
Synrey
Synrey bridge är en färsk spelare på
marknaden!
Det som är helt unikt med Synrey är
att här kan du spela minibridge!
För er som någon gång försökt introducera vänner eller familj till bridgens
underbara värld så är minibridgen något som ger er chans att komma igång
med spelet efter bara någon kvarts introduktion.
Har du inte hört talas om minibridge?
OJ! Hoppa genast in på http://www.
svenskbridge.se/minibridge-synrey

En budgivning i minibridge går ut på
att var och en vid bordet berättar hur
många HP de har på sin hand, och sedan får sidan med flest HP välja om de
ska spela med eller utan trumf.
Den blivande spelföraren får se träkarlens fördelning, och väljer sedan färg/
sang.
Sedan fortlöper spelet precis som riktig
bridge!
Även på Synrey spelar du enbart med
robotar vid bordet – och här finns alltså möjlighet att dels öva bara att ta
stick (Trick Taking Bridge), med eller
utan trumf.
För den som gått vidare till nästa steg
i minibridgen kan man även välja nivå
på sitt kontrakt (Mini Bridge) – med
hjälp av den gamla trappan.

Väldigt kortfattat så är poängen med
minibridge att koka ned budgivningen
till en väldigt enkel process, och på så
vis sänka tröskeln till bridge avsevärt.

Du kan se ditt resultat, och alla brickor, på www.svenskbridge, och varje
dag spelar mellan 40 och 90 personer
dessa tävlingar.

Om jag ska vara helt ärlig så vet jag
inte vad skillnaden är på att starta ett
Vänskapligt spel kontra Tävlingsspel.
Är det bara du och din partner som vill
spela tillsammans med varandra?

Du hittar dessa överenskommelser under Meny –> Inställningar – > Spelinställningar.

Även om du köper ett abonnemang
med ”obegränsat antal givar” för en
månad, så finns det en del turneringar
där du får betala en extra avgift.
Till exempel så kostar en 20-brickors-turnering där du spelar om svenska bronspoäng ca 26 kr extra.

Interaktiv bridgekurs
På Funbridge finns också en möjlighet
att gå igenom kursen ”Spela bridge”
interaktivt, och spela träningsgivar.
Detta hittas under det orangea avsnittet Kom igång -> Träna, Kom igång med
bridge.

En annan stor skillnad jämfört med
BBO är att här spelar du alltid bara
med robotar vid bordet.

Roboten på Funbridge heter Argine,
och hon är en väldigt trevlig bekantskap. Det är tämligen enkelt att komma överens om ett budsystem, markeringar och annat.

Du kan ha flera tävlingar och utmaningar igång parallellt, vilket gör att
det passar bra för att spela en, eller ett
par givar åt gången, och sedan pausa.

Med mig har hon gått med på att spela
med 2 Ruter-multi-öppning, och vi har
kommit överens om aggressiva spärrar!

Det finns också möjlighet att utmana
dina vänner, och spela ”riktiga” bridgeturneringar.
Ett tips – det verkar krångligt att registrera nytt Synrey-konto via webbsidan,
men det går utmärkt i appen för Iphone/Android.
Instruktioner finns länkade från
http://www.svenskbridge.se/vill-dul%C3%A4ra-dig-att-spela-bridge
Mer tips:
Se och hör hur världseliten tänker när
de spelar kort på New Tricks Bridge Club https://www.youtube.com/
newtricksbridgeclub

PASS | SOMMAR 2020
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Artikel – Par Bricole

Från vänster till höger i bild: Claes Tottie, Urban Rönnerdahl (vikarie), Magnus Sand, Hans Ringbom, Raymond Smedberg, Anders Löf, Björn Jonsson, Gösta Knochenhauer. Saknas: Peter Ljungman, Niklas Hanzon, Göran Folke

ar Bricole

TEXT - KRISTIN NEDLICH

Par Bricole, eller PB som det
kallas av sina medlemmar, är en
orden, som bildades 1779.
Det var på den tiden då det pratades franska i många kretsar
så namnet blev Par Bricole som
betyder ”av en tillfällighet” och

som lite kuriosa kan nämnas att
det är även finns en biljardstöt
som kallas så.

Det här är också en förening för män,
ni får ju tänka er 1779... Man får ha
det i bakhuvudet.

Jag intervjuade Raymond Smedberg och Gösta Knochenhauer
för att få veta mer om detta, tills
alldeles nyligen, för mig okända
ordenssällskap.

Det är iallafall Sveriges äldsta manskör.
Bellman var ju PB:s första ordensskald
så minst 25 procent av allt vi sjunger i
kören är Bellmans sånger.

– Vi har många grupperingar inom
Par Bricole och de här grupperingarna
var från början teater, sång, musik och
orkester och körsång.
Kören bildades 1829 där både Gösta
och jag är med.

Var det genom Par Bricole som ni
träffades (bridgelaget)?
– Gösta och jag träffades i kören, men
inom PB finns det en massa andra aktivitetsgrupper som startats på senare
tid.

Damerna har fått vara med i många
år på baler som vi har hållit. Men de
har krävt lite mera och nu har det
startat en aktivitetsgrupp som kallas
för Lyrorna och det är kärälskeliga till
PB-bröder som har startat den.

I de här nyare aktivitetsgrupperna ingår till exempel golf, Gösta säger själv
att han spelar inte golf för han har inget racket, men jag (Raymond) gör det.
I samband med det så vill jag nämna
att min stora idol är Jörgen Lindkvist.

Det är under vår nuvarande ordförande/Stormästare Henrik Mickos tid
som detta har skett och även en del andra nya aktivitetsgrupper har startats
på senare år.

Kände du Jörgen?

Han installerades 2014 som stormästare så på sex år så har det hänt väldigt
mycket.

– Ethel Milberg (Jörgens fru) och jag vi
jobbade samtidigt på DAFA.
Hon fixade så att Jörgen kom dit och
hade bridgekurser. (Det var inte första gången jag spelade bridge för jag
hade ju spelat med mormor och mor-

far, men det var första gången jag gick
kurs).
Det var en kurs för Dafaiter och kärälskeliga. Jörgen hade ett motto: det skulle vara golf på dagarna och bridge på
kvällarna. Det var livet på en pinne
enligt Jörgen.
Det gillade jag skarpt och började spela golf 1995. Jörgen var ju förutom
ett geni på golf och bridge en extremt
duktig pedagog. Det är inte vanligt,
men han var det.
Han gick tyvärr bort för tidigt bara.
FORTS. PÅ NÄSTA SIDA →
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Men tanken är väl att vi ska kunna
ställa upp med fler lag om det blir populärt och även att de 7 dotterlogerna
ska kunna få igång bridgegrupper.
Det skulle i förlängningen innebära att
vi även skulle kunna ha interna tävlingar eller mästerskap inom orden så
att säga.
Vi är närmare 5000 i hela landet varav
1500 i Stockholm, så det borde gå att
få ihop en hel del lag.

Från vänster till höger i bild: Raymond Smedberg, Peter Ljungman, Gösta Knochenhauer, Claes Tottie.
Så det här med aktivitetsgrupperna då.
Jag har tänkt starta en aktivitetsgrupp
för bridge i många år.
Det tar några år för mig att komma
igång, men jag tänkte att varför inte
bilda en aktivitetsgrupp som är bra för
hjärnan också.
Inte bara själsliga aktiviteter såsom teater, musk och körsång.
Alltså, allt det där är ju bra för själen
och kroppen men även bridge är en
viktig aktivitet. Då ansökte jag om att
få skapa en aktivitetsgrupp och den 17
mars i år blev det godkänt. Så nu kommer bridgen även in i vår egna tidning
EVOE också.
I den har jag då skrivit att en ny aktivitetsgrupp inom Par Bricole har startats
och jag har då skrivit att vi har startat
ett lag (DB Brobyggarna) i seriespelet
på S:T Erik och att spel finns såväl på
dagtid som på kvällstid.
14
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Såhär nu i starskedet så startade vi på
kvällarna för att inte stänga ute våra
yngre bröder, som fortfarande arbetar.
När började ni spela bridge tillsammans?

– Vi har ett aktivitetshus med lokaler
i Bellmanhuset på Söder och vi tänkte
utnyttja dem för kurser, men vi vill såklart också ordna kurser för våra bröder på S:t Erik.

Hur ser aktivitetsgruppens träffar
ut annars, när ni inte spelar i ligan?

Beställ före kl 13.00 för leverans nästkommande vardag (före kl 13.00
fredag för leverans måndag).
Fri frakt vid beställning över 300 kr.
Vi erbjuder:
- Nödlådor till personalen på Danderyds Sjukhus
- Portionsförpackningar mat från Carolines Kök
- Färskt frukost-, mat- & fikabröd från Balders Bröd
- Ost & delikatesser från Winjas Grosshandel
- Ostlådor från Fromageriet

Det var kanske lite olycklig timing
för en ny aktivitetsgrupp i och med
covid-19?

Så passa på att skänka en nödlåda till den hårt arbetande personalen
på Danderyds Sjukhus, beställ till någon släkting eller bekant som har
satt sig i karantän eller varför inte unna dig själv något gott!

– Ja, i vårt lag är de flesta i riskgrupper och många har dragit sig undan.
En del har åkt ut på landet och där ser
de väl max 5 personer på långt håll i
veckan.

Vi levererar till Stockholms Stad, Bromma, Sundbyberg, Solna, Sollentuna, Danderyd & Djursholm samt Täby & Täby Kyrkby.

Vi har just nu en hängmatch som vi
skulle ha spelat 4 mars. Det var kvalet
till division 5 som startade då och av
14 lag så var det 4 som inte kom och
spelade då.

www.cafestorslam.se

Läs mer eller gör din beställning i vår webbshop:
Hoppas att vi ses snart! Hälsningar, Johan & Fredrik

Men eftersom den inte behöver vara
spelad förrän den sista ordinarie
matchen i slutpselet är spelad så har vi
ju till maj på oss att få till den.
Spelar ni något på nätet, typ BBO,
funbridge eller liknande?

– Jag (Raymond) spelade först i ett lag
som hette Allakann men när min partner Bosse Nordheden gick bort så kände jag att det fattades mig något och
kände att jag kunde lika gärna spela
med mina bröder så då startade vi laget Brobyggarna.
Även om vi inte blev en aktivitetsgrupp
innan den 17 mars så hindrade ju inte
det att vi startade ett lag tillsammans.
Så vi startade laget nu i höstas och har
spelat hela hösten och så nu så länge
som det gick på våren.

CAFÉ STORSLAM ERBJUDER HEMLEVERANS

– Vi spelar bridge hela dagarna men
då spelar vi i en app på surfplattan
eller mobilen och då spelar man bara
mot maskinen och inte mot varandra.

Tanken är också att om vi lyckas värva
flera så kan vi i framtiden starta flera
lag. Just nu är vi 10 stycken aktiva spelare från PB och vi tyckte att det var
lite för lite för att kunna bilda två lag
just nu.

PASS | SOMMAR 2020
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ridgeslang
(och lite humor)

Henrik Almkvist har, med hjälp
av vänner och bekanta, sammanställt en lista med bridgeuttryck och lite humoristiska
anekdoter. En del uttryck har
du säkert hört förut, en del har
du kanske inte ens stött på. Förutom att du får ett rikare bridgevokabulär, så får du även veta
var uttrycken kommer ifrån och
kanske en liten underhållande
historia om dem också.
TEXT - HENRIK ALMKVIST

Slangord
*
En pråm – på engelska
Moose eller Rockcrusher (en hand
med massor av spelstick)
*
Yarborough – en hand med
fördelningen 4 3 3 3 (ingen färgordning) och total avsaknad av klädda
kort. Den äkta har inte ens en tia; då
ska övriga vid bordet betala dig en krona: även åskådarna.
För många år sedan vid en landslagsuttagning hade Peo Sundelin en äkta
Yarborough (han hade; 0 hp, ingen
tia och dessutom fördelningen 4 3 3 3)
Vid bordet trängdes många Kibitzers
(se nedan!) för att se hur hjältarna betedde sig. Peo fick ihop 30 kronor!

Artikel – Bridgeslang

*
Glitterhand . En hel del hp
men inga säkra spelstick, mest gafflar
*

Englund - klöver åtta.

Ur PASS nr 3 1988:

*

Groggen - spader åtta.

*
(Sista på) Ruter sju. Om du
spelar i Danmark och tar sista stick
med ruter sju bjuder partnern på en öl

”Många har säkert undrat varför i
all världen ett spelkort har ett efternamn. En som vet är Gunnar
Hallberg. Så här berättar han:
– Det var på City i början av 70-talet. Vi var många som spelade där
även på dagarna. En av de ivrigaste
spelarna var Åke Englund, ”grosshandlarn” kallad. Han gillade att
spela rummy och stopp.
Det här stoppspelet var sådant att
varje spelare fick sex kort, förhand
la ut ett lågt kort och varje spelare
skulle sedan täcka den föregåendes
i samma färg. Den som hade högst
fick vända och spela ny färg. Det
gällde att först bli av med korten.
Och så hände det en dag att ”grosshandlarn” blev stor på en klöveråtta. Det var naturligtvis något mycket ovanligt att inte någon högre
klöver än åttan hade delats ut.
Han började betrakta den som sitt
turkort och pratade så mycket om
det att kamraterna började kalla åttan för Englund.”
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*
Marmic som 4 4 4 1 kal�las i Sverige. Namnet är taget från det
engelska budsystemet Marmic. Anledningen till att den fördelningen inte är
så bra är att man inte har någon färg
längre än 4 och man har en singel,
vilket ofta kommer leda till trumfmatt
eller dålig anpassning till partnerns
hand och även om någon av färgerna
skulle vara honnörsstark så har man
bara fyra stick i den.

*
Som fruarna i Västerås (tar
sina ess med en gång)
*
"Vem spelar ut?" frågar syd.
Alla andra svarar i korus: "Alltid den
som frågar!"
*
Ruter ut och klöver in sa
Glasmästaren.
*
Spela aldrig ut! Citatet tillskrivs Jan Wohlin, en av sveriges bästa
spelare genom tiderna.

*
... och mormor hon gillar
blommor och blader och spader
och ruter och hjärter och klöver
när dagen är över ...
*
"Trumf i klöver!" utbrister
kusken. Då gnäggar hästarna för dom
har inte sett klöver på två veckor.
Ruter är sangens värsta fien-

*
Den vackre bridgeläraren:
"Idag ska jag tala om förlorare" Den
gifta medelålders kvinnan: "Varför lärde du mig inte det för 25 år sedan....?"

*
Schweizerost = en hand
med en massa hål - "Öppnade du med
den osten?"

*
Ett av mina barnbarn slänger
redan vid andra bridgelektionen fram
den röda STOP-lappen. Hon reser sig
upp och säger lakoniskt: "Det betyder
att jag måste gå och kissa!"

Flodhästkontraktet 5 NT, ger inga extrapoäng
men onödigt högt.
*

*
Dödsfördelningen - 7 2 2 2
En lång färg, men många förlorare och
ingen anpassning.
*

Storstjärna vid Stockholms-EM 1936, österrikaren Karl Schneider, mannen bakom
markeringarna som de flesta spelar med i Sverige idag. Strax bakom sitter Bum-Bum,
legendarisk spelare i Stockholm under många år, ursprungligen österrikare även han.

*
Bridgeproffset Belladonna på
turné i Amerika öppnar med 1 NT.
Damen till vänster säger "Dubbelt”.
Då reser sig Belladonna till hälften upp
och utbrister bistert: "Vet du inte vem
jag är???

*
de.

Klöver kung sitter alltid singel

*
Schajs kallas ibland psykbud; ett bluffbud. Om partnern förstår
utan att alertera är det fusk.

(Innan BBO och ramans intåg brukade man
ha en ’pit’ där det mest sevärda bordet fanns.
I piten kunde bakblåsarna se världskända
spelare göra upp i mästerskapen. Ibland fick
spelarna hålla upp sina kort över huvudet så
att alla skulle få en chans att se korten./Red.)
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*
Gud skapade bridgen, men
djävulen 4 4 4 1

*

*
Kibitzer – bakblåsare på
svenska. Man sitter bakom spelarna
och suger åt sig guldkornen som duktiga spelare producerar. Se bild.

*
Eau de Cologne, (eller
parfym) Fördelningen 4 7 1 1.

Uttryck och anekdoter

Först till spader vinner

veta att det inte räckte med ett hotellrum för
* behövdesNär
lägger upp sina
honom utan att det
tre! partnern
Ett mottagusla kort
träkarl
ningsrum, ett arbetsrum
och ettsom
sovrum.
Perso-kan du fråga:
nalen fick omedelbart
dessutom
om rum"Men
var möblera
är alla fina
kort som du bjöd
men.
på...?"
Vid ett tillfälle fick han se några svenskar som
spelade sällskapsbridge och använde marker.
* genast att
Det
Culbertson förklarade
spelgår
med många
marker fattiga barn
på Londons
ty man
deras fäder glömi bridge var underklassigt,
i bridgegator,
använde
de attpoker
draoch
ut trumfen.
protokoll! Marker hörde
andra hasardspel till.
I Sverige besökte *Culbertson"Varför
Bonniersreturnerade
bokfördu inte
lag för att tala för sina böcker. Putte hade i förväg
min färg?", "Jag hade inga fler!!", "Det
diskuterat med Tor Bonnier om att ge ut Culbertär väl
ingen ursäkt!"
sons ”The Red Book”
på svenska.
Bonnier hade
varit minst sagt avvisande, men han tog ändå
* gästen.Efter
det att
man öppnar i 1
emot den amerikanske
Putte hade
varnat
Culbertson att det kunde
bli ettpassas
kyligt möte.
Men
NT som
av kan
man säga: "Och
Culbertson bara skrattade,
överlåt
dig är jag
gift snacket
med." till
eller "Tack goa
mig så skall du få se...
Och Culbertson
gjorde
en
pastorn
för de fina
orden."
suverän uppvisning i konsten att sälja in bridgen.
Tor Bonnier blev entusiastisk över detta fantastiska kortspel som utvecklade hjärnan, förädlade
människan etc, etc, så snart kom Culbertsons
Röda Bok ut på svenska.
Som hedersgäst höll Culbertson tacktalet vid
den avslutande banketten efter EM. Han beskrev

*
Elvis = Kungen är inte död!
(MTV spelar direkt ut från E D i den
färg du har K x; man bugar och tackar)
Jannerstens förtjänst. Han reste på eget initiativ

de övriga ländernas representanter skulle kunna

*landet runtEn
man spelade
med sin
och startade
kurser och bridgeklubbar.
sätta sig in i den. Det kunde även ur andra
gamle
far för
första
gången påskäl
många
Eric gjorde
detta
av affärsmässiga
eftersom synpunkter anses olämpligt, att en sådan konvenhanDå
försörjde
sig bl.a.
som bridgeboksförfattare,
tion komme till användning i EM-tävlingarna”.
år.
pappan
öppnar
budgivningen
en av att
världens
främsta.
var Eric
initia- Vilka andra synpunkter gjorde konventionen
med
sägaallra
Pass,
säger1958
sonen:
"Du
tivtagare till bildandet av IBPA, International olämplig kan man undra?
måste
använda budlådan!" Pappan tar
Bridge Press Association, där världens främsta
Nåväl, det gick bra att spela utan den konupp
budlådan
och
viskar i den: Pass!"
Och
till sist en
till Sverige
julen: slutade på
bridgejournalister
är medlemmar.
ventionen
somsnapsvisa
förbjöds och
och tomtefar
Sankta
Lucia
Trots att arbetsdagarna var långa med kvälls- Grisen
silverplats.
De övrigaoch
spelarna
i laget
var Putte
bridgeWerner
en dagoch
i grisens
jobb därtill, och att man jobbade till klockan 14 Spelade
Kock–Einar
Sölve stia
Sundin–Tom
på lördagar, orkade folk spela bridge både på Klöver
Wennberg.
sa tomtefar,
helger och kvällar. Medelåldern bland spelarna Spader
ª Danmark
sa grisen,hade inför EM vänt sig till Sverivar klart lägre på 40-talet än vad den är idag.
ges Bridgeförbund med en begäran om hjälp med
Sang sa Lucia, sang sa Lucia!

KRIGET ÄNTLIGEN var slut kunde
man återigen börja blicka utanför landets gränser.
T ex började NM spelas 1946. De reslystna bör-

or
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att skaffa fram kortlekar till EM! SBF beslöt att
beställa nya kortlekar från Öbergs, vilka de skulle
Tack
alladanskarna
bidrag från
Ödlund
lånaför
ut till
för attMax
därefter
ta hem dem
ochigen
andra
och bridgevänner!
återanvända lekarna vid NM i Stockholm senare under året.
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P.W. Widengren med greve Carl Bonde som vice
ordförande.
P.W.WidengrenPASS
var verksam
i konfektions| SOMMAR
2020 17
branschen och tillverkade kläder vid en fabrik i
Vingåker i Södermanland.

in
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D
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Sv en sk b r i d g e
Almkvist
å r en ef t er k r i g s- Henrik
I MAJ 1948 avgår Emil Henriques och utses till
hedersordförande efter sitt långvariga styrelsesl u t et 1 9 4 5
arbete och han ersätts på ordförandestolen av
N ÄR
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Klurigheter – Gullbergs tankenötter

Gullbergs tankenötter skrivs av
Tommy Gullberg. Du kan även
läsa hans bridgespalt i SvD och
Aftonbladet.

Artikel –Lagermans lite lättare

2)

Lagermans lite lättare

♠ 43
♥ 65
♦ EKD432
♣ 765

Det är ju inte ens säkert att någon märker det.

N
V

S

Ö

T

♠ E762
♥ Ekn3
♦ 105
♣ EKD2

ävlingsspel

TEXT - TOMMY GULLBERG

1)

Syd
1♠
3 NT

♠kn10987
♥E72
♦EKkn87
♣-

S

Väst
pass
pass
pass

Ö

Nord
2♥ *
4♣ **
6♠

Öst
pass
pass

Hur tänker du dig hemgång, när
Öst sätter i hjärterkung på utspelet?
3)

Öst
pass
pass

Nord berättar med hjälp av överföring
om femkorts spader. Syd berättar om
bra trumfstöd (minst fyra) med sitt
hopp. När Nord kontrollbjuder, bör
vara kortfärg i detta läge, hoppar Syd
för att visa att han är slamintresserad
men han saknar kontroll i de röda färgerna.
Ni stjäl utspelet och trumfar ut i två
drag. När ni sedan spelar ruter till ess
bekänner alla.
Hur ska du sedan försäkra dig
om hemgång?
PASS | SOMMAR 2020

BK S:t Erik har ett gediget program för tävlingspelare av alla
kategorier. Allt ifrån yttersta elitklass till mer vardagliga spelare
som nyligen lämnat skolbänken.

♠ E76
♥ kn5
♦ K6542
♣ E95

När man så småningom, kanske för
första gången, hamnar i tävlingsstolen
finns det ett par saker som ter sig nya.
Kanske till och med obehagliga.

N

”TÄVLINGSLEDAREN!!!” ropar någon med hög röst.

♠93
♥K8632
♦E109
♣kn84

V

S

Ö

Utspel: Klöver dam.

18

Ett av glädjeämnena med bridge är att tävla. Man kan kanske
säga att ett delmål med Bridgeskolans undervisning är att så
småningom få så många som
möjligt att komma in i tävlingsvärlden.

TEXT - JAN LAGERMAN

♠EKD3
♥Dkn10
♦10942
♣E9

Syd
1 NT
3♠
5♠

Nord
2♦
pass

Utspel: Hjärter två, udda enligt 10-12.

N
V

Väst
pass
pass

Syd
1 NT
pass

Väst
pass
pass

Nord
3NT

i tävlingsvärlden, rättar man till saken
utan knot.

Öst
pass

1NT visar 15-18

De som aldrig tidigare upplevt detta
känner ofta ett obehag. Speciellt om
ropet sker med hög, ofta arg eller ilsken röst.
”NI MÅSTE ALERTERA!!!” säger
någon med bestämt tonfall.

Utspel: Hjärter två enligt 10-12.

”DU FÅR INTE BJUDA NÄR DIN
PARTNER TÄNKT!!” utropas mitt i
budgivningen.

Syd sätter i hjärter knekt från bordet.
Er partner lägger då tian för att markera för ett udda antal.

Ovanstående sker då och då, och det
kan vara obehagligt att få höra sådant
från mer rutinerade(?) spelare.

Hur tänker du dig beten, när Syd
närmast spelar ruter till dam?

På Bridgeskolan finns ingen tävlingsledare. När det händer något udda, felaktigt, eller annat som inte är helt ok

I tävlingsvärlden är många dock väldigt tävlingsinriktade och då uppstår
det ibland små konflikter vid bordet.
Först ett par saker som finns när man
tävlar, men som inte används i skolan.
ALERT
Alert är engelska och betyder ungefär ”Se upp”. Det finns en blå lapp i
budlådan med texten ”ALERT” men
många knackar i bordet istället för att
ta fram den blå lappen och visa den.
Med Alert vill man (måste i vissa tävlingar) påpeka för motståndarna att
partnerns bud inte är ”äkta”.

Notera att det är partnern till den som
bjuder som ska ”alertera”. Man får
aldrig ”alertera” sitt eget bud.

tariatet där de ofta finns (om de inte
samlar in bordsavgifter).

T ex den enkla budgivningen 1NT-2♣

Här några situationer (av tusentals) som kan uppstå.

När svararen frågar efter högfärg med
2♣ (Stayman) ska sang-öppnaren alertera 2♣-budet. Det betyder ju inte klöver, utan är ett artificiellt bud.
TÄVLINGSLEDAREN
Tävlingsledaren, eller TL, är vår hjälp
under tävlingen. Hon, eller han, tillkallas när man behöver hjälp.
De har som uppgift att hjälpa till så att
allt går rätt till. Tveka inte att tillkalla
TL om det är något ni undrar över.

A) Din partner öppnar med 1NT och
du svarar 2♦ (överföring), eftersom du
har:
♠E4
♥KDkn73
♦765
♣842
På dina 2♦ hoppar partnern överraskande till 3NT.
Vad gör du då?

När ni tillkallar TL, gör det med ett
trevligt tonfall. Eller så går någon av
spelarna bort och hämtar TL i sekre-

TACK!
När Coronakrisen ledde till att BK
S:t Erik och Nya Bridgeskolan
började stänga sina verksamheter
så öppnade vi en webbshop för
hemleveranser.

forts. på nästa sida

Nödpåse 3 med kanel- & kardemummabullar från Balders Bröd levererade av
Café Storslam till personalen på Danderyds Sjukhus.

Detta i syfte att försöka upprätthålla viss försäljning. I webbshopen
skapade vi tre s.k. ”nödpåsar”.
Dessa påsar kan man beställa för
att skänka till den hårt arbetande
personalen på Danderyds sjukhus.
Responsen har varit bra och
många ”nödpåsar” har beställts.
Så med denna artikel vill vi rikta
ett stort tack till alla er som hittills
har skänkt nödpåsar.
Dessa nödpåsar är väldigt uppskattade bland personalen på
Danderyds Sjukhus och även de
vill rikta sitt tack och sin uppmärksamhet till er.

För att beställa en ”nödpåse” vänligen besök vår webbshop

www.cafestorslam.se

PASS | SOMMAR 2020
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Klurigheter – Gullbergs tankenötter

forts. Lagermans lite lättare
B) Du öppnar med 4♥, eftersom du
har
♠3
♥EDkn109754
♦4
♣D98
Spelaren till vänster har synbarliga
problem. Skruvar på sig, tar upp din
deklaration och läser, skruvar lite till
och tänker en stund innan han/hon
passar.
Din partner passar också, men spelaren till höger bjuder 4♠ .
Får han/hon det? Vad gör du nu?
C) I en partävling spelar ni mot ett av
stjärnparen. Duktiga spelare som ofta
hamnar högt upp i listan. Alla hälsade
trevligt när ni kom till bordet men du
känner att det är de som 'dominerar'
vid bordet.
Stjärnorna bjuder 3NT och efter sju
spelade stick håller spelföraren fram
korten och säger med säker röst ”Jag
toppar rutern, sitter den 3-3 får jag
10 stick och annars bara nio.” Sedan
stoppar han in korten i brickan och
sträcker sig efter nästa bricka.
Du fattade inte riktigt vad det var
som hände. Vad gör du då?
Svar:
A) Pass. Det verkar som om partnern
glömt bort överföring och det verkar
rimligt att passa på 3NT.
När budgivningen tagit slut så stoppar du utspelaren innan denne hunnit
spela ut och berättar vad som hänt.
Lämpligen tillkallar du TL också.
Annars räcker det ofta att säga: ”Mina
2♦ var överföring. Vi har inte pratat
om vad 3NT betyder då. Troligen
glömde min partner bort att 2♦ var
överföring.”
20
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B) Det verkar som om du skapade problem för spelaren till vänster med din
spärröppning. Gissningsvis har denne
en ganska stark men svårbjuden hand
vilket var ganska uppenbart efter den
långa pausen.
Får då spelaren till höger bjuda
4♠ när dennes partnern tänkt så
länge?

Artikel – Lagermans lite lättare

Slarviga anspråk är ett oskick och
om ni är de med stjärnstatus så sluta
omedelbart att göra dessa snabba och
slarviga anspråk på resten (eller några
stick).

Lösningar på Gullbergs tankenötter från sid. 14

Situationen är vanlig eller till och med
mycket vanlig och är ofta upphov till
heta känslor.
Ofta blir det gnabb om hur länge det
tänktes på öppningsbudet.
Här är det ofta bra om TL tillkallas,
inte med höga rösten utan lugnt och
fint, så att denne får reda ut vad som
hänt.

1)

Det absolut viktigaste är att man behåller lugnet och inte ”anklagar” någon för det ena eller det andra.

Säg till ”Jag såg inte riktigt. Kan du
visa oss korten igen?”
När ni är på det klara med hur stjärnan tänkt, då, men först då, kan ni
också stoppa in era kort.
Skäms aldrig för att kräva att se alla
kort och be om en noggrann förklaring.

Hela given:
     ♠kn10987
     ♥E72
     ♦EKkn87
     ♣-

Sitter rutern 3-2 är det inga problem
med hemgången. Mot 4-1 sits är det
besvärligt att gardera sig, eftersom Öst
kanske kan ta in sig och returnera utspelsfärgen.

Utspel: Hjärter två enligt 10-12.

Inte heller duger det att ducka två
hjärter, eftersom försvaret då kan övergå till spadern.

Hur tänker du dig beten, när Syd
närmast spelar ruter till dam?

Följande sits har man dock en chans
mot:
     ♠43
     ♥65
     ♦EKD432
     ♣765
♠52
♥ K653
♦3
♣ K86432

     ♠EKD3
     ♥Dkn10
     ♦10942
     ♣E9

♠Dkn5		
♥ D10842
♦ kn987
♣ 8		

S

Ö

♠EKD3
♥Dkn10
♦10942
♣E9

Syd
1 NT
3♠
5♠

Väst
pass
pass
pass

Nord
2♥ *
4♣ **
6♠

Notera att Västs bästa försvar är att
inte täcka rutertio, eftersom spelföraren inte har råd med att Öst har ruterknekt och returnerar hjärter!

N
V

S

3)

Ö

♠E762
♥Ekn3
♦105
♣EKD2
Syd
1♠
3 NT

Väst
pass
pass

Nord
2♦
pass

Öst
pass
pass

Utspel: Hjärter två, udda enligt 10-12.
Hur tänker du dig hemgång, när
Öst sätter i hjärterkung på utspelet?

♠ E76
♥ kn5
♦ K6542
♣ E95
♠93
♥K8632
♦E109
♣kn84

Syd
1 NT
pass

Väst
pass
pass

S

Ö

Nord
3NT

Hela given:
     ♠E7 6
     ♥kn5
     ♦K6542
     ♣E9 5
♠Dkn108
♥1097
♦kn8
♣7632

Eftersom hjärtern är skyddad kommer
Syd enkelt åt att godspela rutern för ett
övertrick.
Släpper ni obekymrat ruterdam kommer spelföraren säkerligen att spela låg
ruter från båda händer i nästa stick.
Er partner kommer då in på knekten.
Hjärterretur från honom banar sedan
vägen för straff.
Visserligen kunde spelföraren ha klarat
sitt kontrakt med två övertrick genom
att spela ruter till kungen, när ni inte
sticker ruterdam, men spelar han på
det, blir det i onödan bet när Öst har
ruteress andra.

N
V

Tar ni i sömnen för ruteress är allt över.

     ♠K542
     ♥ED4
     ♦D73
     ♣KD10

2)

♠43
♥65
♦EKD432
♣765

Syd sätter i hjärter knekt från bordet.
Er partner lägger då tian för att markera för ett udda antal.

♠K1098
♠93			
N
♥K97
♥ K8632		
Ö
V
♦6
♦E109			S
♣kn10943
♣kn84			

Ta hjärteress och fortsätt med rutertio!
När Väst täcker med knekten släpper
man sticket! Eftersom hjärterknekt är
skyddad blir det nu hemgång.

Utspel: Klöver dam.

Ni stjäl utspelet och trumfar ut i två
drag. När ni sedan spelar ruter till ess
bekänner alla.

S

Ö

Visar det sig att Väst har singelruter,
går du upp med ruterkung och spelar
sedan in Öst på ruterdam för favör.

Öst
pass
pass

Nord berättar med hjälp av överföring
om femkorts spader. Syd berättar om
bra trumfstöd (minst fyra) med sitt
hopp. När Nord kontrollbjuder, bör
vara kortfärg i detta läge, hoppar Syd
för att visa att han är slamintresserad
men han saknar kontroll i de röda färgerna.

N
V

     ♠E762
     ♥Ekn3
     ♦105
     ♣EKD2

N
V

Svar på frågan: Ja, spelaren till höger
får bjuda 4♠ , men kanske inte med
alla händer. TL kommer att reda ut
saken medans ni spelar vidare.

C) Låt er inte dras in i stjärnornas tempo. Lättare sagt än gjort kanske, men
det är ett oskick att begära ett antal
stick och sedan snabbt stoppa in korten.

Spela in handen på trumf, inkassera
klöveress med hjärtersak och maska
sedan i ruter om Väst bekänner. Har
Öst ruterdam fastnar han på den och
måste ge favör.

♠64			
N
♥985			
Ö
V
♦D65			S
♣Dkn1075		

♠kn10987
♥E72
♦EKkn87
♣-

Berätta lugnt och stilla hur du upplevde det hela. Tävlingsledaren kommer
att sköta resten.

Igen, det viktiga i dessa situationer är att behålla lugnet. Bli inte
arg. Bli inte upprörd. Var glad
och fortsätt att ha kul.

Hur ska du sedan försäkra dig
om hemgång?

Öst
pass

1NT visar 15-18
PASS | SOMMAR 2020
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Knep och knåp

Träkarl igen??
Här får du något att göra medan din partner spelar hem kontraktet.

&

KNEP

INSÄNDAREN
Redaktionen bad klubbens medlemmar att skicka in tips på vad
de gör nuförtiden för att lindra
bridgesuget.

KNÅP

KNAS-QUIZ
Max Ödlund

22
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KNAS-QUIZ – FACIT

Facit kan du läsa om du vänder på tidningen, tjuvkika inte!

Brenning

Kaspar, Melchior eller
Balthasar

1)

10)

Eliasson *)

Gardellsk undran efter
att ha fått en puss i 		
nacken

2)

9)

Gullberg **)

Den kvinnliga expediten
i hälsokostaffären

3)

8)

Hammarström ***)

Fjord

4)

7)

MID-skog

Tänkaren

5)

6)

Rodin

Rejäl samling av med-		
lemsidentitetsnummer

6)

5)

Strandberg, eller Berg-

Induktion

7)
dahl

4)

Sundelin (Sund-Elin)

Förklädd gud

8)

3)

Först får ni se ett exempel här i
höger kolumn för att illustrera
hur det går till:

Tack Micke för den fina gåvan.
Ditt mejl visar att du har förmågan att analysera hela sitsen och
inte bara klöver!
Tack från styrelsen

Jo: Elizabeth George och George Washington, så rätt svar
är alltså Elizabeth George
Washington.

Och en bild på hur det ser ut från andra sidan skärmen, närmare bestämt
Per Leanderssons.

9)
Wademark (Wa’ de’
Mark?)

Jesus

Wiseman ****)

2)

10)

Något att grynna på

*) Gud heter Eli på arameiska,
det språk Jesus talade.

1)

----

**) Hjalmar Gullberg har skrivit
den berömda dikten.

För att få igång dig kommer här
svaret på nr 1: Brenning.

elitspelare.

Kanske de lär sig något?!

***) Elektrisk ström alstras i en
ledare om denna rör sig genom
ett magnetfält. El-ena Ström är
också ett bra svar.

Här en samling mer eller mindre långsökta ledtrådar.

****) De tre vise männen hette
så, sägs det.

Varje rad ska ge efternamnet på
en av klubbens spelare.

Här kommer en bild från Margareta
Eriksson som tittar på ett webinarium med Per Leandersson.

Vilka två kända ansikten är
Det kom ett mejl från GISSA ANSIKTEN
det som gömmer sig bakom
Micke Andersson
Kanske har du sett programmet den här bilden?
Hej
”Alla för en” på SVT? I ett av
Jag har satt in 10.000:- på S:t Eriks tävlingsmomenten ska deltagarna försöka lista ut vilka två känpostgiro.
disars ansikten det är som har
Det avser bordsavgiften för Lag Thor- blivit morfade (sammansatta dimar. Tog mig även friheten att, utan gitalt), och tillsammans så bildar
mina lagkamraters vetskap, anmäla
dem till lotteriet att få spela med en deras namn ett enda namn.

Och så till tävlingsfrågan: vilka två kända ansikten
är det som gömmer sig i bilden nedan?
Skicka in ditt svar till
pass@sterik.se och
vinn presentkort!

Nyfiken på webinar?

Bridgewebinar
med
Per Leandersson!
* Quiz
* Lektioner
http://www.bridgebertheau.com/
bridgewebinar-44215893

PASS | SOMMAR 2020
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aktuellt nu i Coronakrisen – är att man
inte ska ta ut olyckor i förskott.
De händer ändå! Så att deppa i onödan, för att något kan hända, är dumt.
När jag fyllde 50 var det askmolnet
från Eyjafjallajökull som stoppade
världen. Nu fyller jag 60, och det är
Corona som stänger allt. Man undrar
ju vad som ska hända när jag fyller
70…

Mårten tar inte ut några olyckor i förskott.

Grattis Mårten!
Namn: Mårten Gustawsson
Aktuell med: Försöker uppmärksamma bridgeklubbens situation genom brev till regeringen
– och så har han nyss fyllt 60!
TEXT - NOOMI HEBERT

Inget är sig likt i dessa tider – inte ens
detta nummer av PASS. För att sluta
i dur byter vi några ord med vår ordförande Mårten, som just firat sin sextionde födelsedag. Och han har inte
slarvat med firandet, även om det kanske varit mer hårt jobb på sistone.
Grattis, du fyller 60! Hur känns
det?
Jag fick frågan tidigare av några släktingar, så jag har faktiskt funderat ut
ett svar. Så här: Nånstans fram till 30
tyckte jag att jag hade någon slags kontroll, jag planerade och kom ihåg och
så. Men sedan är det 30 år som bara
rusat fram, efter 30 så ökades tempot.
Nu är det mer en grå massa – jag vet ju
att det hänt saker, men hur länge sedan
var det, och hur hänger de ihop?
Hm, det låter ju lite besvärligt…
eller?
Nej, det är mer en allmän känsla av att
livet går fort. Och något jag har lärt
mig med åren – och som väl är extra

Har du kunnat fira något mitt i
krisen?
Jo, faktiskt! Jag började redan dagen
innan, med lunch utomhus – och när
någon föreslog en öl sa jag bara ja.
Jag fortsatte att säga ja hela eftermiddagen och kvällen också!
På själva födelsedagen satt jag med
några grannar på vår takterrass, väldigt trevligt. Och nu, efter vårt styrelsemöte på klubben dök det upp lite
bubbel…
Du har varit ordförande i S:t Erik
i tio år – längst av alla. Hur känns
det?
Det roliga är att det dyker upp nya saker hela tiden. Nya problem att lösa.
Om allt bara var likadant skulle det bli
lite trist, att säga ”det har vi provat förut”. Men det är alltid något nytt.
Det roligaste på sistone var resultatet
när vi gick ut och vädjade om pengar. Det gick ju så fantastiskt bra. Att få
skriva det tack-inlägget gör en ju verkligen glad i själen. Det var som att sväva på små rosa moln.
Vad är det klurigaste med att vara
ordförande?
Det mest intressanta är nog att lista
ut hur man ska hantera olika sorters
människor. Människor är olika, man
får tackla dem på olika sätt. Sen är jag
rätt mån om att sätta gränser också, att
inte jamsa med för mycket.
Det kanske en del kan vittna om… men
det lustiga är ju att en del människor
fungerar det väldigt bra med, då får
man en bättre dialog. Men det är så-

klart en balansgång. Men jag försöker
verkligen tänka på att inte bara köra
på.
Man måste respektera folk.
Hur lär man sig att ta folk? Går det
ens att lära sig?
Det går absolut att träna!
En förebild jag har här är min morfar.
Han förvaltade skog, och jag fick följa
med honom på uppdrag ibland när jag
var liten. Han pratade med alla, från
skogsarbetare till adelsmän, och kunde
konsten att förstå och bli förstådd.
Det hade jag även nytta av när jag jobbade – jag är utbildad civilingenjör,
och märkte ibland att andra kamrater
som kom från Teknis hade svårt att
tackla byggjobbarna. Men jag tyckte
inte det var något problem – jag pratade med dem!
Vad gör du mer än vara ordförande? Det ryktas om att du gärna går
på fotboll och hejar på Djurgården…
Ja, att jag är djurgårdare är nog ingen större hemlighet! Men annars är
jag rätt kulturellt intresserad, jag gillar
både litteratur och musik.
Även om man kan känna sig lite övervakad är ju YouTube fantastiskt bra
när det gäller att ge tips. Så det kan jag
tipsa andra om: skriv in en låt du gillar
och se vilka tips du får. Ibland kan man
hitta musik som är så bra, som jag aldrig hört. Där kan jag förlora timmar!
Så till sist – vad tror du om framtiden? Kommer bridgen att klara
Corona-krisen?
Att många spelar på nätet just nu kanske är bra. Många nya spelare kan
börja med bridge på nätet – och vill
kanske spela på riktigt sen.
Jag saknar människorna när jag spelar
på nätet, och jag hoppas ju att vi alla
snart kan spela tillsammans igen.
Men jag vet ju inte – kanske flyttar
bridgen ut i cyberrymden, och jag sitter alltmer ensam här på klubben… vi
får se!

