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Med anledning av Covid-19-pandemin så är klubbens verksamhet begränsad tills 
vidare. OBS! Föranmälan gäller till samtliga tävlingar. (Klicka på tävlingslänken 
i spelkalendern.)

Vi rekommenderar att ni läser de digitala nyhetsbreven samt följer uppdatering-
ar om läget på www.sterik.se.

     

Dag  Tävling  Tid   Info

Måndag Måndagsbridgen 1200-1600  Max 24 par, föranmälan krävs

  Ligan   1830-2230  Max 12 lag, föranmälan krävs

  BBO-ligan  1830-2230  Spelas på BBO, föranmälan krävs

Tisdag Dagligan  1300-1645  Max 12 lag, föranmälan krävs

  Ligan   1830-2215  Max 12 lag, föranmälan krävs

  BBO-liga  1830-2215  Spelas på BBO, föranmälan krävs

Onsdag Onsdagsbridgen 1200-1600  Max 24 par, föranmälan krävs

  Ligan   1830-2215  Max 12 lag, föranmälan krävs

  BBO-liga  1830-2215  Spelas på BBO, föranmälan krävs

Torsdag Bridgeträning  1200-1500  Föranmälan på bridgeskolans hemsida
 
  Ligan   1830-2215  Max 12 lag, föranmälan krävs

  BBO-liga  1830-2215  Spelas på BBO, föranmälan krävs

Fredag Fredagsgodis  1100-1500  Föranmälan på bridgeskolans hemsida

Lördag –   –   Inget spel tillsvidare
  
Söndag Söndagsbarometer 1200-1600  Max 24 par, föranmälan krävs

Speldagar hösten 2020 

Spelprogram sommaren 2020

(För aktuell info se www.sterik.se)
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Kryss är ett kryss är ett kryss?

På engelska används ibland häls-
ningen XOXO i slutet av ett med-
delande. X står för ’kisses’ och O 
för ’hugs’. 

Vad har det med bridgekryss att göra? 
Kanske allt, kanske inget alls. Kryssen 
vi spelar med idag är trots allt till för att 
hålla oss separerade, medan ett kryss i 
en hälsning antyder ett mer kärvänligt 
förhållningssätt. Men kryssen antyder 
också att vi bryr oss om varandra väl-
digt mycket och på så sätt är kryssen 
och X:en inte så långt ifrån varandra. 

Jag har nu spelat bridge med kryss sen 
live-bridgen började igen och jag får 
erkänna att jag har blandade känslor 
för dem. Egentligen har jag inga större 
invändningar mot de tekniska lösning-
arna eller designen. Det är en smart 
lösning som borde uppfylla kraven på 
säkerhet. Det är istället, som så ofta är 
fallet med teknik, användaren som är 
det största hotet för eventuellt haveri. 

Vi är vana vid att spela bridge utan att 
ha ett plexiglas i vägen och vi verkar ha 
svårt att anpassa oss efter de nya förut-
sättningarna. När en spelare vill fråga 
om ett bud eller inte hört vad någon 
sagt så sträcker sig nästan alla, som jag 
både observerat på avstånd eller mött 
vid bordet själv,  förbi och utanför ski-
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van för att kunna kommunicera. Det 
beteendet gör ju att den eventuella 
nyttan med kryssen i princip blir om-
intetgjord!

Jag riskerar kanske att låta som en mi-
ni-Tegnell nu, men jag tror helt klart 
att det inte spelar någon roll vad vi har 
för tekniska skyddsanordningar i form 
av munskydd, handsprit, plexiglas, et-
cetera om vi inte ändrar vårt bete-
ende vid bordet.

Använd papper och penna, tydligt 
kroppsspråk eller låt helt enkelt bli 
att ställa för mycket onödiga frågor. 
Så kommer det här att gå finfint och 
förhoppningsvis kommer det inte att 
dröja alltför länge innan vi kan njuta 
av såväl bridge som varandras sällskap,  
utan plexiglas. 

XOXO

Helsida    5.700:-

Halvsida   2.990:-

1/3 - sida   1.990:-

1/6 - sida   1.170:-

1/12 - sida   560:-

Övrig spalt 12:-/mm

För mer info: mejla pass@sterik.se

Vill ditt företag annonsera i PASS?

Pass är en medlemstidning för bridge-
klubben S:t Erik och utkommer med 
två nummer per år.
Tidningen kommer vanligtvis ut i bör-
jan av spelsäsongen, en på hösten och 
en på våren.

Redaktionen förbehåller sig rätten att 
korta i texter och insändare. 
Som periodisk skrift är PASS befriad 
från moms och reklamskatt. 

Årsmöte 1 november!
Start: 12.00

Slut: cirka 13.15
Årsmötessilver startar efter avslutat årsmöte, 

dock tidigast 13.30.
OBS! Föranmälan krävs

http://www.svenskbridge.se/kalender/78203

X3X3
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På grund av coronaviruset ställ-
de vår klubb in ligan från och 
med den 16 mars, kursverk-
samhet och partävlingar från 
den 23 mars för att sedan hål-
las helt stängd till den 10 juni. 
Då återupptogs spelet försiktigt 
med partävlingar och, för för-
sta gången i klubbens historia, 
nätspel där 33 lag deltog.

De viktigaste förhållningsregler-
na för klubbspelet var då:
- Följ Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer. Viktigast av allt är att du 
inte kommer till klubben om du kän-
ner dig det minsta sjuk.

- Har du varit ute och rest var extra 
försiktig, inkubationstiden är 14 dagar.

- Obligatoriskt när du kommer till 
klubben är att tvätta händerna med 
tvål och vatten i minst 20 sekunder. 
Samma sak efter fikarasten! Handsprit 
finns utställt på flera ställen.

- Föranmälan gäller. Högst 24 par får 
deltaga. Anmälan sker på klubbens 
hemsida.

- Bara vartannat bord i varannan rad 
kommer att användas och olika bord 
kommer att användas vid dag- respek-
tive kvällsspel.

- Varje bord får en egen omgång 
brickor och varje spelare får en egen 
budlåda. Både brickor och budlådor 
kommer att ha varit i karantän i minst 
fem dagar.

- Det är obligatoriskt att spela med så 
kallade bridgekryss.

- Betalning sker med smartkort som 
spelaren själv lägger på handtermina-
len. (Inga kontanter tas emot).

- Resultatredovisning sker på TV-ap-
parater.

Ligaspelet återupptogs på klubben den 
10 augusti med 48 lag fördelade på 
fyra kvällar i Sensommarligan v33-37 
medan 67 lag samtidigt spelade på nä-
tet. I fortsättningen Höstligan v38-42 
deltog 60 lag på klubben fördelade på 
fyra kvällar samt en eftermiddag och 
68 på nätet.

Klubben bad på grund av covid-19 
Smittskydd Stockholm om en rådgi-
vande besiktning av vår lokal vilket de 
inte ville göra. Efter att Lerums BK 
hade beskrivit sitt upplägg (som lik-
nade vårt) svarade dock Smittskydd 
Väst den 30 juni att: ”Bridgespel un-
der dessa förutsättningar bör kunna 
genomföras” och ”Viktigast att tänka 
på är att använda bridgekryss, bords-
avstånd och rondbyten under ordnade 
former”.

När detta skrivs planerar Regering-
en att, enligt Folkhälsomyndighetens 
förslag, ge idrotten undantag att höja 
gränsen för publik till 500 personer. 
Avståndet mellan publik ska då vara 
minst en meter förutsatt att arrange-
manget har anvisade sittplatser men 
två personer i sällskap kan sitta tillsam-
mans. Beslut förväntas den 8 oktober 
som ska börja gälla från den 15 okto-
ber.

Det har från många håll påpekats det 
ologiska i att inga begränsningar gäl-
ler på stormarknader samt att om 200 
personer sitter och äter på en restau-
rang och en musiker börjar spela så 
måste alla utom 50 gå.

När dessutom BK Tre Sang i Helsing-
borg den 22 september fick bekräftat 
av Polismyndigheten i Region syd att 
de som slutet sällskap får vara fler än 
50 spelare planerar S:t Erik att från 
den 19 oktober fördubbla deltagaran-
talet till 24 lag eller 48 par vid varje 
speltillfälle. Det kommer inte att bli 
trångt i en lokal som rymmer 450 per-
soner. Tävlingskommittén kommer 
dock att förbehålla sig rätten att redu-

cera deltagarantalet om omständig-
heter relaterade till Covid-19 ger an-
ledning därtill.

De viktigaste ändringarna i för-
hållningsreglerna blir:
- Vi glesar ut mellan bord i spelsalen 
så att 48 blir kvar, där 24 används på 
dagen och de 24 andra på kvällen.

- Vi köper in fler bridgekryss så att vi 
har ett för varje bord som används.

- Vi köper in fler Bridgemate och bud-
lådor med budkort så att fortfarande 
varje bord respektive spelare kan ha 
sin egen. Karantän i minst 36 timmar 
gäller.

När det gäller det öppna brev till mi-
nistern för idrottsfrågor Amanda Lind 
som klubben skickade under påsken 
så har regeringen inte ens svarat att 
brevet har emottagits. Det är dock en 
trevlig tanke att kritiken kanske bidrog 
till att utformningen av omställnings-
stödet reviderades så att även ideella 
föreningar kunde ta del. Stödet gavs 
med 75 % av det procentuella omsätt-
ningstappet, beräknat på fasta kostna-
der för mars-april 2020 jämfört med 
2019. Brevet medförde i alla fall att 
ordföranden intervjuades i lokalradion 
direkt från klubblokalen.

Klubben har sökt och erhållit flera 
stöd, från er medlemmar bidrag om 
229 000 kr och förutbetalda lagavgif-
ter på 762 000 kr, från staten omställ-
ningsstöd om 266 350 kr och caféhy-
resstöd på 27 000 kr samt från StBf  
bidrag på 95 000 kr och 62 stycken 
bridgekryss.

Bokslutet för 2019–20 visar på en för-
lust på 184 000 kr medan den mycket 
osäkra budgeten för 2020–21 slutar 
på 942 000 kronor i underskott. Års-
möteshandlingarna med fler detaljer 
kommer snart att publiceras på klub-
bens hemsida inför årsmötet som hålls 
den 1 november.

Mårten Gustawsson, ordförande i 
BK S:t Erik

Styrelsen informerar – Fortsatta utmaningar

For tsatta utmaning-
ar för BK S:t Erik

TEXT - MÅRTEN GUSTAWSSON
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Artikel – Tillbaka till spellokalen

Lovord och rekommendationer 
av våra spelare!
Vi som är medlemmar i S:t Erik 
får kontinuerligt nyhetsbrev om 
klubbens aktiviteter. Nu, i sep-
tember, ordnas det både par- och 
lagtävlingar med begränsat antal 
deltagare. En del spelare vågar 
fortfarande inte besöka klubben, 
andra är redan beväpnade med 
antikroppar, saknar rädsla och 
anmäler sig ständigt till de olika 
tävlingar som arrangeras. 

Jag hade inte varit på klubben på ett 
halvår och när jag kom in i lokalen för 
att göra detta reportage möttes jag av 
en ny ommöblering. 
Det var plexiglasskärmar vid alla bord, 
fast lite senare fick jag veta att bara 
den första skärmen, prototypen, var 
av plexiglas, men inte de nyare som är 
mindre, smidigare och kallas för brid-
gekryss. 
Bara så ni vet.

Den riktiga överraskningen för mig var 
de många klädnyporna som satt som 
klistrade på alla bridgekryss. 

Jag förknippar inte klädnypor med 
bridge men från och med nu kommer 
jag inte längre att associera dem med 

tvätt utan med systemdeklarationer. 
Klädnyporna håller fast systemdekla-
rationerna på skärmarnas övre kanter.

Ont om plats
Kent Sandström och Bengt Petterson 
deltar flitigt i partävlingarna men på-
pekar att det är svårare att få plats på 
onsdagarna, då man måste anmäla sig 
5–6 dagar innan.

Kent: Förut spelade jag bridge fem 
gånger i veckan och nu är det bara en 
gång plus hemmabridge ibland. 

De flesta klubbar har stängt, tur att det 
nu finns spel på S:t Erik. Det är mycket 
jobb omkring arrangemanget och man 
är tacksam för möjligheten som ges.

På frågan om det är väldigt annor-
lunda nu, under Coronapandemin att 
spela bridge svarar Bengt: ”Nej, inte 
alls, den enda skillnaden är att jag tvät-
tar händerna oftare nu.” 

Egna brickor
Säkerhetsrutinerna på klubben gör 
att Bengt och Kent känner sig trygga. 

Tillbaka till 
spellokalen

TEXT & BILD - ELENA STRÖM

Bridgekryss pryder de gröna borden.

Klädnypor håller upp systemdeklarationerna.
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Artikel – Tillbaka till spellokalen

Varje bord har ”egna” brickor i lådan 
bredvid, de skickas inte vidare utan an-
vänds en gång av varje spelare innan 
de läggs i karantän i fem dagar. Man 
behåller även samma budlåda under 
tävlingen. 

De flesta spelare är äldre, så risken att 
de är smittobärare är mindre än för de 
yngre som umgås med omgivningen 
på annat sätt, menar Bengt.

Han är kassör i BK Hässelby (som 
finns i Vällingby) och berättar att de 
kommer att införa säkerhetsåtgärder 
som liknar dem på S:t Erik. 

Istället för skärmar som är svåra att 
montera och demontera i en lokal som 
hyrs av andra föreningar, kommer det 
att finnas visir från och med oktober 
i år. 

Medlemmar i klubben tilldelas ett vi-
sir med eget namn gratis, gästspelare 
måste ta med eget eller köpa av klub-
ben till ett pris av 60 kronor.

Det var mycket som var bra och 
jag undrar om det finns något, 
trots allt, som man kan vara miss-
nöjd med? Vad kan bli bättre?

Varje bord har egna brickor, som har legat i karantän i minst fem dagar.

Bengt: Jag, som många andra, hör lite 
dåligt och måste anstränga mig för att 
höra vad partnern säger bakom glaset. 

Däremot hörs det tydligt när någon 
vid bordet bakom mig kommenterar 
högt brickan som spelas vid alla bord. 

En annan sak som tål förbättring är 
de närvarande reglerna om systemde-
klarationer som hänger högst upp på 
skärmarna. Det är svårt att läsa dem 
om de är handskrivna eller utskrivna 
med väldigt små bokstäver. De borde 
skrivas ut med större storlek på typsnit-
tet.

Kent: Jag har märkt att ibland, helt 
omedvetet, hålls inte avståndet mellan 
spelarna. När de som inte sitter still 
reser sig för att byta bord så blir det 
trängsel. 

Vi brukar säga att i dessa coronatider 
är det mindre farligt att komma hit och 
spela bridge än att gå till affären och 
handla mat, men då måste vi alla hålla 
avstånd och respektera reglerna.
                                                    

Kent och Bengt spelar dagens första bricka.

Skribent Elena Ström
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Bridge In the C 
Dimension*

TEXT  - NOOMI HEBERT

Artikel – Bridge in the C dimension

När dessa rader skrivs är det 
nästan slut på september må-
nad. Siffrorna över Coronasmit-
tade börjar krypa uppåt i Stock-
holm igen, och förhoppningen 
om att kunna samla mer är 50 
personer utan att någon höjer 
på ögonbrynen verkar ha för-
svunnit.
Så hur har krisen påverkat klub-
ben? Vad kan man tro om fram-
tiden? Frågorna är många, sva-
ren få.

Ingen liga, ingen bridgeskola. 
Lite småtävlingar på klubben, och nån 
slags BBO-liga. Så har våren, somma-
ren och början av hösten sett ut för oss 
bridgespelare. 
Även om många vill spela (sensomma-
rens ligaspel blev övertecknat på någ-
ra minuter) är det många som passar 
spel. Att åka in till klubben känns inte 
så skoj. Skälen till detta varierar helt 
säkert, men många tar uppmaningen 
om att begränsa sina sociala kontakter 
på allvar.

Många 70 +
Och andra gör det inte. Väldigt 
många 70-plussare har varit snabba 
tillbaka till spelet. Men… de kanske 
redan varit sjuka? Och vem är jag att 
döma? Har man fyllt 70 är man väl 
verkligen gammal nog att bestämma 
själv.

Eller… ska man inte påverka dem lite? 
Kanske till och med mycket? Ska inte 
klubben säga ”håll er hemma!” lite 
tydligare? Och klubben – ja, i teorin 
är det ju du och jag och alla andra till-
sammans. 
Men hur ska vi kunna hantera och 
tycka och besluta om något vi aldrig 
varit med om förr?

Rent lagligt finns det ingen 50-perso-
nersgräns för bridgespel. Precis som 
fler kan samlas på en restaurang, skul-
le fler kunna spela bridge på rätt sida 
av lagen. De intäkter en tävling för 48 
personer drar in är i stort sett plus mi-
nus noll, och ger bara ett marginellt 
bidrag till hyran. ”Jamen då måste vi 
öppna för fler!” säger bridgeivrarna. 

 –  klubben, krisen & kryssen

* Du har väl läst Bridge In The Fourth Di-
mension av Victor Mollo? Om inte, gör det 
genast!

Andra tänkbara namn på denna artikel var 
Bridge i coronans tid, som såklart skulle 

anspela på Kärlek i kolerans tid av Gabriel 
García Márquez. 

Även På spaning efter den bridge som flytt 
(eller det spel som flytt) var en kandidat – 
just det, som i På spaning efter den tid som 

flytt av Marcel Proust. 

Den sistnämnda räcker extremt länge – 
kanske ett bra projekt i dessa tider…
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”Klubben är till för att gynna bridgen! 
Vi ska ordna så mycket spel det bara 
går, och får förutsätta att folk är vet-
tiga. Håller vi på så här och hindrar 
folk att spela bridge har vi snart ingen 
klubb kvar!”

Ett kryss två
”Nej, så kan vi absolut inte göra!” sä-
ger spelskeptikerna. ”Alla instanser i 
samhället måste ta sitt ansvar – vi är 
en av dem! Och tänk om vi fick ett 
smittokluster som utgick från klubben, 
med svårt sjuka och kanske till och 
med döda – det går inte att försva-
ra! Max 50 personer, bridgekryss och 
handsprit, basta!”
Bridgekryssen är en del av den nya 
verkligheten. Istället för att kunna 
småprata med dina bordsgrannar får 
du kämpa för att höra vad de säger. 
Däremot hör du väldigt väl vad som 
sägs vid bordet intill – ljudet studsar. 

I början var många djupt skeptiska till 
de genomskinliga kryssen, men de fles-
ta verkar ha vant sig. Roligast är när 
folk vill prata – det är inte ovanligt att 
se två spelare på tå som pratar över 
krysset, medan det andra paret hukar 
sig för att kunna höra varandra i det 
lilla mellanrummet precis ovanför bor-
det.

BBO, Funbridge och fusk
Jamen då får vi väl spela på nätet då. 
Jovisst, klubben har ordnat onlinespel, 
och tävlingarna har haft drygt 60 lag 
i de två ligor som spelats. Förbundets 
spel på BBO har lockat cirka 30 par i 
varje omgång.  Samtidigt har förbun-
det ordnat spel på Funbridge där man 
spelar mot robotar och om bronspo-
äng. Men… det kommer täta rappor-
ter om fusk, och just i dagarna kom det 
fram att över 30 välkända spelare har 
åkt dit. Namnen är inte ute, men det 

** Hela citatet lyder: 
“But I don’t want to go among mad pe-
ople," Alice remarked.

"Oh, you can’t help that," said the Cat: 
"we’re all mad here. I’m mad. You’re mad."

"How do you know I’m mad?" said Alice.

"You must be," said the Cat, "or you 
wouldn’t have come here.”

Lewis Carroll, Alice in Wonderland

ska röra sig om duktiga spelare. Under 
sommaren har norska förbundet stängt 
av spelare som gissade lite för bra… 
Nu vet ju alla, att den som verkligen 
vill fuska kan såklart göra det i alla vä-
der, och på alla plattformar, även live. 
Men teorin är att det blir lite för lätt 
– och därmed lite för frestande – på 
nätet. Så bridgens framtid kanske inte 
finns där, bara en lite halvtrist nutid.

Inga tävlingar någonstans (nästan)
Nästan alla internationella och natio-
nella tävlingar, inklusive Bridgefesti-
valen blev inställda under våren och 
sommaren. Några klubbar ute i landet 
har spelat på sparlåga, och svenska cu-
pen blev delvis en nättävling. 

Men under sommaren kom lite spel 
igång ute i Europa. Stefan Ekman åkte 
med partnern Per Ol-Mårs till Pula i 
Kroatien i början av september. De 
körde sin bridgefestival, men med fär-
re deltagare och munskydd.

– Jag har inte spelat där tidigare, så jag 
kan inte jämföra med hur det brukar 
vara, berättar Stefan. Men alla tävling-
ar hade ett tak på 52 par, och man var 
tvungen att föranmäla sig. Arrangören 
behövde tillstånd från polisen, och de 
hade varit där och kollat också.
– De hade inga bridgekryss, istället 
hade de satsat på väldigt stora bord! 
Så den som såg lite dåligt hade svårt 
att se träkarlen.
– Men det var trevligt, och gott! Maten 
var nog bättre än bridgen… hur som 
helst så bestämde vi oss för att åka ner 
nästa år igen! avslutar Stefan.

”We’re All Mad Here”** sa affischen 
som festivalen skyltade med. Och man 
måste kanske vara lite galen för att vil-
ja spela bridge just nu? Eller kommer 
galenskapen när man måste låta bli?

FACIT-
SPELKORT
– med kommentarer
Med Facit-Spelkort kan ni spela 
hemmabridge och jämföra er med 
andra resultat, precis som på klub-
ben eller andra större tävlingar.
 Givarna är tidigare spelade i 
riktiga tävlingar och det är resulta-
tet från dessa som ligger till grund 
för de poäng (score) ni får.
 Ett paket med Facit-Spelkort 
innehåller en kortlek med 48 givar 
samt tillhörande häfte med scorer. 
Förutom scorer redovisas i häftet 
även förslag till budgivning, re-
kommenderade utspel samt idéer 
kring spelföringen m m. 
 Givarna kan spelas om hur 
många gånger som helst – och 
kortleken kan givetvis även använ-
das till andra kortspel. 
 F n finns 15 utgåvor: 1-14 och 
”SLAM” med slamavgöranden.

– 1 –

Givsamling
– med kommentarer

www.bridgeforlaget.se

1
1

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

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

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

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

• Kortlek 
   med 48 givar

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

Pris:

  100:—

HANDLA DIREKT I VÅR 

INTERNET-BUTIK! 

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE

HANDLA DIREKT I VÅR 

INTERNET-BUTIK! 

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE

– Gratis tel 020-52 13 13 –

NR 14 UTE NU!!!
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Bridgen har äntligen kommit 
igång igen tack vare skyddsan-
ordningar som bridgekryssen. 
Men det är många som tycker att 
det är svårt att höra vad medspe-
larna säger genom glaset, samti-
digt som ljudet studsar och spri-
der sig ut i lokalen.

När man spelar bridge med kryss 
så får man liksom det sämsta av 
två världar vad gäller ljud. Man 
hör inte vad med- eller motspela-
re säger, men man hör precis allt 
som sägs vid andra bord. 

Just kommunikationsförbistring-
en vid bordet är något som våra 
döva medspelare upplever mer 
eller mindre varje gång de spelar 
bridge, kryss eller ej. 
Kan man kanske lära sig något av 
hur döva hanterar kommunika-
tion och kan denna kunskap göra 
att bridgespelare hanterar kom-
munikationen vid bordet bättre 
även när kryssen inte längre be-
hövs?

Hej Thomas! Hur har ditt bridgeår 
varit hittills? 
Jadu, det har väl varit ganska så mini-
malt. Före Corona spelade jag i ligan 
och det gjorde vi fram till mars unge-
fär. Sen kom Corona och då kraschade 
allt och det blev inget spel alls. 
Men i juni skapade Norrorts Bridge 
en serie på BBO och sen har det bara 
blivit spel på BBO  för min del under 
resterande tid. 

Och så blev det lite golf.
Nej, inte lite golf, mycket golf !

Har du spelat bridge med kryss? 
Har du sett dem?
Nej,  jag har inte det. Jag har sett bilder 
av dem, men jag har själv inte spelat 

Artikel – Bridgetecken

Bridgetecken

TEXT - KRISTIN NEDLICH

med dem.

Vad tänker du när du får höra att 
många hörande tycker att det är 
jobbigt att inte kunna höra vad 
partnern eller motståndarna säger 
genom glaset?
Jag kan inte riktigt tänka mig att det 
skulle bli ett problem för hörande. Det 
är smått obegripligt för mig. 

Men samtidigt kan jag ju jämföra de 
här kryssen med skärmar, (träskivor som 
delar bordet diagonalt så att man inte ser 
partnern, men man har ena motståndaren på 
samma sida skärmen. Används främst i större 
turneringar som VM, EM och liknande. reds. 
anm.) som jag själv har testat att spela 
med.
Bridgeskärmar är väldigt besvärligt för 
döva, för då finns det inget sätt för oss 
att kommunicera eftersom vi inte ser 
partnern. Men med bridgekryss däre-
mot så hade det ju underlättat något 
enormt.  

Om vi backar tillbaka bandet till 
innan Corona. Hur brukar du upp-
leva ljudmiljön i spellokaler (inn-
an Corona)?
Fantastiskt tyst. (skratt)

Jag har för mig att du vid något till-
fälle faktiskt bad några vara tysta 
i ligan. Det var några som pratade 
väldigt högt och störde även andra 
i lokalen.
Ja, precis, det har hänt. Det jag har 
reagerat på när hörande sitter vid ett 
bord, är att de gärna pratar med var-
andra under eller efter spelet. 
När de sedan spelar och sitter vid sam-
ma bord som mig så kan de prata som 
om jag också hörde. 

I de lägena kan jag be dem vara tysta 
för att jag inte hör vad de säger. Spe-

ciellt om jag dessutom spelar med en 
döv partner. Om jag spelar med en 
hörande partner så stör det mig inte 
lika mycket för då kan ju min partner 
reagera om det skulle vara något de sä-
ger som berör oss, kommenterar, eller 
beter sig oetiskt. Men har jag en döv 
partner så vet jag ju inte alls vad som 
sägs. 

Det har även hänt att hörande har sagt 
till mig och min partner att vara tysta, 
alltså att sluta teckna med varandra ef-
ter att vi har spelat klart. Jag kan förstå 
hur de känner till viss del och därför 
försöker vi att undvika att teckna om vi 
har två hörande motspelare.

Har du blivit anklagad för fusk nå-
gon gång, på grund av att du och 
din partner tecknar med varan-
dra?
Ja, självklart. De har till och med gått 
till tävlingsledaren och klagat. Men 
det var ganska länge sedan det hände 
nu. Förut så var hörande ovana vid att 
döva var med i de här sammanhangen.

Nu så vet ju de flesta om att vi finns 
och de vet vem jag är. Det är länge-
sedan jag fick den typen av anklagel-
ser. Iallafall inte på klubben (S:t Erik). 
Men, det är klart att något sådan kan 
hända igen på till exempel en bridge-
festival eller liknande.

Du har ju en fantastisk förmåga att 
dels läsa på läppar och dels prata. 
Gör det att många hörande ibland 
inte ens förstår att du är döv? 
Helt sant. Det är faktiskt så att ibland 
försöker jag undvika att använda mitt 
tal. Jag använder hellre papper och 
penna om det är något som jag vill frå-
ga mina motståndare. 

Problemet är att ja, jag kan prata, men 
jag vet inte alltid hur högt jag pratar. 
Jag kan bli lite klumpig och så hör an-
dra mig. Men det är ju inte min me-
ning att säga det för högt. 

”Jag använder hellre 
papper och penna... ”

”Jag kan inte riktigt 
tänka mig att det 
skulle bli ett pro-
blem för hörande.”
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FORTS. PÅ NÄSTA SIDA →

Artikel – Par Bricole

Ibland använder jag budlådan för att 
visa vad jag menar istället för att säga 
det högt. 

Vissa motståndare har ibland reagerat 
med att höja rösten eller till och med 
prata engelska. Men då tar jag fram 
papper och penna och talar om att jag 
faktiskt inte hör. 

Det var en ganska rolig incident som 

hände när jag spelade mot en elitspe-
lare, jag ska inte nämna några namn 
här nu men personen skriver i Afton-
bladet...
Han skrev ”five spades” till svar och då 
skrev jag tillbaka på svenska: – Tack! 
Så det kan bli lite tokigt ibland. 

”Jag använder hellre 
papper och penna... ”

Du har ju spelat in en samling 
med videor på bridgetecken och de 
finns på Svensk Bridges hemsida. 
Hur tycker du mottagandet har va-
rit. Vad har du fått för reaktioner 
på det?
Många har tyckt det var intressant 
och vissa kanske till och med har lärt 
sig några tecken till nästa gång vi möts 
och gärna vill visa att de har lärt sig 
något nytt. 

Foto: Lars OA Hedlund

Artikel – Bridgetecken

”Så det kan bli lite 
tokigt ibland... ”
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Artikel –Bridgetecken

Kan du ge några bra tips och teck-
en som hörande kan lära sig och 
använda när de spelar med kryss? 
De jag skulle välja är väl i så fall grund-
tecknen för färg, siffrorna likaså och 
honnörerna. Det är det viktigaste man 
behöver som spelförare. 

Jag kom att tänka på ett tillfälle då 
du och jag spelade. Jag bjöd 1sp, 
2sp, 3sp, 4sp och så blev jag till 
slut dubblad. Då gjorde du det här 
tecknet (visar tecknet för åsna), 
och sen när kontraktet gick hem så 
fick jag det här tecknet (visar teck-
net för Kung).
Haha, ja, vad du kommer ihåg!  Men 
just åsna är kanske inte något som jag 
skulle lära ut generellt, får låta det vara 
ett privat tecken kanske.  

Du nämnde att papper och penna 
är något som du har tyckt varit an-
vändbart vid bordet för att kunna 
kommunicera med hörande utan 
att riskera att prata för högt. Det 
kanske är något som hörande kan 
ta till sig och använda mer även 
när man inte spelar med kryss?
Ja, ett bra exempel är t.ex Allsvenskan 
som jag spelade i Västerås. Tävlings-
ledaren där gick och lade papper och 
penna på vårt bord så fort hon förstod 
att vi var döva och det tyckte jag var en 
så himla fin gest.

Utan pappret som vi fick så  hade man 
hade fått skriva på baksidan av proto-
kollet eller något liknande istället och 
det är inte alltid optimalt. Givetvis 
skulle man ha kunnat ta med det själv, 
men det är inte alltid man tänker på 
det ska jag väl själv erkänna.

I framtiden kommer vi förhopp-
ningsvis inte behöva kryssen läng-
re. Vad hoppas du att hörande 
bridgespelare ska komma ihåg 
när de möter döva spelare?
Respekten! Och förståelsen för döva, 
hur det är att inte höra. 

Är det något annat du vill tillägga 
innan vi rundar av intervjun?
Det finns väl en sak som jag funderat 
litegrann på. Bästa sättet för att ut-
vecklas i bridge är ju att kunna disku-
tera spelet med andra, att få tips från 
partner och motspelare. Men jag har 
ju inte riktigt samma möjligheter att ta 
till mig de där små underförstådda tip-
sen och idéerna för att utvecklas. Och 
det kan jag tycka är lite synd eftersom 
jag då på egen hand måste försöka hit-
ta den här kunskapen. 

När man spelar på BBO så kan man 
ju sitta kvar efter spelet och prata om 
spelet. Där kan man då diskutera frå-
gor som kan ha dykt upp under spelet. 
Varför spelade den ut så, eller vad be-
tydde det där budet etcetera. 

Normalt sett så kan jag ju sällan disku-
tera sådana grejer, men på BBO så har 
jag den möjligheten. 

När tror du att du kommer att spe-
la live-bridge igen?
När Corona är borta. 

”...vissa kanske 
till och med har 
lärt sig några teck-
en till nästa gång 
vi möts...”
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Artikel – Bridgetecken

Teckenglosor

Hacka

Raka måtthanden, uppåtriktad och framåtvänd, 
förändras till nyphand, upprepas

Flata handen, uppåtriktad och inåtvänd, förs ned-
åt och åt vänster samtidigt som den slås åt vänster 
framför ansiktet

Spader Hjärter

Flata tumhanden, vänsterriktad och inåtvänd, kon-
takt med vänstra sidan av bröstet, förs sedan framåt 
samtidigt som den förändras till A-hand

Måtthanden, uppåtriktad och framåtvänd, slås åt hö-
ger, upprepas

Ruter Klöver

Pekfingret, framåtriktat och vänstervänt, upprepa-
de kontakter ovanpå pekfingret, högerriktat och in-
åtvänt

Honnör

D-handen, uppåtriktad och framåtvänd, förs åt 
vänster till kontakt bredvid pannan

De här tecknen och många fler hittar du på: http://www.svenskbridge.se/teckenspråkslexikon
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Klurigheter – Gullbergs tankenötter

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

TEXT - TOMMY GULLBERG

♠K62
♥E10974
♦E76
♣Ekn

♠E109543
♥Kkn8
♦92
♣72

1) Väst/Alla

Syd Väst Nord Öst
 1 ♣*  1 NT 2 ♣
4 ♠  pass pass pass

Utspel: Ruterkung.

Väst berättar om en, normalt, balanse-
rad öppningshand utan femkorts hög-
färg. Nord valde att kliva in med 1NT 
som åtminstone beskriver styrkan bra. 
Ett alternativt bud hade varit 1♥.

Du vinner ruteress och fortsätter med 
kung och ess i trumf.  

Hur vill du fortsätta när Öst hade 
singeltrumf ?

♠EK65
♥Kkn109
♦7
♣KDkn2

♠kn2
♥ED43
♦E865
♣E54

2) Syd/Öst-Väst

N

S
ÖV

Syd Väst Nord Öst
1 NT  pass 2 ♣  pass
2 ♥  pass 4 ♣* pass
4 ♦*	 pass 4 NT * pass
5	♣*	 pass 5 ♦*	 pass
5 NT * pass 7 ♥

Utspel: Hjärteråtta.

Efter sangöppningen följde högfärgs-
fråga. Nord fastställde sedan hjärtern 
som trumf  med kontrollbudet i klöver. 
Efter ruterkontroll följde essfråga med 
svaret (noll)/tre ess av fem. Därefter 
kollade Nord att Syd hade trumfda-
men innan han bjöd storslam.

Alla bekänner i första stick. Hur 
vill du fortsätta?

♠Ekn76
♥876
♦E3
♣K1065

♠KD832
♥E5
♦KDkn
♣Ekn9

3) Syd/Alla

N

S
ÖV

Syd Väst Nord Öst
2 NT  pass 3 ♣* pass
3 ♠  pass 6 ♠	 pass
pass pass
 

Utspel: Hjärterdam enligt 10-12.

Sedan Syd utlovat 20-21 balanserade 
frågar Nord efter högfärg. När spa-
dern duger som trumf  fastställer  Nord  
kontraktet till lillslam. 

Du tar hjärteress och fortsätter 
med trumf. Spelplan när alla då 
bekänner?

facit på sida 17

N

S
ÖV 1 2 3

Vi är ett av många företag som är 
hårt drabbade av rådande pande-
mi. Vi omsätter ca 10 % av vad 
vi normalt gör under denna tid 
på året. Klubben har varit väldigt 
överseende och tillmötesgående, 
främst vad det gäller hyran som vi 

betalar för att driva caféet. 
För detta vill vi rikta ett stort tack!
Vår målsättning har varit och 
kommer fortsatt att vara att hålla 
caféet öppet när klubben eller sko-
lan har verksamhet.

forts. på sid 19
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Trumfstöd med 
tre kort

TEXT - JAN LAGERMAN

Lagermans lite lättare

Artikel –Lagermans lite lättare

Man får i Bridgeskolans inle-
dande böcker lära sig att ha fyra 
kort för att höja partnerns färg-
bud.

Ett exempel på detta är:

♠75 ♥EK64 ♦9642 ♣kn43

När partnern öppnar med 1 ♥ , höjer 
du till 2 ♥  (enkelhöjning) med dina 9 
stp (stödpoäng). Om partnern istället 
hade öppnat med 1♠ , hade du svarat 
1 NT med dina 8 hp.

Dock finns det senare i kurserna (Plus) 
exempel på höjningar med 'bara' tre 
trumf. Oftast gäller detta när partnern 
har lovat minst 5 kort i sin färg.

Två exempel på detta är:

♠D976 ♥K84 ♦EDkn9 ♣D5

Du öppnar med 1 ♠  och partnern sva-
rar 2 ♥ , ett svarsbud som lovar minst 5 
kort. Rätt bud är 4 ♥ , ett bud som vi-
sar stöd (minst 3) i hjärter och en svag 
öppningshand.

Ett annat vanligt läge är:

1♣  (1♥ ) 1♠  (pass)
2♠

Med fyra kort i spader hade svars-
handen svarsdubblat hjärter-inklivet. 
Svarsdubblingen lovar minst 6 hp och 
visar exakt 4 kort i spader. 

När svararen istället bjuder 1♠  lovar 
det minst 5 kort, och öppnaren ska 
höja med tre kort i spader.

Får man höja med tre kort om part-
nern inte lovat minst fem?
Ja, i de flesta fall får och ska man höja 
med bara tre kort om man dessutom 
har en singelton vid sidan om.

♠D94 ♥76532 ♦4 ♣E1084

Om partnern öppnar med 1♠  höjer 
du till 2♠  tack vare singelrutern. Att 
bjuda 1NT är ofta ett sämre bud.

Dessa trekortshöjningar får endast gö-
ras till tvåläget. Du får aldrig höja till 
treläget (eller högre) med 'bara' tre kort 
(om partnern endast har visat fyrkorts-
färg. reds anm.). 

Även utan singelton får du höja till 
tvåläget med 'bara' tre kort om läget 
är pressat på grund av ett inkliv av 
motståndarna. Om alternativet är pass 
kan du göra en enkelhöjning istället 
om det verkar rimligt.

Lätta frågorna:

Partnern öppnar med 1♥  och du har 
nedanstående kort.
Vad svarar du?

a) ♠4 ♥EK9 ♦ED432 ♣kn1096

b) ♠87532 ♥KD2 ♦K762 ♣4

c) ♠4 ♥EK93 ♦ED43 ♣kn1096

Svar:

a) 2♦ . Med bara tre kort i hjärter, men 
med en singel i spader, får du höja 
hjärtern. Men bara till två-läget. Du 
har alldeles för bra kort för att bjuda 
2 ♥ , varför du istället bjuder 2♦	 (två 
över en).

b) 1♠/2♥ . Med singelklövern och åtta 
hp får du höja hjärtern till två. Även 
1♠  (en-över-en) är ett fullt godkänt 
och kanske till och med ett bättre bud. 

c) 2NT. Nu höjer du hjärtern och det 
rätta budet är 2NT (Stenberg) som lo-
var minst 4 kort i hjärter och minst 13 
stp.

Svåra frågorna:

Patrnern har öppnat med 1♠  och näs-
te kliver in med 2♣ . Vad gör du nu?

a) ♠654 ♥KDkn4 ♦K973 ♣87

b) ♠ED3 ♥8543 ♦D1072 ♣75

c) ♠85 ♥KD1096 ♦6 ♣K10432

Svar:

a) Dubbelt. När motståndaren till hö-
ger (MTH) kliver in med 2♣	 är det 
möjligt att höja till 2♠  med bara tre 
kort. Så 2♠  får knappt godkänt i det 
pressade läget. Bättre denna gång 
är en svarsdubbling som garanterar 
minst 4 hjärter och lovar minst 8 hp.

b) 2♠ . Även här kanske någon vill 
dubbla, men med den ynkliga hjärter-
färgen känns 2♠  som ett bättre bud. 
Alternativet är pass, men det känns lite 
tamt så 2♠  får det bli. 
Notera att om MTH passat istället, 
hade 1NT varit det rätta budet. Dess-
utom vet vi ju att om öppnaren skul-
le ha fyra hjärter, så har denne också 
minst fem spader eftersom hen med 
4-4 i högfärgerna öppnar med 1♥ .

c) Pass. Utan stöd i spader och fem kort 
i MTHs färg är pass korrekt. Att bju-
da 2♥  lovar minst 11hp och att svars-
dubbla med singelruter och dåligt i 
spader är ofta att leka med elden.
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Annons – Bridgeskolan informerar

Vad händer på Bridgesko-
lan i höst ?

Vi har en ovanlig höst framför oss då 
inga kurser kunde starta. Vi kunde 
dock börja med ett gäng nybörjare på 
onsdagskvällar, vilket är skoj!

Vinterweekend på Söderköpingsbrunn 
3 – 6 januari

Vi inbjuder till en trivselweekend på Söder-
köpingsbrunn. Seminarier och övningspel/
tävling på förmiddagarna och tävlingar på 
kvällarna. 

Hela programmet hittar du på vår hemsida 
www.nyabridgeskolan.se 

Vi har även full aktivitet på Bridgeträ-
ning (torsdag) och likaså Fredagsgodis. 

I dagsläget är vi max 50 men när ni 
läser detta kan det ha förändrats. När 
det gäller våra aktiviteter och kurser, 
håll utkik på hemsidan, för där finns 
alltid senaste uppdateringarna. 

Vi planerar att under v. 49-50 köra de 
två sista tillfällena från vårens kurser 
och i januari starta om med en ny ter-
min.
 
Hoppas vi ses vi de gröna borden!

Bridgeskolan

Anmälningar till Lisa o Björn Åström på mail: 
lisaobjorn@outlook.com eller telefon  0704-
795881

Arrangörer: Nya Bridgeskolan – Catharina 
och Krister Ahlesved, Lisabridge – Lisa och 
Björn Åström.
          Välkomna!
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Artikel – Gullbergs tankenötter

	 	 	 	 	 	♠K62
	 	 	 	 	 	♥E10974
	 	 	 	 	 	♦E76
	 	 	 	 	 	♣Ekn

♠Dkn8   ♠7
♥65   ♥D32
♦KDkn3  ♦10854
♣KD109  ♣86543

	 	 	 	 	 	♠E109543
	 	 	 	 	 	♥Kkn8
	 	 	 	 	 	♦92
	 	 	 	 	 	♣72

Hela given:

N

S
ÖV 1

Öst vinner med damen. Rutervända 
ser till att försvaret får ett ruterstick 
men försvaret kan inte förhindra att 
spelföraren får tillfälle att saka en klö-
verhacka på hjärternio för hemgång.

Maskar man i hjärter vinner Öst. 
Efter ruter till Väst kan denne fortsätta 
med klöverkung. Väst stjäl sedan tred-
je hjärterronden och inkasserar klöver-
dam för en bet.

Lösningar på Gullbergs tankenöt-
ter från sid. 14

	 	 	 	 	 	♠Ekn76
	 	 	 	 	 	♥876
	 	 	 	 	 	♦E3
	 	 	 	 	 	♣K1065

♠1054   ♠9
♥Dkn10  ♥K9432
♦9874   ♦10652
♣D84   ♣732

	 	 	 	 	 	♠KD832
	 	 	 	 	 	♥E5
	 	 	 	 	 	♦KDkn
	 	 	 	 	 	♣Ekn9

N

S
ÖV

1) Väst/Alla

Utspel: Ruterkung.

Väst berättar om en, normalt, balanse-
rad öppningshand utan femkorts hög-
färg. Nord valde att kliva in med 1NT 
som åtminstone beskriver styrkan bra. 
Ett alternativt bud hade varit 1♥.

Du vinner ruteress och fortsätter med 
kung och ess i trumf.  

Hur vill du fortsätta när Öst hade 
singeltrumf ?

Fortsätt med hjärterkung och spela se-
dan hjärterknekt genom Väst.

När Väst bekänner (eller sakar) ingri-
per du med hjärteress och fortsätter 
med hjärtertio. 

2) Syd/Öst-Väst

Utspel: Hjärteråtta.

Efter sangöppningen följde högfärgs-
fråga. Nord fastställde sedan hjärtern 
som trumf  med kontrollbudet i klöver. 
Efter ruterkontroll följde essfråga med 
svaret (noll)/tre ess av fem. Därefter 
kollade Nord att Syd hade trumfda-
men innan han bjöd storslam.

Alla bekänner i första stick. Hur 
vill du fortsätta?

Satsa på att ta två spaderstölder på 
handen!

Efter ess, kung i spader stjäl du en spa-
der högt på handen. Därefter är det 
dags för klöver till bordet och en andra 
högstöld i spader. 

3

3) Syd/Alla

Utspel: Hjärterdam enligt 10-12.

Sedan Syd utlovat 20-21 balanserade 
frågar Nord efter högfärg. När spa-
dern duger som trumf  fastställer  Nord  
kontraktet till lillslam. 

Du tar hjärteress och fortsätter 
med trumf. Spelplan när alla då 
bekänner?

Trumfa ut. Vill man sedan spela på 
övertrick ska man maska i klöver åt 
något håll. Lyckas masken blir det sju 
trick. Misslyckas den blir det bet.

Vill man, som jag, försäkra sig om 
hemgång, ska man efter uttrumfning 
inkassera rutersticken och saka en 
hjärter från bordet. Därefter ger man 
försvaret ett hjärterstick. Favör följer i 
form av dubbelrenons- eller klövervän-
da.

	 	 	 	 	 	♠EK65
	 	 	 	 	 	♥Kkn109
	 	 	 	 	 	♦7
	 	 	 	 	 	♣KDkn2

♠D9           ♠108743
♥8765           ♥2
♦D9432          ♦Kkn10
♣63           ♣10987

	 	 	 	 	 	♠kn2
	 	 	 	 	 	♥ED43
	 	 	 	 	 	♦E865
	 	 	 	 	 	♣E54

N

S
ÖV

Hela given:

2

Uttrumfning ser sedan till att spelföra-
ren enkelt får alla stick.

Försöker man få hemgången med två 
ruterstölder på bordet, blir det bet. Syd 
har en ingång för lite för det spelsättet.

Hela given:

Kontrakt: 4 ♠	av Syd

Kontrakt: 7 ♥	av Syd

Kontrakt: 6 ♠	av Syd
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Artikel – Juniorbridge på fredagar

Känner du någon junior som du 
tycker borde prova på bridge? 
Nu är det läge! Juniorbridgen 
är igång igen, och undertecknad 
kommer att hålla en nybörjar-
kurs, för de allra nyaste, som 
kommer att pågå under hösten. 

Juniorbridgen har i många år varit 
mycket uppskattad av klubbens junio-
rer. Det var genom den som jag själv, 
för fyra år sedan, på riktigt intres-
serade mig för bridge. Genom åren 
har många av landets bästa juniorer 
tillbringat fredagseftermiddagarna på 
klubbens juniorbridge, och nu söker 
vi nya juniorer som ska få lära sig vårt 
fantastiska spel. 
I bridge är man junior till och med 25 
års ålder, och alla under denna gräns 
är välkomna!

Fredagsträffar
Juniorbridgen pågår mellan 16:30 
och19:00 varje fredag och under dessa 
timmar kommer undervisning att var-
vas med lite mer avslappnat och fritt 
spel. 

Estrid Gustavsson är en av de som har varit med längst på juniorbridgen.                 Foto: Torkel Norda

Svante Norling fokuserar.        Foto: Torkel Norda

Andreas Abragi, Junioransvarig på BK S:t Erik
Foto: Eva Abragi

Nysatsning på 
juniorer

TEXT  - ANDREAS ABRAGI

Det är drop-in, så om man inte har 
möjlighet att vara med hela tiden går 
det alldeles utmärkt att vara där den 
tid man kan! 

Vi kommer att dela in eftermiddagar-
na i två delar: en som fokuserar på att 
utveckla bridgespelandet så mycket 
som möjligt och en som kommer foku-
sera på att ha så kul som det bara går. 

Utvecklingsdelen
Jag (Andreas Abragi) kommer att hålla 
i undervisning för de nyare deltagar-
na. Vi kommer att börja från början 
med hur kortleken fungerar, fortsätta 
med vad stick och honnörspoäng (HP) 
innebär, och sedan börja spela “Mi-
nibridge”- en enklare variant av brid-
ge där man ersätter budgivningen med 

en enklare metod för att avgöra trumf  
och spelförande sida. 

Budgivning
När själva spelet sitter kommer vi bör-
ja med budgivning. Det kommer ta 
omkring 2-3 månader innan budgiv-
ningsmomentet kommer in i spelet. 
Som ni förstår krävs inga som helst 
förkunskaper. Då de nyare ägnar sig åt 
grunderna kommer de mer rutinerade 
att få jobba med att lösa problemgivar 
med medföljande lösningar.

Fria delen
Vi kommer att spela mer avslappnad 
bridge samt erbjuda godis och läsk. 
Här ligger fokus på att ha så kul som 
möjligt, och skratt är mycket välkom-
met!

Nu är det dags! 
Bridgens framtid krisar på grund av 
dålig återväxt på juniorsidan och det 
är dags att göra något åt det. Så sprid 
detta till alla juniorer du känner och 
be dem göra detsamma till sina vän-
ner, för alla är välkomna till världens 
roligaste spel!
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Min gode vän Meriel Fol-
lowell klarade, trots att hon 
bara spelat bridge i ett år, 
att spela hem fyra hjärter 
med ett övertrick med föl-
jande sortering.

Med den aktuella sitsen kan 
man t.o.m. göra sex trick. 
Tag ruteress och stjäl en ruter, 
gå in på klöveress, tag för ess och 
kung i trumf  och stjäl en ruter.

Hämta hem kung och dam i klö-
ver och stjäl en klöver. På kung 
och dam i klöver sakar Syd för-
slagsvis sin ruter och en spader. 
I det återstående fyrkortsläget 
petar Syd in Öst i trumf  och 
tar resten eftersom Öst bara har 
spader kvar.

En annan variant är att efter ru-
teress ta ut ess och kung i trumf, 
klöveress, stjäla en ruter, stjä-
la en klöver och stjäla en ruter. 
På kung och dam i klöver sakar 

Insändaren 
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Min son Thomas, 3 år, var 
sjuk några dagar och kun-
de inte gå på dagis. På den 
tiden kunde man få en dag-
barnvårdare som kom hem 
och tog hand om sjukt barn. 
Perfekt. Jag kunde gå till 
jobbet som vanligt.

Jörgen Lindqvist och jag bod-
de ihop och han sov länge om 
morgnarna. Så vid 12.30-tiden 
varje dag stegade han ut från 
sovrummet och hälsade på dag-
barnvårdaren och sa "Hej då, 
nu går jag till fabriken!" 
Fabriken - det var St Erik på den 
tiden den låg på Regeringsga-
tan. På den tredje dagen försov 
sig Jörgen så vid 13-tiden knack-
ade dagbarnvårdaren på dörren 
till sovrummet och sa:
"Herr Lindqvist - ni kommer 
försent till fabriken!"

Undrar om det inte var Bertil 
Olander som myntade uttryck-
et "Fabriken". Förmodligen det 
enda "jobb" han haft.

Hälsningar Ethel Milberg

4♥	Syd

Utspel: ruterkung

Syd två spader och på den femte 
höga klövern får Öst välja döds-
sätt. Stjäl Öst sakar Syd ruter 
och får spel på spaderdam. 
Om Öst inte stjäl sakar Syd yt-
terligare en spader och tar spa-
deress och stjäl en spader och 
Öst och Väst får slåss om sista 
stick.
Har någon läsare kanske en 
tredje variant att föreslå?

Hälsningar Björn Lindsjö

forts. från sid.14

Som ni säkert märkt så har vi anpassat 
utbudet efter rådande omständighet-
er. Ju mindre vi omsätter desto svåra-
re är det att uppskatta produktionen 
och då främst vad gäller smörgåsar. 
Ni blir allt bättre på att förbeställa till 
pausen så fortsätt gärna med det! Det 
gäller alldeles särskilt på kvällarna då 
vi stänger igen strax efter spelstart. 
Förbeställda varor ställer vi då fram 
på kylbrickor. Vi lämnar lite öppet så 
att man även kan förse sig med kaffe 
och te.

Även om utbudet är begränsat så vill 
vi kunna förnya oss. Vi kan numera 
erbjuda fyra olika öl från Stallhagens 
hantverksbryggeri på Åland. Det är 
tre olika folköl och en alkoholfri (0,5 
%) öl. Testa gärna dessa. Vi har även 
tagit fram en ny smörgås. Rostbiff 
som serveras på Lingongrova med 
sallad, tomat, rostad lök samt en re-
mouladsås med picklade senapsfrön. 
Vi hoppas att den kommer att falla er 
i smaken.
Tänk på att hålla avståndet när ni 
köar till cafékassorna. Det finns en 
tendens till att stanna vid kassorna 
och diskutera givar vilket inte är bra. 
Alla bör hålla sig till vartannat bord i 
caféet. Vänligen flytta inte runt eller 
plocka fram stolar.

Det finns enstaka personer som tar 
med sig egna smörgåsar och fikabröd. 
Om anledningen till detta är att ni 
inte är nöjda med vårt utbud så tala 
gärna med oss så kanske vi kan ta 
fram något som även passar er. Detta 
gäller naturligtvis alla. Även om det 
kan vara svårt att göra alla nöjda så är 
det ändå vår målsättning.

Hälsar
Fredrik & Johan Wahlberg

Insändaren



En ung dam som nyss fyllt 19 år 
sitter framför mig, redo att berät-
ta om hur och varför hon började 
spela bridge och om det hon för-
väntar sig i framtiden. Hon heter 
Estrid Gustavsson och studerar 
på musikskolan Lilla Akademien 
vid Odenplan.

- Jag har studerat där i 3 år och har 
altfiol som favoritinstrument, säger Es-
trid. Jag vill bli solist eller spela i orkes-
ter, alternativt i en mindre ensemble.

- Du är född i en bridgefamilj, din 
pappa Torbjörn Gustavsson och 
din storebror Tuve är välkända 
profiler. Fick du bridgeintresset av 
dem?
- Ja, jag började med hemmabridge, 
och sedan när jag blev 15 vågade jag 
testa spel på S:t Erik.

- Vem är bäst i familjen?
- Jag tror att det är pappa just nu men 
det kan snabbt ändra sig en dag.

- Vem är din favoritpartner?
- Min bror, Tuve, utan tvekan. Han är 

5 år äldre, har lärt mig en hel del och 
förklarar pedagogiskt det jag måste 
veta om bridge. Han blir aldrig arg när 
jag gör något misstag vid bordet utan 
säger på ett lugnande sätt: ”Det blev 
fel, men vi tar det efter spelet”. Vi trivs 
tillsammans.

- Spelar du med andra juniorer 
också? 
- Ja, ibland på fredagsbridgen för ju-
niorer eller när vi är på riksläger, men 
jag umgås inte med någon privat.

- Du nämnde läger, hur är det att 
vara där, lär du dig mycket?
- Det är väldigt roligt, man träffar ju-
niorer från hela Sverige och även från 
Norden. Det blir bridgespel från mor-
gon till kväll och lite till. De ordnar se-
minarier åt oss när vi är på läger och 
jag tycker att det är mycket lärorikt.

- Hur långt sträcker sig dina ambi-
tioner som bridgespelare?
- Jag vill se hur långt jag kan gå och 
utvecklas så mycket som möjligt, det är 
alltid något nytt som uppstår vid bor-
det och man blir aldrig fullärd. Vuxna 
spelar med sina ordinarie partners och 

verkar kunna det mesta, men junio-
rerna lär av varandra vid bordet hela 
tiden, det är det som är så intressant.

- Har du någon annan hobby som 
du ägnar din fritid åt?
- När jag var yngre var musiken min 
hobby, men nu är musiken min vardag 
och bridgen har blivit min hobby.

- Kan du skicka en hälsning till ju-
niorerna som spelar bridge?
- Javisst. I sådant fall blir det en häls-
ning till de som har precis börjat spe-
la bridge eller funderar på att börja. 
Kom ihåg att det mesta är svårt från 
början men man måste fortsätta att 
lära sig och att avancera tillsammans. 
Det är då det blir riktigt roligt.                                                            
                                                                   

TEXT  - ELENA STRÖM

BRIDGE FRÅN MOR-
GON TILL KVÄLL …
OCH LITE TILL

Estrid Gustavsson

Skribent Elena Ström


