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Följ BK S:t Erik
på Instagram!

Klubbtidning för BK S:t Erik

Maskslag

Bli svårspelad
Lagerman tipsar

Gullbergs
Tankenötter

Bridgen flyttar hemifrån
Är nätbridgen
här för att stanna?

Riktig Bridge
Bordsnärvaro med

För er som saknar att spela bridge på riktigt

Spelprogram våren 2021

Med anledning av Covid-19-pandemin så är klubbens verksamhet begränsad tills
vidare. OBS! Föranmälan gäller till samtliga tävlingar. (Klicka på tävlingslänken i
spelkalendern på hemsidan.)
Vi rekommenderar att ni läser de digitala nyhetsbreven samt följer uppdateringar om läget på www.sterik.se.

Speldagar våren 2021
(För aktuell info se www.sterik.se)

					

Dag		Tävling		Tid			Info
Måndag

Måndagsbridgen

1200-1600		

Max 24 par, föranmälan krävs

		

BBO-ligan		

1830-2230		

Spelas på BBO, föranmälan krävs

Tisdag

BBO-liga		

1830-2215		

Spelas på BBO, föranmälan krävs

Onsdag

Onsdagsbridgen

1200-1600		

Max 24 par, föranmälan krävs

		

BBO-liga		

1830-2215		

Spelas på BBO, föranmälan krävs

Torsdag

BBO-liga		

1830-2215		

Spelas på BBO, föranmälan krävs

1100-1500		

Föranmälan på bridgeskolans hemsida

Fredag
Fredagsgodis		
		(spelas på RealBridge)

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

M

Innehåll

askslag

Den engelska termen för bridge uttrycket ’att slå en mask’ är
inte ”beat a worm” som Google
Translate kan vilja få en att tro.
Det korrekta uttrycket på engelska
är: finesse.
Maskens uppkomst är något dold i historiens dunkel. Kanske uppstod den
under det allra första whistpartiet och
alla förstod att det här var en fantastisk
grej? Eller diskuterade man i timmar
gaffelns vara eller icke-vara efter att
kontrakt efter kontrakt gått bet trots
att kungen suttit i hålet?
Maskens betydelse för att lyckas med
sitt bridgespel kan inte nog understrykas. Det är en av de första tekniker
man lär sig som nybörjare och ändå
är det en förvånansvärt svårbemästrad
och variationsrik teknik. Det finns en
uppsjö av varianter på denna grundläggande teknik (med namn som är av
varierande träffsäkerhet); dubbelmask,
kryssmask, baklängesmask, press/
trumfmask, djupmask, glasmask, träningsmask, etcetera...
Vi bridgespelare torde alltså vara väldigt bekväma med allt som har med
maskar att göra. Men inte vill man
väl spela bridge i mask? Personligen så
tycker jag att ansiktsmaskar är hemskt
obekväma att bära och jag är imponerad av de som orkar ha på sig dem!
Jag förstår naturligtvis att det nu i vissa
sammanhang är ett tvång, mer eller
mindre, att bära mask och jag avundas
ingen som måste bära den!
Jag upplever att det med en mask blir
varmt, kvavt, svettigt och man känner hela tiden att man nog handhar
den felaktigt trots ansträngda försök
att göra rätt. Det skulle vara betydligt
mindre ansträngande att brottas med
problemet om jag ska direktmaska
eller pressmaska... (Till exempel om

Styrelsen informerar: Fler utmaningar för BK S:t Erik - sid. 4

man har singel till EDkn10x i en sidofärg i ett trumfkontrakt och inte har
råd att förlora fler stick, men behöver
ställa färgen.)
Jag skulle hellre sitta i storslam
med trumfdamen fjärde borta och
möjlighet att maska åt båda håll
än att ha på mig en ansiktsmask.
Jag skulle hellre slå en onödig
träningsmask för att retas med
partnern än att ha på mig en ansiktsmask. Men det är klart att jag
skulle, motvilligt, ha på mig en
om alternativet var att jag inte fick
spela livebridge alls.

Redaktörskan
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6-8
Riktig Bridge - sid. 10-13
Gullbergs
tankenötter - sid. 14
Lagermans lite lättare - sid.
15
Gullbergs
tankenötter - Facit - sid. 17
Insändaren - sid. 19
Röda Maja - sid. 18
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kontakt: pass@sterik.se
Ansvarig utgivare: Mårten
Gustawsson
Redaktör: Kristin Nedlich
Korrekturläsare:
Ann-Britt Carlén, Daniel Gullberg, Per Stahre, Max Ödlund,
Rolf Molin
Nummer 1 2021
Omslag: Damknekt med mask

Stötta gärna klubben genom att köpa produkter,
speciellt designade för BK
S:t Erik, i vår nätbutik!
Många känner redan till möjligheten
att beställa produkterna från www.
willshop.se/shop/bridgeklubben.
Nu erbjuds även möjlighet att inhandla produkterna direkt på klubben och
betala via Swish: 123 375 69 05
(betalningsmottagare Will Brand).
PASS | VÅREN 2021
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Styrelsen informerar – Fler utmaningar

F

ler utmaningar för
BK S:t Erik

Vanliga frågor till styrelsen är:
Hur tänker ni kring spelet i vår,
till sommaren, i höst? Svaret
blir: vi väntar och ser. Corona
ger hela tiden nya frågeställningar och förutsättningar ändras, långsiktiga planer ger inte
särskilt mycket.
TEXT - MÅRTEN GUSTAWSSON

Styrelsens uppfattning är att även
när pandemin tar slut kommer klubbens återhämtning att ske gradvis.
Under en så här lång period skaffar
sig människor nya vanor varför det
kommer att dröja innan verksamheten
kommer tillbaka till gamla nivåer. Det
medför att det troligen blir ekonomiskt
tufft när statens bidrag upphör.
Verksamhet under corona
Klubbens ligaspel ställdes in från och
med den 16 mars 2020, kursverksamhet och partävlingar från den 23 mars.
Sedan höll klubben helt stängt till den
10 juni. Spelet återupptogs då försiktigt med två partävlingar per vecka
och, för första gången i klubbens historia, nätspel. Spel för lag på BBO har
sedan fortsatt. Först uppdelade i små,
ungefärligt jämstarka serier men sedan
december med en Gröna hissen-grupp
per speltillfälle där runt 70 lag deltar.
(Som jämförelse så brukade 350 lag
delta i ligaspelet före Corona.)
När det gäller livespel har vi spelat i
begränsad omfattning med 48 spelare, parspel sedan september på dagtid
måndag, onsdag och söndag medan
ligaspelet återupptogs under augusti-november.
Livebridge
Klubben har sedan i juni fortsatt att
anordna parspel på klubben, då vi
med de säkerhetsåtgärder som vidtagits känner oss trygga med arrangemangen och bedömer smittorisken
som liten. Vi har inte heller haft någon
4
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smittspridning. Det är upp till varje
individ att avgöra om hen känner sig
bekväm med att spela på S:t Erik. Det
absolut viktigaste är att inte komma till
klubben om man känner sig det minsta
sjuk.
Redan från början spelade vi med föranmälan, bridgekryss, en bricksats vid
varje bord, en egen budlåda till varje
spelare och startavgifter togs inte emot
i kontanter. Vartefter har detaljer finslipats som att spelare måste sitta ned när
slutresultat utdelas och att en distanstermometer har satts upp i lokalen.

Omställningsstödet passar oss bra och
vi har fått de pengar vi har ansökt om.
Vi erhöll 266 350 kronor för marsapril och 394 336 kronor för maj-juli.
Hittills blir det 660 686 kronor. Ett bra
tillskott! Utslaget per månad blir det
132 000 kronor vilket i alla fall är rätt
nära att täcka hyran på 160 000 kr/
månad. När detta skrivs har EU just
godkänt att Sverige delar ut omställningsstöd även för augusti-februari.
Vi har däremot inte fått någon hyresrabatt av vår värd, utan istället ett
hyresuppskov, som vi nu håller på att
betala av.

Det blir inte trångt i vår lokal. Den
rymmer 450 personer och med 48 deltagare får varje spelare 20m² för sig.
Även om ”Pandemilagen” inte gäller
vår verksamhet så ska alla besökare
enligt den kunna ha 10 m² till sitt förfogande.

Sedan tidigare har ni medlemmar gett
bidrag om 229 000 kr och förskottsbetalda lagavgifter som förvandlades
till bidrag på 762 000 kr, staten gett
caféhyresstöd på 27 000 kr samt StBf
gett bidrag på 95 000 kr och 62 stycken bridgekryss.

Spelet fortsätter att vara fulltecknat,
men vid tävlingsstart är det inte alltid
fulltecknat, beroende på sena avhopp.
Vi använder oss av Bridgeförbundets
anmälningsfunktion som dock har
några brister. Den största - redigera
anmälan - har dock SBf efter önskemål fixat. Det upplevdes som provocerande av spelare som bara fick reservplats att samtidigt se någon annan
anmäld med sig själv. Det gick nämligen inte att byta ut en spelare, bara
ta bort hela par och lägga in på nytt
med rätt namn. Om tävlingen var fulltecknad erhölls då bara en reservplats.
Framöver vore det bra om reservpar
automatiskt kan få meddelande om att
de får spela.

Digital utbildning
Sedan skolan stängde kurserna våren
2020 med två lektioner kvar anordnade de i höstas en nybörjarkurs live med
20 elever. Efter omfattande tester har
Bridgeskolan även börjat med digital
undervisning. I december provades
nätplattformen RealBridge för att anordna Fredagsgodis, i januari gavs kurs
med först lektion på Zoom, sedan övningsspel på RealBridge. Även de två
kvarvarande lektionspassen från våren
2020 erbjöds då på RealBridge.

Ekonomiskt stöd
Omställningsstöd är ett bidrag som
staten ger till företag som har fått
minskad omsättning till följd av pandemin. Det ges med en andel av det procentuella omsättningstappet beräknat
på fasta kostnader för en viss period.
I den slutliga utformningen av stödet
som kom juni 2020 blev även en ideell
förening som BK S:t Erik berättigad
till stöd. Kanske klubbens öppna brev
till regeringen kan ha påverkat?

RealBridge är en ny nätplattform, där
man ser och hör alla vid bordet. Att
se partner och motståndare gör spelet
mera socialt och likt livebridge. Den
fungerar därmed även bra för träningsspel. Dock kräver digital undervisning,
åtminstone nu i början, många ledare.
Förutom jourspelare behövs även en
lärare, en som sköter datasupport och
en som svarar på chatfrågor.
Jag spår att digitala bridgekurser är
här för att stanna även om jag inte tror
att nätbridge kan ersätta den sociala
samvaro som livespel ger.
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Artikel – Bridgen flyttar hemifrån

B

ridgen f lyttar
hemifrån

Flyttar bridgen hemifrån nu?
Ett år med Corona har passerat, och vi dras mellan hopp och
förtvivlan – det vill säga vaccin
å den ena sidan och muterade
supersmittsamma virus å den
andra. På klubben spelas fortfarande bridge i liten skala, medan
BBO-ligan drar massor med lag.
Alla säger att nätbridge bara är
ett komplement, tills det hela har
lugnat ner sig. Men tänk om det
inte stämmer – tänk om bridgen
faktiskt flyttar hemifrån, från
klubbarna till nätet, nu?

Först hade vi några teorilektioner via
Zoom*2, men inget spel. BBO är inte
riktigt lämpat för undervisning. Men
på Real Bridge fungerar det bra, förvånansvärt bra skulle jag säga.
Efter att ha testat på lite RealBridge
under hösten med gott gensvar har
man nu kört kurs med en kombination
av Zoom-lektion och träningsspel på
Real Bridge. Och så Fredagsgodis!

– De har varit helt fantastiska, säger
Catharina Ahlesved, även hon delägare och lärare på Nya Bridgeskolan.
De har kämpat på, och lyckats lösa
problem med allt ifrån brandväggar*3
till browser*4versioner. Detta trots att
deras vanliga IT*5-support – barnbarnen – har varit portförbjudna i deras
hem!

Bridgeskolans elever är oftast medelålders plus, och därmed inte den generation man hittills har förknippat med
livet online. Men här finns det kanske
ett trendbrott.

TEXT - NOOMI HEBERT

Om vi börjar med klubbens egen
BBO-liga så har den trillat på. Att ordna lagmatcher på Bridge Base Online
är relativt lätt – spelarna sköter i stort
sett sig själva.
Bridgeskolan har däremot valt en annan plattform – nya RealBridge. Där
har man lite mer bordsnärvaro med
hjälp av mikrofoner och kamera, så
man ser både sin partner och sina motståndare.
Gerontliner*1
– Det har ju hela tiden varit så osäkert
när vi skulle kunna komma igång igen,
och med vad, säger Krister Ahlesved,
delägare i och lärare på Nya Bridgeskolan.

ACME

”BBO är inte riktigt
lämpat för undervisning.”
*1 Geronter: kloka, oftast äldre, som de
gamla grekerna var först med (som så
mycket annat)
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*2 Zoom: Applikation för digitala möten
med video.

*3 Brandvägg: skyddar datorn mot virus

Ny bok av Andrew Robson:

PARTÄVLINGSTEKNIK
En nackdel med RealBridge är att det
blir lite mer personalkrävande. Teknikfrågorna duggar tätt – under passet då
PASS är med på lektionen ringer supporttelefonen fem-sex gånger.
Lärarna ska kunna gå runt bland borden som vanligt, så en extra person
behövs.
Tack Anne!
PASS smyger runt lite bland borden,

och försöker få små pratstunder med
eleverna. De flesta är dock alldeles för
upptagna med brickorna – de nya korten kommer upp direkt när en bricka
är klar, så genast börjar man fundera över den istället. Men de svar som
kommer visar på stor entusiasm.
Det enda lite negativa är att koncentrationen kanske blir aningen lidande
– det är samma svar som spelarna i
den yttersta världseliten ger på samma
fråga.
Fast i huvudsak är det toppen.
– Ja, vi fick väldigt bra respons när vi
testade plattformen, berättar Catharina. Till och med så bra respons att en
elev sa ”detta måste ni göra!”. Så: Tack
Anne! :-)
Catharina tycker att den sociala dimensionen som RealBridge tillför behövs både pedagogiskt och för att det
ska bli roligt. Hon påminner om att
en del av eleverna knappt har träffat
en människa på nästan ett år! Jag blir
så glad när någon säger ”Jag har sett
fram mot det här hela veckan, det är
min höjdpunkt!”

”Krister och Catharina
tror att man nog kan
ha nytta av nätet även
när saker blir som vanligt.”
Krister och Catharina tror att man
nog kan ha nytta av nätet även när
saker blir som vanligt. Redan tidigare
hade man små videosnuttar med problem, och i framtiden kanske man kan
tänka sig både lektioner och spel, om
efterfrågan finns.

NY!

Säg att du
spelar fyra
brickor per
rond, och
lyckas klämma fram ett
oväntat övertrick på tre av
dem. På den
fjärde går du
åtta dubblade straff i
nåt hysteriskt kontrakt. Det är utmärkt
partävlingsteknik! Tre toppar och en
botten, det blir 75%, tillräckligt för att
vinna vilken tävling som helst (60%
brukar räcka).
Övertrick och antal straffar är avgörande faktorer i partävling. Så kämpa
hårt för övertrick när du är i normalkontraktet även om du riskerar att gå
bet i denna jakt. I denna tävlingsform
är det viktiga hur ofta en spelplan
lyckas, inte själva poängresultatet.
Partävlingsteknik innehåller 50 kapitel med olika teman – alla med gemensamma nämnaren att du ska nå
framgång i kommande partävlingar.
Denna bok ingår i en serie små
böcker som täcker alla aspekter av
det fascinerade bridgespelet. Varje
sida innehåller en lektion och en illustrerande giv. Denna svenska utgåva,
framtagen av Peter
Ventura och Max
Ödlund, bygger på
den engelska förlagan signerad Englands bridgestjärna
Andrew Robson
(bilden).

artikeln fortsätter på nästa sida
*4 Browser: ett program som låter användaren komma åt information på internet.

*5 IT: Informationsteknik.
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Artikel – Bridgen flyttar hemifrån

Platta formar?
Bridgeförbundet har välsignat alla onlineplattformar – klubbar kan ansöka
om att ordna tävlingar på både BBO
och RealBridge, och sedan tidigare
finns tävlingarna på FunBridge.

”...skulle vi ordna en
partävling skulle jag
hellre sätta upp den på
Real Bridge...”
Mattias Weiler, TK på S:t Erik, tycker
BBO och RealBridge har olika för- och
nackdelar. Att klubben håller fast vid
BBO beror just på att RealBridge kräver mer jobb.
– Fast skulle vi ordna en partävling
skulle jag hellre sätta upp den på Real
Bridge, säger Mattias. Men med lag
blir det lite för mycket man måste sköta manuellt.
Onlinebridge har konstigt nog samma
sak som sin största fördel som sin största nackdel: det är bekvämt. Du slipper
åka till klubben. Du sitter hemma och
myser, och kan spela lite när du vill.
Så du missar alltså den riktigt sociala
samvaron. Hemma blir hjärnan inte
riktigt lika påslagen. Spelar du för
mycket – eller för lite – tappar du förmågan att göra ditt allra bästa.

”De flesta tror att riktig
bridge, den bästa bridgen, kommer att spelas
live även i framtiden.”
De flesta tror att riktig bridge, den bästa bridgen, kommer att spelas live även
i framtiden. Men detta mycket bekväma komplement kanske gör att det blir
glesare mellan borden? Det får vi se.
Pappas partner får vila
Bridgeförbundet har även fått en alldeles ny klubb som medlem – bridgeonline.se.
Det var Tuva Nilsmark, hennes pojkvän Simon och hennes pappa Fredrik
8
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som i höstas drog igång klubben.
Det var inte bara pandemin som låg
bakom, utan att det var så krångligt att
spela på BBO. Man skulle pyssla med
BBO-dollar och swisha till sin klubb,
och det var noga med att logga in samtidigt som partnern.
– Vi ville göra det enkelt att spela på
nätet genom att ta hand om all administration, och även erbjuda sådant
som kortare tävlingar, jourspelare…
– Dessutom spelar min pappa så mycket att det där med att ha en och bara
en partner som kan spela lika mycket
blev svårt, berättar Tuva.
Att starta klubben var inte helt enkelt.
Det blev många mejl med förbundet
och BBO hit och dit, pyssel med att
få Ruter och Spader att fungera, och
skaffa en äldre (!) version av Excel.
Men när allt väl var på plats berättar
Tuva att de har fått bra respons.

ner på klubben spelas det en del där
också. Den dag PASS piper förbi har
tävlingsledaren Kalle P inga större
problem med att hålla rätt på de 24
par som får spela. Reglerna med att
hålla avstånd, sprita händerna och så
vidare verkar fungera bra. En panntermometer finns på plats, om någon
skulle börja känna sig lite varm.
Debattens vågor har gått höga om det
har varit rätt av klubben att fortsätta
med spel. Det delar medlemmarna,
och styrelsen. Det delar lustigt nog
även individer – för hur ska man förstå
den styrelseledamot som först reserverar sig mot beslutet att fortsätta med
spel, för att sedan spela så ofta hen
kan?
Så roligt är det ju faktiskt med livebridge, att man spelar fast man kanske tycker att man inte borde – med
eller utan en pandemi i faggorna. Man
får inte samma närvaro på nätet, inte
samma känsla.

”Det har absolut varit
värt det.”
”Två stora stark till
bord fem!

– Det har absolut varit värt det, säger
Tuva. Vi testade mycket, och tog åt oss
av feedbacken vi fick. Vi var noga med
saker som trevlig ton och schysst uppträdande – något man kanske inte alltid får om man spelar med någon man
inte känner på nätet.
Tuva tror att onlinespel över huvud
taget kan sänka tröskeln för att fortsätta med bridge, eller komma igång på
nytt.

– Vi tycker bridgeonline blivit väldigt
uppskattat. Spelarna tycker det är
skönt att ha support kring allt det tekniska, och ser det som ett komplement
till riktig bridge. Och det gör vi också.
Jag tror inte att någon behöver vara
rädd för att det här ska hota bridgen
som spelas på klubbarna. Och några
sådana kommentarer har vi knappt
fått heller.
Två stora stark
Kopplar man ner sig och istället går

Och en sak man garanterat bara får
uppleva live är Kalle P:s ansiktsuttryck
när Åke F, efter någon sinkadus hojtar
så det hörs över hela lokalen: ”Fröken!
Kan vi få två stora stark till bord fem!”
Det är faktiskt ganska oslagbart.

♣

Annons – Bridgeskolan informerar

B

ridgeskolan
informerar

Vi har en ny bok på gång !
Boken handlar om 5-korts
högfärgsöppning och boken vänder sig till klubbspelare som vill kika på skillnaderna mellan 4-korts
och 5-kortsöppningar.
Utöver 5-korts öppningarna tar
vi även upp sangbudgivning,
slambudgivning och mothandsbudgivning, så boken kan anses
täcka det mesta som behövs för
att klara sig på klubben.
Boken kommer ut i början på
mars (förhoppningsvis)
Varje kapitel innehåller dessutom 8 övningsgivar.

Välkommen till vår
bridgevecka på härliga

Söderköpings Brunn
5–9 juli
Utbildning och tävlingar på
tre nivåer – trivselnivå och
tävlingsnivå för klubbspelare.
Sommarens tema:
Dra rätt slutsats
Information och program på
www.nyabridgeskolan.se
Frågor och anmälan till Nya
Bridgeskolan, tel 08-34 55 01
eller info@nyabridgeskolan.se
Välkomna! – Catharina & Krister Ahlesved
PASS | VÅREN 2021
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Artikel – Riktig bridge

R

iktig bridge

För er som saknar att spela bridge - på riktigt.
Minns ni artikeln om bridge online från Pass nr 2 2020? Där tipsades det om att man med fördel
kan kombinera videokonferens
och bridge på nätet.
TEXT & BILD - LINNEA EDLUND

Tydligen var det fler som tyckte att det
var en fantastisk idé! England befann
sig under en strikt lockdown våren
2020, och Graham Hazel, en gång i
tiden bridgejunior, nu för tiden spelutvecklare, började spela mer bridge online, och tyckte väl att spelupplevelsen
var helt ok - men något saknades! Så
vad gör man då? Heter man Graham
så sätter man sig ner och börjar bygga
sin egen bridgeplattform!
Under våren kom Graham så långt att
han hade grunderna klara - ett bridgebord, kort och budlåda, och så kamera
och ljuduppkoppling till de andra vid
bordet. I juni tog han kontakt med sin
kompis Shireen, och tillsammans gick
de igenom långa listor av behov för att
ta denna grund till att faktiskt bli en
plattform där man kan arrangera tävlingar och hålla undervisning.
Funktioner för att administrera klubbkonton, lägga in olika beräkningsformer och flyttscheman byggdes - och
många timmars testning och utveckling lades ned för att få allt detta att
fungera på de flesta webbläsare och
läsplattor. I början av september hade
40 klubbar kommit igång med spel på
plattformen, och i februari 2021 är det
över 900 klubbar i 35 olika länder som
arrangerar partävlingar, lagserier och
utbildningar på RealBridge. Shireen
jobbar inte längre som affärsanalytiker,
utan nu är det RealBridge på heltid.
(Fun fact - Shireen är kvinnan som le10
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gat bakom konceptet ’Over my shoulder, där man kunnat följa bridgeproffs
på Zoom/Youtube under tiden de spelar tävlingar, och höra dem resonera
kring budgivning och spel.)
Listan över kommande funktioner och
förbättringar är långt ifrån klar, men
utvecklingen pågår oavbrutet. Sedan
början på februari kan svenska bridgeklubbar ansluta sig via SBF.
Att spela på RealBridge
Som spelare känner man nästan känslan av att komma in i spellokalen redan när man loggar in i “lobbyn”, ett
antal bord står uppställda, och några
spelare har redan tagit plats. Andra
hänger kvar i lobbyn trots tävlingsle-

darens uppmaning till folk att sätta sig
ned vid borden.
När man till slut satt sig ned vid det
gröna bordet startar kamera och ljud
automatiskt, och man kan småprata
med partnern och fienderna innan
spelet startar och korten kommer upp
på bordet.
När det är ens egen tur att bjuda får
man till och med upp en riktig budlåda! En snygg finess man snabbt märker
är att när någon gör ett hoppande bud
så hoppar även stopp-lappen upp på
bordet. Näste man på tur får inte ens
chansen att blixtbjuda - budlådan dyker inte upp förrän efter att stopp-lappen försvunnit.

Artikel – Riktig Bridge

Och ja, det känns faktiskt så nära man
kan komma i dessa dagar till att spela bridge på riktigt. Eftersom man ser
(och hör) alla vid bordet så har man en
känsla av riktig bordsnärvaro.
Är det någon som ser påtagligt besvärad ut när man börjar dra ut alla kort
i en lång färg? Rynkad panna inför
en vända? Gäspning inför 9 takstick i
trissing? För er som undrar - det finns
möjlighet att spela med skärmfunktion
aktiverad, då ser man inte sin egen
partner under budgivning och spel,
däremot får man en chans att prata
om brickorna mellan ronderna.
Lagtävling
Att spela lagtävling på RealBridge är

också en helt annan känsla än att spela
på BBO.
Innan matchen startas samlas man tillsammans med sitt eget lag för peptalk
och strategigenomgång. När matchen startas byter Öst-Väst automatiskt
plats med motståndarlagets Öst-Väst.
När första halvlek är över förflyttas
man tillbaka till kamraterna vid “lagbordet” igen. Där kan man gå igenom
brickor och berömma sina lagkamraters snitsiga budgivningar och listiga
spelföringar.
För att återknyta till verkligheten måste bortalagets Nord/Syd och Öst/
Väst byta stolar i halvtid, så man inte
möter samma motståndare igen. Och
när matchen väl är slut transporteras

man tillbaka till lagkamraterna för att
fira segern eller gråta över en snöplig
förlust.
Jag spelar ligaspel på RealBridge både
i Uppsala och Västergötlands regi.
När kvällens match är över händer det
ofta att man passar på att hoppa in vid
något bord för att småprata lite med
någon spelare från ett annat lag, lite
som eftersnacket på klubben när man
spelar i verkligheten.
En spelare på min egen klubb går till
och med så långt som att säga att det
nästan är bättre än i verkligheten - det
kan ha något att göra med att han har
svårt att hålla tyst om brickorna under
spelets gång och ofta blivit hyschad i
FORTS. PÅ NÄSTA SIDA →
PASS | VÅREN 2021
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Artikel –Riktig Bridge

spellokalen. På RealBridge kan han
högt och tydligt säga till sin partner att
“Slammen är ju alltid hemma” eller
“Du skulle ha toppat ut damen”, utan
att det hörs till resten av borden.
Förhoppningsvis kommer vi väl att
komma igång med livespel på klubbarna snart igen, men jag tror personligen
att RealBridge är här för att stanna,
även efter pandemin. Det ger helt andra möjligheter att träna ihop med sin
partner, eller låta juniorer över hela
landet spela tävlingar med varandra
på regelbunden basis utan att resa.
Vad behöver man för att spela?
Vad behöver man då för att komma
igång för att spela på RealBridge?
Jo, en dator eller läsplatta till att börja med. Att spela på mobiltelefon är i
princip omöjligt, då är skärmen för liten för att kunna spela korten utan att
klicka fel.
I princip alla bärbara datorer är utrustade med inbyggda webbkameror
sedan åtminstone tio år tillbaka, och

12
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för de med stationär dator går det att
köpa till en extern kamera för några få
hundralappar.
Med tanke på hur många som fått umgås med familj och vänner över Skype
eller Facetime sedan pandemin började härja så är det väldigt många som
har tillgång till kamera nuförtiden.
En klar fördel är att skaffa sig ett
headset (hörlurar, reds. anm.), det brukar
fungera utmärkt med det man har till
telefonen. På så vis minskar man risken
för rundgång och störande ljud från
omgivningen.
Det går också utmärkt att spela utan
kamera och ljud, men då tappar man
en stor del av upplevelsen.
Men - till skillnad från BBO där man
enkelt kan gå in och spela själv, eller
med vännerna, när andan faller på, så
finns på RealBridge vare sig spontanspel eller tålmodiga robotar.
Man får helt enkelt sondera terrängen
bland de klubbar som arrangerar sina

tävlingar på plattformen och anmäla
sig - eller “hyra in sig” med sina kompisar på ett bord hos någon av de arrangörer som erbjuder socialt spel.
När man spelar tävling på RealBridge
betalar arrangören en bordsavgift till
företaget, och du som spelare betalar
din spelavgift till den arrangerande
klubben.
RealBridge erbjuder gratis prova-på-tillfällen flera gånger i veckan varför inte ta chansen att testa?
https://realbridge.online/try-realbridge.html
Dråpliga översättningar
Något som orsakat en hel del förvirring och ett och annat skratt är de
automatiska översättningarna man
kan få av sin webbläsare. Både Google
Chrome och Microsoft Edge brukar
erbjuda automatisk maskinöversättning av webbsidor. Dessa applikationer har dock ingen koll på sammanhanget utan slår bara upp ord direkt i
en ordlista.

Artikel – Riktig Bridge

Själv har jag sedan gammalt ställt in
att jag inte vill översätta någon webbsida från engelska, och första gången
någon frågade mig varför bricka 12
hade svimmat så förstod jag inte alls
vad man över huvud taget syftade på.
Till slut så gick det till och med så långt
att jag kopplade upp mig mot spelarens dator för att se vad som hänt.
Mycket riktigt - automatisk översättning av “passed out” (rundpass) i resultatlistan hade översatts till “Svimmat”
av en hjälpsam webbläsare.
Häromveckan satt jag vid ett bord där
den ena damen frågade sin partner
varför hon hade loggat in som “uppriktig”. Damens partner hette Frank i
efternamn.
En helsvensk version av plattformen är
på gång inom kort!
RealBridge för tävlingsledare
Att starta tävlingar är dunderenkelt
- det är bara att ställa in vilket tävlingsformat som ska användas, partävling eller lag, eller övningsbord.

Antal brickor och ronder och eventuell
rondklocka - när man är klar med det
“ställer man ut” lämpligt antal bord.
Är det lagtävling räknas IAF (brickjämförelser med alla bord i tävlingen)
ut automatiskt.

gen prata med alla vid bordet.
I tävlingsledarvyn ser man också väldigt tydligt hur långt respektive bord
kommit i ronden, vilken bricka bordet
håller på med, och hur många stick
som tagits.

Under hela första ronden kan man
också lägga till extrabord om något
par är sena till starten.

Tävlingsledaren kan hoppa in vid borden och prata eller chatta med spelarna. En ny funktion är också på gång
där tävlingsledaren kan flytta ut en
enskild spelare till ett privat bord för
att kunna förhöra sig om felaktiga förklaringar.

Om man som arrangör vill tillåta publik så är det också möjligt - sändningen till publiken blir då fördröjd, så inga
givar visas innan de är färdigspelade
vid alla bord i tävlingen. Utmärkt initiativ i dessa tider när anklagelser om
self-kibitzing (spelare som loggar in
som publik för att se allas kort) duggar
tätt.
Det går också att aktivera skärmspel,
liknande vad som används i tävlingssammanhang på hög nivå. Då ser man
bara sin skärmgranne (Nord och Öst
sitter på ena sidan, och Syd och Väst
på den andra) under budgivning och
spel, men efter ronden kan man återi-

Och - tävlingsledaren kan ladda hem
tävlingsresultatet och direktimportera i
Ruter för att föra över till www.svenskbridge.se!
Läs mer om RealBridge här:
Officiell hemsida:
https://realbridge.online
Svenska bridgeförbundet om
RealBridge:
http://www.svenskbridge.se/realbridge

Favoriter bland automatöversättningarna:
Svensk term

Engelsk term

Automatöversättning

Rundpass

Passed out

Svimmat

Giv

Dealer

Återförsäljare

Bricka

Board

Styrelse

Tävlingsledare

Director

Direktör

Göra anspråk

Claim

Hävda

Ta plats som Ö(st)

Sit E

Webbsida

Slå en mask

Finesse

Fiffighet

Omgiv

Redeal

Återuppta

Stjäla/trumfa

Ruff

Gärs

Spelföra

Declare

Deklarera
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Klurigheter – Gullbergs tankenötter

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

TEXT - TOMMY GULLBERG

2) Syd/Öst-Väst

1) Syd/Öst-Väst
♠D 6 5
♥543
♦K1098
♣543

♠753
♥753
♦EK104
♣EK4

N
V 1 Ö
S

N
V 2 Ö
S

Väst
pass
pass
pass

Nord
2 ♦*
3NT

♠Kkn984
♥Ekn105
♦7
♣1098
N
V 3 Ö
S

♠EKkn82
♥K86
♦Dkn5
♣83

♠EK32
♥EK87
♦D6
♣EK7

Syd
2 ♣*
2NT
pass

3) Syd/Alla

Öst
pass
pass

Syd
1♠
4♠

Väst
pass
pass

Nord
2NT *
pass

♠ED1062
♥762
♦E2
♣Ekn5

Öst
pass
pass

Syd
1NT
2♠
pass

Väst
pass
pass
pass

Nord
2 ♣*
4♠

Öst
pass
pass

Utspel: Hjärterdam.

Utspel: Klöverdam.

Utspel: Ruterkung.

Med den inledande reläbudgivningen
berättar Syd om 22-24 honnörspoäng
med en balanserad hand.

Nord berättar om utgångsstyrka och
spaderstöd. Eftersom Syd, som utlovat
fem spader, har minimum, hoppar han
till utgång.

Högfärgsfråga leder till 4 spader.

Under förutsättning att hjärterdam
inte är singel, finns det en spelföring,
som, oberoende av övriga sitsar, garanterar hemgång.

Gardera hemgång!

Planera spelet!

Vilken spelföring tänker jag mig
då?
facit på sida 17
14
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Artikel – Lagermans lite lättare

Lagermans lite lättare

Hur gör man då, när man ska utnyttja de signaler spelarna, troligen omedvetet, sänder ut?
Eller – hur gör man för att inte
vara så läsbar?

B

Ja, erfarenhetsmässigt så är det precis som med hundar; man lär sig vad
kroppsspråk berättar.
Har man förmågan att läsa kroppsspråk och andra ofrivilliga signaler, blir
spelet mer ett spel med öppna kort och
man kan uppnå fördelar.
Sitter man däremot i sin egen lilla
bubbla missar man en hel del av dessa
fördelar.
Viktigast av allt är att du undviker att
berätta vad du har för kort eller problem med ditt kroppsspråk.

li mer svårspelad

Har skrivit om det tidigare men
tar ett varv till. Som hundmänniska vet jag att hundarna hela
tiden talar till och med oss med
sitt kroppsspråk. Hela tiden.
TEXT - JAN LAGERMAN

Även vi bridgespelare talar med våra
kroppar. Vi sänder ut signaler hela tiden vid bridgebordet. Du räknar honnörspoäng och sorterar kort.
Om du studerade dig själv på en video, skulle du förmodligen se skillnad
på om du har 4hp eller 24hp när du
räknar, och när du sorterat klart om du
har 4-3-3-3 eller konstiga fördelningar
som 6-5-0-2.
Undvik dessa signaler. Se likadan ut
oavsett hur många honnörspoäng eller
spännande kort du har.
Ibland lättare sagt än gjort.
Får man utnyttja sådana signaler som
sänds ut? Absolut! Det är dock inte
OK att aktivt leta efter dom genom
att till exempel titta om de tar tredje
kortet från höger när de ska spela på.
Men om du märker att motståndaren
tar extra tid på sig när de räknar, så
är det sådant man kan ha med sig in i
kortspelsmomentet.
Noterbart är också att man inte får
sända ut falska signaler i akt och mening att luras. Bridge är inte som poker
i det fallet. Man ska alltid försöka spela
spelet i rätt och ett jämt tempo, även
om alla spelare då och då misslyckas
med detta.

Det är fullt tillåtet att försöka få fram
läsbar information med spelade kort.
Ta en sådan här giv:
♠ 873 ♥1092 ♦ K9765 ♣kn3
♠ ED ♥K7 ♦ E3 ♣EK10942
Med sättningarna ED och K7 i högfärgerna, som ofta är bra att få utspel
upp till, har du valt att öppna med
2NT trots att handen inte är helt jämn
(Fullt tillåtet).
Nord höjer optimistiskt till 3NT tack
vare den fina rutern, och hoppas att
den kommer att ta stick.
Väst spelar obekymrat ut hj 3 och
Öst lägger damen som du sticker med
kungen.
Vad nu?
Ja, nu gör vi upp vår spelplan som vanligt. Hur ska vi spela och hur sitter det?

tvåan eller en trea, kan det vara från
en trekortsfärg. Från fem kort har man
sällan ett problem.
Nästa sak i planen är klöverfärgen som
måste godspelas utan att förlora stick
till damen. Då har försvaret fem stick
och straffen (klöverdam och de fyra
hjärtersticken som Väst har kvar).
Hur spelar du klövern? Maskar ni,
eller toppar (E + K i hopp om att
damen trillar) du?
Med åtta kort ihop, som här, är det oftast rätt att maska. Det är sannolikare
att Öst har Dxx än att Väst har Dx.
Dxx hos Väst klarar du inte, och har
Öst Dx klarar du dig alltid.
Så gå in på bordet i ruter, med avsikten
att spela klöver där ifrån.
Ska du maska?
Njaa, det är nu den mänskliga faktorn
kommer in. Anta att du går in på bordet i ruter och spelar klöverknekt. Vad
händer då?
Om Öst täcker honnör med honnör,
dvs spelar damen på knekten är du
hemma, såvida inte Öst har alla försvarets klöver.
Men om Öst obekymrat lägger åttan, vad gör du då?
Ja, de flesta Östar hade med Dxx i klöver antingen täckt med damen, eller
reagerat. De vet ju inte om att du har
sex klöver på den dolda handen.
Om Öst 'bara' lägger låg, ska du kanske gå emot Herr Matematik och istället lita på din intuition och känsla för
kroppsspråk, och ta E + K i hopp om
att Väst har Dx.

En sak som ingår är att läsa utspelet.
En obekymrad tvåa eller trea (om ni
som här ser tvåan) innebär nästan alltid femkortsfärg om de spelar som på
bridgeskolan (1-3-5 regeln).
Om Väst istället skruvat på sig, famlat
runt bland sina kort, och till sist valt

artikeln fortsätter på nästa sida
PASS | VÅREN 2021
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Artikel – Lagermans lite lättare

Lite lättare.

Lite svårare.

a)
		
		
		

♠92
♥KD103
♦Ekn6
♣E872

c)
♠K1075
		♥E63
		♦K542
		♣86

		
		
		
		

♠Ekn6
♥E5
♦K10853
♣K54

		♠kn964
		♥KD5
		♦E98
		♣EK10

Budgivningen går: 1NT – 3NT.

Budgivningen går: 1NT – 3NT.

Utspel spader kung.

Utspel – en obekymrad klöver 2. Öst
lägger damen i stick ett.

Hur spelar du?
b)
		
		
		

♠92
♥KD103
♦E96
♣E872

		
		
		
		

♠kn76
♥E5
♦KD1085
♣KD4

Utspel spader kung.
Hur spelar du?
Svar:
a) En klassisk Bath Coup där du säkrar
kontraktet genom att lägga lågt från
Syd i stick ett.
Väst måste nu byta färg om du inte ska
få två stick i spader. Sedan godspelar
du rutern.
b) Samma som a) (nästan).
Men nu är spadern vidöppen.
Ge inte upp! Framförallt – visa inte att
du ligger risigt till.
Se precis likadan ut som om läget varit
detsamma som i föregående bricka.
Gör din plan, och spela sedan på i normalt tempo med förhoppning att de
inte lyckas ta fem spaderstick.

PASS | VÅREN 2021

ridge och
Alzheimer

En film om Alzheimer-forskning
finansierad av Knut och Alice
Wallenbergs stiftelse spelades i
höstas delvis in på BK S:t Erik
med klubbens tidigare spelare
Roman Szydlowski i huvudrollen.

Hur spelar du?

Budgivningen går: 1NT – 3NT.

16

B

Svar:
c) Det ser ut som om Väst har fem klöver med knekten i topp. Då du behöver
spaderstick så är det normala att maska ut en dam hos Väst.
Men Murphys lag säger att om du
maskar i spader har Öst damen och
Väst har spaderess. Enligt samma lag,
så gäller att om du provar spader till
kung, har Öst esset och Väst damen.
Här är förmodligen det rätta spelsättet
att luras lite och spela på motståndarna.
Gå in på bordet i hjärter. Spela sedan
spader från bordet mot handen.
Ungefär som du hade gjort med Ekn4
på din hand. Enda gången Öst tar för
damen är nog när den sitter singel (då
kommer du troligen att gå bet) eller
om Öst har båda honnörerna i spader.
Om Öst tar för damen och vänder i
klöver så måste du vänta med kungen i
ett försök att hålla Väst borta ur spelet
med sina höga klöver.

Filmen finns nu klar under rubriken
”Alzheimer går att påverka med livsstilsförbättringar” på stiftelsens hemsida https://kaw.wallenberg.org/
Budskapet är positivt – Alzheimer går
att bromsa med till exempel bridgespel
och fysisk träning.

Artikel – Gullbergs tankenötter

Lösningar på Gullbergs tankenötter från sid. 14

tersticket till spelföraren.
Spelar man ruterdam i andra stick, gör
Öst bäst i att släppa sticket. Därefter
får Syd svårt att klara sin utgång mot
bästa försvar.

för att ånyo sätta Östs trumf på mellanhand. Maska med åttan om det är
möjligt. Om så behövs sätter man Östs
trumf på mellanhand en tredje gång.

3) Syd/Alla
2) Syd/Öst-Väst

Hela given:

Hela given:

♠Kkn984
♥Ekn105
♦7
♣1098

♠753
♥753
♦EK104
♣EK4
1) Syd/Öst-Väst
Hela given:
♠D65
♥543
♦K1098
♣543
♠74			
N
♥Dkn109		
V 1 Ö
♦7542			S
♣kn98			

N
V 2 Ö
S

♠9		
♥E42		
♦9762
♣Dkn1052

♠kn1098
♥ 62
♦Ekn3
♣D1062

♠EK32
♥EK87
♦D6
♣EK7
Kontrakt: 3 NT av Syd

♠ D1064
♥ Dkn109
♦ 83
♣ 976

♠EKkn82
♥K86
♦Dkn5
♣83
Kontrakt: 4 ♠ av Syd
Utspel: Klöverdam.

Utspel: Ruterkung.

Nord berättar om utgångsstyrka och
spaderstöd. Eftersom Syd, som utlovat
fem spader, har minimum, hoppar han
till utgång.

Gardera hemgång!

Planera spelet!

Under förutsättning att hjärterdam
inte är singel finns det en spelföring,
som, oberoende av övriga sitsar, garanterar hemgång.

Se till att hålla Öst utanför spelet!

Tag utspelet och fortsätt med rutersex och maska med åttan!
Tar Öst för ruterknekt och returnerar
hjärter vinner Syd. Ruterdam sticker
han sedan med bordets kung och driver ut ruteress. Följaktligen får han de
två extrastick han behöver till de sju
topparna i de övriga färgerna. Väljer
Öst att inte ta för ruterknekt, ger ruter
till dam förr eller senare det andra ru-

♠ED1062
♥762
♦E2
♣Ekn5
Kontrakt: 4 ♠ av Syd

Utspel: Hjärterdam.

Vilken spelföring tänker jag mig då?

♠ 7			
♠53
N
♥ 843			
♥KD9
Ö
V 3
S
♦ KD965		
♦kn10843
♣ KD43		 ♣762

Ta utspelet och spela trumf. Bekänner
Öst lågt maskar du med åttan! Väst
kommer in på nian och fortsätter med
klöver. Du spelar trumf till ess och
upptäcker sitsen. Ruter till bordet och
en trumfmask ger sedan hemgång, eftersom man kan saka en hjärter från
handen på rutern.
Toppar man trumfen eller maskar med
knekten, kommer Öst förr eller senare
att kunna ta sig in och sätta hjärterkung på mellanhand för bet.
Skulle Öst sätta i en högre trumf tar
man esset och spelar klöver till bordet

Ta ruteress och trumfa ut. Fortsätt
med ruter till stöld och inkassera sedan
hjärteress. Spela därefter hjärterknekt
till försvaret!
Öst är inne denna gång. Han fortsätter
bäst med klöver till Västs dam. Efter
hjärter till tia och kung har Syd en stor
hjärter som han kan saka en klöver på
för hemgång.
Inte heller hjälper det försvaret om
Väst vinner. Eftersom han måste spela
hjärter får spelföraren omedelbart en
hög hjärter på bordet.
Spelar man klöver efter ruterstölden
straffar hjärtervända till dam följt av
klövervända till kung och hjärter till
kung.
Man kan också få sin hemgång genom
att maska i hjärter efter uttrumfning
och rutereliminering.
PASS | VÅREN 2021
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Insändaren

I

nsändaren

Till flydda tider
Imps / Alla / Nord		
♠9763
♥Kkn1062
♦103
♣92
♠Ekn1082		
N
♥E9873		
♦75			
♣5			

♠K5
♥4
♦EKkn96
♣K10874

♠D4
♥D5
♦D842
♣EDkn63
Mot 3♠ i öppna rummet
valde Nord trumfutspel som gick till
hacka, dam och ess. Klöver till kung
och ess följdes av trumf till kung och
klöver till stöld. Efter uttrumfning slog
Väst rutermasken och Syd kunde förse
sig med ruterdam och två höga klöver,
vilket betydde jämn hemgång.
I slutna såg det ut så här :
Syd

Väst

pass
pass
pass

1♠
3♥
4♠

Nord Öst
pass
1♦
pass
3♣
D
3♠
pass runt

ÖV låg under och måste ta vara på
varje chans till upphämtning, därav
det optimistiska pålägget. Nord, som
sällan missade rätt utspel, valde klövernio, vilket kanske inte var det bästa
just här, eftersom det avslöjade klöversitsen.
Utspelet gick till kung och ess. Syd
fortsatte med hjärterdam, som Väst av
någon anledning duckade. Ny hjärter
kunde Väst stjäla med spaderfemm18
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man. Därefter följde trumf-kung, klövertio, knekt och stöld plus alla trumfen uppifrån och hjärteress till följande
slutläge:
♠ ♥Kkn
				
♦103
♣ ♠ -			N
♥ 98			
Ö
V
S
♦ 75			
♣ -			

♠ ♥ ♦ EK
♣87

♠ ♥ ♦D8
♣D6
Väst, som hittills bara förlorat
två stick, kunde nu spela in bordet, ge
stick till klöverdam och göra anspråk
på resten för 620. Vackert lir, eller hur?
Men varför lät referenten NS
slippa undan så billigt - det var ju i alla
fall final i VM? Inte ett enda ord om
det undermåliga försvaret från Syds
sida. När Väst duckade hjärterdam,
borde Syd inse att en förnyad hjärtervända var meningslös och bara kunde
hjälpa Väst till en "gratisstöld". Bästa
försvar är en låg trumf till kung och
hur Väst än manövrerar för att ta den
där stölden, så kommer det att kosta
ett trumfstick och hemgången.
Nord kanske hade glömt bort
att han deltog i spelet och borde naturligtvis tagit över Syds hjärterdam
och vänt i trumf - vilket han nog borde
spelat ut för att hålla jämna steg med
Nord i öppna.
"Men", kanske du invänder, "det här
var väl inget att bråka om". "Nej, det
kan du ha rätt i, om det inte vore så att
det är omöjligt att förstå hur man kan
spela ett så taffligt försvar, när man tillsammans med sin partner är ägare till
28 världsmästartitlar"!
”Observer”

K

luringar

Här kommer ett tvåmannaspel
undertecknat Max Ödlund.
Avsikten med spelet är att bli den som
säger 7 sang.
Regler:
- Budgivning som i bridge
- Spelas av två personer
- Första budet måste vara på enläget
- Senare bud måste antingen vara
a) ny färg, eller sang, på samma nivå
som budet innan
eller
b) samma färg (ev. sang) som budet
innan på valfri nivå
Så här kan det exempelvis se ut:
1kl-2kl
2ru-5ru
5hj-5sp
5NT-7NT
Du har just bestämt att spela detta
spel, med din värsta ovän, om tusen
kronor. Ni singlar slant om vem som
ska börja. Du vinner singlingen, och
får därför välja vem som ska inleda.
Vilken strategi tänker du dig?

Facit:
Låt honom börja.
Säger han 1 sang avslutar du med 7
sang.
Väljer han 1 spader säger du 6 spader.
Då kan han bara välja dödssätt med 6
sang och 7 spader.
Säger han 1 hjärter säger du 5 hjärter.
Väljer han 5 spader då, säger du 6 spader och vinner som ovan.
På samma sätt besvarar du 1 ruter med
4 ruter, och 1 klöver med 3 klöver.
Max Ödlund

Artikel sponsrad av: Juristfirman Arvingen och Fondkistan Kandema

Två konkurrenter under samma tak
Den vackra butikslokalen från sekelskiftet på Sankt Eriksgatan 90 delas av begravningsbyrån Fondkistan Kandema som drivs sedan 2007 av Michael Kandeman och Juristfirman Arvingen som startades 2016 av Jur Kand Anna Ek.

Båda gör bouppteckningar, två konkurrenter under
Michael har märkt en förändring under Coronasamma tak alltså? Nej, vi är goda kollegor. Att ha nå- pandemin, många väljer nu en begravning med urna
gon att bolla frågeställningar med är guld värt.
och väntar med ceremonin till dess man åter kan träfMichael arbetar mest med begravningar och tycker fas. Det har även blivit vanligare med digitala lösningdet är givande och varierande. Det är tillfredsställan- ar och med streamade begravningar.
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I VÄNTAN PÅ DEN
ÄLSKADE LEVANDE
BRIDGEN

Jan-Erik Frödin

Att ordet ”avstånd” skulle ta en
sådan central plats i vårt dagliga
tal är svårt att förstå, men det är
ett faktum.
BILD & TEXT - ELENA STRÖM

Ekvationen bridge + avstånd har
hittat sin lösning på S:t Eriks
bridgeklubb. Kryssen vid borden
separerar spelarna och det erforderliga avståndet ger en känsla
av trygghet. Fler och fler anmäler
sig till de tre veckopartävlingarna, men det begränsade antalet
till endast 24 par per tävling räcker inte till många. Ska vi verkligen
behöva återvända till onlinespel i
väntan på den åtråvärda platsen i
partävlingen på S:t Erik?

kvämt att sitta hemma och spela digitalt när man vill och hur länge man
vill, men då försvinner det mänskliga
utbytet, man får ingen uppfattning av
vem man spelar med eller mot.
Jag började spela bridge i familjen när
jag var i tonåren, sedan spelade jag
av och till på klubben, på den gamla
adressen där S:t Erik låg. Bridge för
mig är ett sällskapsspel, levande bridge
är min melodi.

- Jag känner mig trygg när jag spelar
på klubben, säger Jan Erik Frödin, var
och en har sin budlåda, det är bara en
spelare som rör vid bridgematen. Motståndarnas deklarationer sitter fast på
plexiglaset och texten syns tydligt.

- Vilket system spelar du? Följer
du utvecklingen i bridgen?
- Jag spelar Culbertson, ett system som
dess skapare Ely Culbertson lanserade
1936 och som blev standard i USA och
i den övriga världen.
Detta system kom i flera uppdaterade
versioner och för första gången kom
det fram att fördelningen är minst lika
viktigt som honnörsstyrkan. Nu spelar
jag en modifierad variant av Culbertson som jag inte tror att många känner
till.

- Så du föredrar spel på klubben
före spel online?
- Absolut! Det är naturligtvis mer be-

- Lär du dig ibland nya ord och
begrepp som hör till de moderna
systemen?

- Ja, det händer då och då. Inte visste
jag vad XY-sang eller ”häxan” var...
Men å andra sidan vet inte många
yngre spelare vad Albarran innebär.
- Kan du upplysa dem om vad
Albarran är?
- En konvention om essvisning.
- Du är docent och överläkare på
onkologiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset.
Vilka råd kan du ge till de som
kommer till S:t Erik för att spela
sitt favoritspel i dessa oroliga pandemitider?
- Vaccinera er så fort som möjligt. Ju
fler som blir vaccinerade desto snabbare kommer vi att kunna återvända till
det vanliga bridgespelet på klubben.

Skribent Elena Ström

