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Spelprogram våren 2022 

Sommaren 2022 dvs från måndagen den 23 maj

     
Dag  Tävling    Tid   Info

Måndag Måndagsbridgen (Strata)  12.00-16.00  Hela sommaren, ej 6/6

  Sommarserien  (Strata)  18.30-22.15  Hela sommaren, ej 6/6

Tisdag Barometer HCP/Scratch  12.00-16.00  Live 
  
  Sommarliga (fem tisdagar)  18.30-22.15  IAF

Onsdag Onsdagsbridgen (Strata)  1200-1600  Live

  Max Hjärternål (Strata)  18.30-22.15  Live

Torsdag Barometer HCP/Scratch  12.00-16.00  Live

  Sommarserien  (Strata)  18.30-22.15  Hela sommaren

Fredag Fredagsgodis/Sommargodis  1100-1500  Live, t.o.m vecka 24
  

  Fredagsbarometer   12.00-16.00  Live, t.o.m vecka 24 
  (HCP/Scratch)

	 	 Juniorbridge	 	 	 	 16.00	 	 	 Så	länge	det	finns	intresse

Lördag Lördagsbarometer   12.00-16.00  Live, t.o.m 21/5
  (HCP/Scratch)
  
Söndag Söndagsbarometer   12.00-16.00  Live, t.o.m 22/5
  (HCP/Scratch)

Extra tävlingar 
ProAm - 6/5
Kerstin Strandebergs Minne - 7/5
Nationaldagssilver - går i år måndagen den 6 juni     
KM par mindre rutinerade - 2 juni kl.18.30 med tre prisgrupper (inkl. max hjärter).   

Spelprogram våren 2022

(För aktuell info se www.sterik.se)
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Farmor berättade inte bara om de 
tuffa	 tiderna,	 utan	 även	 om	 lite	 mer	
underhållande saker som receptböck-
er	som	togs	fram	för	att	göra	fiskbullar	
utan	 fisk,	 köttbullar	 på	 grävling	 och	
hur man tillagar kråka på bästa sätt. 

Farfar hade mer äventyrliga berättel-
ser från Oskarström i Halland där han 
föddes och växte upp. Historier som 
han tyvärr inte alltid ville kännas vid 
och berätta om även om vi alltid skrat-
tade när de råkade komma på tal ... 
En historia handlade om en lada, fylld 
med bilar som hade ställts av då bensin 
inte längre fanns tillgänglig för privat 
bruk. Tydligen så hade farfar och hans 
kompisar övningskört med bilarna och 
en del växellådor mådde inte så bra 
efter det.  

En	annan	historia	 var	om	en	nyfiken	
pojke, en slangbella och vinterföns-
ter uppställda på vinden. Slangbellan 
vann	och	farfar	fick	svar	på	frågan	om	
hur många glas som kunde gå sönder 
med ett skott. Vad konsekvenserna 
blev	för	nyfikenhetens	tillfredsställande	
kommer jag inte ihåg.

Hur som helst, nu upprepar sig histori-
en på mer än ett sätt med först en pan-
demi och sedan krig i Europa. 
Det enda man kan hoppas på är att 
minnen, goda som dåliga, överlever 
och förs över till nästa generation.

Redaktörskan
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Stötta gärna klubben genom att köpa 
produkter, speciellt designade för BK 

S:t Erik, i vår nätbutik!

Var ska man börja? Det kollektiva 
minnet är som bekant genomuselt 
och upprepningar av historien i 
det närmaste oundvikliga trots att 
man kan tycka att vi, mänsklighet-
en, borde inneha visdomen att inte 
upprepa misstagen från förr.

Sedan den 24:e februari har känslan av 
olust och osäkerhet dominerat i såväl 
medier som det dagliga livet. Den för-
sta känslan av lättnad efter att de sista, 
eller i alla fall de senaste, pandemi-
restriktionerna lyftes blåste bort på en 
sekund. Tankarna går oftare än önskat 
till min farmors berättelser om livet i 
Sverige under andra världskriget. Hon 
berättade för mig om ransoneringen, 
den nattliga mörkläggningen och om 
bussar drivna av gengasaggregat. 

För mig, som vuxit upp i 80- och 90-ta-
lets Sverige så var hennes berättelser 
om dessa händelser i det närmaste 
mytiska sagor. Som en värld, höljd i 
svartvit dimma och oändligt avlägset i 
tid. Men nu, 38+ år gammal, så är det 
faktiskt lika långt mellan min födelse 
och andra världskriget slut som det är 
från min födelse till idag. 
Jag känner mig ändå inte så gammal, 
och mina barndomsminnen känns 
inte så avlägsna (som de kanske borde 
göra!). Det mognare tidsperspektivet 
gör att jag nu kan förstå hur nära kri-
get kändes för henne trots att hon bara 
var ett ungt barn under andra världs-
kriget. 

Många känner redan till möjligheten att beställa produk-
terna från www.willshop.se/shop/bridgeklubben. 

Nu erbjuds även möjlighet att inhandla produkterna di-
rekt på klubben och betala via Swish: 123 375 69 05 

(betalningsmottagare Will Brand). 

Ledaren

Redaktör: Kristin Nedlich
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Pandemins verkningar
Styrelsen tror att det kommer 
att dröja innan verksamheten 
kommer tillbaka till gamla ni-
våer. Under en så här lång peri-
od, nu i mars har pandemin på-
verkat oss i två år, så skaffar sig 
människor nya vanor. Ett exem-
pel är att under hösten deltog 98 
respektive 138 lag i dag- respek-
tive kvällsligan vilket motsvara-
de 74 % respektive 63 % jämfört 
med före pandemin. Under vå-
ren deltar fler lag men ökningen 
är bara 13 lag.

Vi hade i höstas förhoppningar om att 
pandemin snart skulle ge med sig när 
vi från den 13 september gick tillbaka 
till ordinarie spelschema. De förhopp-
ningarna slog inte in för vid årsskiftet 
tog den nya varianten omikron fart. Vi 
erbjöd då åter ligalag att spela på BBO 
eller	 att	 hänga	 matcher	 vilket	 flera	
gjorde under en månad innan samhäl-
lets restriktioner hävdes och stämning-
en blev positivare.

En	 annan	 effekt	 är	 att	medlemsanta-
let har sjunkit. Före pandemin hade 
vi närmare 3 200 medlemmar vilket 
under det förra verksamhetsåret sjönk 
till knappt 2 600 för att i år bara vara 
drygt 2 500. Mindre verksamhet gör 
att det ekonomiska läget är ansträngt, 
och att vi fortsatt är tvungna att spara 
pengar där det går. 

Vi	ser	ändå	allt	fler	välbekanta	ansik-
ten i vår lokal, visst är bridge roligt! 
Styrelsen tror därför på en återhämt-
ning även om den sker gradvis och 
kommer att ta några år. 

Ny betalning av bordsavgifter
Utvecklingen av betalsystem har varit 
stor samtidigt som vårt eget börjar bli 
föråldrat. Nu efter åtta år är det dags 

Styrelsen informerar – Pandemi och bordsavgifter

Pandemi och
bordsavgifter

TEXT - MÅRTEN GUSTAWSSON

Mårten Gustawsson

att tänka nytt. Då fanns inget betalsys-
tem som passade oss varför vi tog fram 
ett eget med målsättningen ett lättskött 
system som minskar kontanthantering-
en och samtidigt underlättar vår eko-
nomiska redovisning. Vi har fortsatt 
att fasa ut sedlar och sedan sommaren 
2020 tar vi inte längre emot kontanter 
som startavgift. Vid årsskiftet började 
vi även att som pris i vanliga partäv-
lingar dela ut presentkort i stället för 
kontanter.

Styrelsen har nyligen beslutat att vi 
kommer att gå över från betalning via 
smartkort till ett standardsystem, Tru-
epay, där betalning sker med bankkort. 
Övergången kommer att ske gradvis 
och de båda systemen då att använ-
das parallellt. Truepay är väl utprovat 
och används av många restauranger, 
till exempel den indiska restaurangen 
Razmoni	nära	oss.	De	flesta	bankkort	
har blipp så med snabbvalstangenter 
för bordsavgifter kommer betalning-

arna att bli smidiga. Det kan tilläggas 
att Swish inte är bra då vi vill kunna 
redovisa olika tävlingar för sig. Det 
Swish-konto klubben nyligen har star-
tat har vi främst för enstaka småbe-
talningar, såsom medlemsavgifter och 
donationer till juniorbridge.

Till sist
BK S:t Erik utgår från att våra kloka 
medlemmar och kursdeltagare har 
vaccinerat sig när man kommer till 
klubben. Vårt krav om att alla ligaspe-
lare ska vara fullvaccinerade tar vi bort 
när den tillfälliga pandemilagen upp-
hör den sista mars, men klubben re-
kommenderar förstås fortfarande alla 
bridgespelare att vaccinera sig, inte 
minst för sin egen skull.

Mårten Gustawsson, ordförande i 
BK S:t Erik
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Artikel – PASSar det med en öl?

PASSar det med 
en öl?

Vår stjärnreporter Kalle Kanin 
har återigen snokat rätt på en 
“väl” bevarad hemlighet. Det 
visar sig nämligen att det smy-
ger omkring en femfaldig svensk 
mästare i ölbryggning på klub-
ben!

Peter Högström heter han och har va-
rit medlem i BK St: Erik sedan sent 
80- tidigt 90-tal. Han har dock lyckats 
flyga	 under	 radarn	 med	 den	 hobby	
han ägnar mest tid åt men nu är katten 
ute ur påsen och tiden inne för att un-
dersöka det spännande ämnet öl och 
ölbryggning.

Frågan på förstasidan passade vi 
raskt vidare till Peter som säger 
så här:
- Tja, en öl sitter sällan fel men precis 
som med idrott är öl och koncentra-
tions- och strategispel oftast en riktigt 
dålig kombination. En “Skanåker-ran-
son” om en öl före bridgen kan säkert 
lugna	en	och	annan	nerv	men	till	fler	
får	jag	definitivt	säga	pass!

En och annan medlem har säkert koll 
på	 Peter	 men	 för	 dom	 flesta	 är	 han	
nog rätt okänd så vi bad om en rask 
bakrgrundsuppdatering både vad gäl-
ler bridge och ölintresse.

- Bridge började jag spela när jag job-
bade på ACO läkemedel i Solna 1985. 
Där jobbade salig Rolle Ström och han 
och	Roffe	Olsson	från	BK	Två	Ess	kör-
de bridgeskola på jobbet och la således 
grunden för mitt bridgeintresse. 

De första tio åren spelade jag fyrman-
namatcher med jobbet, varvat med 
partävlingar på S:t Erik och spel på 
diverse klubbar i Sundsvallstrakten dit 
jobbet tog mig på den tiden. 
Nuförtiden är det bara spel i ligan på 
St: Erik som gäller.

- Ölintresset väcktes, som för så många 
andra, i samband med resor runt om i 
Europa. Fram till 1995, då vi gick med 
i EU, stoltserade Sverige med ett syn-
nerligen uselt ölutbud. Om jag minns 
rätt fanns det endast 39 olika varu-
märken i sortimentet varav 37 var ljus 
lager!!! Då storebror staten inte kunde 
leverera de öl jag lärt mig tycka om på 
mina	resor	 så	fick	man	 ta	 tag	 i	 saken	
och gå en kurs i ölbryggning vilket 
gjordes via SHBF, svenska hembryg-
gareföreningen, www.shbf.se

Från den dagen blev inget sig likt för 
det visade sig att jag hade en fallenhet 
för ölbryggning vilket säkerligen kan 
hänföras till mitt intresse för matlag-
ning. Att brygga öl och laga mat har 
många likheter då det i båda fallen gäl-
ler att man lär känna sina råvaror, lär 
sig kryddornas hemligheter och fram-
förallt förstår kemin bakom en lyckad 
maträtt i kombination med öl.

Efter endast två års bryggande kasta-
des jag sen huvudstupa in i styrelsen 
för SHBF, utbildade mig till öldomare 
och	började	delta	i	lokala	ölträffar	och	
tävlingar. På mitt första SM 1998 lyck-
ades jag ta ett brons för en porter och 
sen var jag förlorad i ölets underbara 
värld. Åren 2001-2005 var jag även 
ordförande i SHBF. Mellan 1998 och 
2015 utbildade jag nya öldomare, nå-
got som behövdes när SM i hembrygd 
öl gick från 80 brygder till närmare 
800 under de första tio åren på 00-ta-
let. Sedan 2003 har jag även dömt öl 
internationellt,  bl.a. på World Beer 
Cup i USA och Great British Beer Fes-
tival i England.

Sådärja, då har vi hyvlat av en 
snabb rekapitulering på Peters 
bridge och ölbakgrund och kan 
kasta oss över vad som fascinerar 
så med just öl? En öl är en öl är en 
öl … eller?
-	 För	 de	 allra	 flesta	 är	 nog	 öl	 fortfa-
rande synonymt med en stor stark, 
eller i varje fall en ljus industrilager. I 
slutet av 1990-talet startade dock en 
handfull microbryggerier som t.ex. 
Nynäshamns ångbryggeri, Oppigårds, 

Jämtlands, Slottskällans och Närke 
kulturbryggeri. Dessa drev Sveriges 
ölutveckling och bryggde ölstilar som 
inte industribryggerier som Spen-
drups, Pripps eller Åbro var intressera-
de av att brygga… De plockade också 
snabbt upp trender i världen. En sådan 
var den fruktiga amerikanska IPA:n, 
India Pale Ale, vars popularitet kom 
att bli en betydande drivkraft för den 
svenska microbryggeriboomen som 
tog fart på allvar runt 2010. Småbryg-
gerierna med sin lokala förankring har 
sedan möjliggjort att svenskarna börjat 
inse att öl inte bara stavas ljus lager och 
att öl i många fall passar minst lika bra 
som vin till mat. 

- Till skillnad från vin görs öl i en 
ofantlig mängd olika stilar där sma-
kvariationen är enorm. Allt från söta, 
syrliga, fruktiga, beska…till örtigt 
torra, karamelliga, chokladiga eller 
helt enkla och fräscha pilsner. I World 
Beer Cup tävlar man t.ex. i mer än 100 
olika kategorier eller ölstilar. I Sverige 
nöjer vi oss med att tävla i elva huvud-
kategorier. 

Orsaken	till	denna	enorma	flora	av	öl	
står	 naturligtvis	 att	 finna	 i	 ölets	 råva-
ror.	Ingredienserna	känner	dom	flesta	
till	men	att	det	t.ex.	finns	över	100	oli-
ka sorters malt, lika många humlesor-
ter och minst lika många jäststammar 
känner	nog	de	flesta	inte	till.	Att	man	
sedan kan krydda, tillsätta frukt eller 
lagra ölen på olika fat (på vilka det 
tidigare legat bourbon, whisky, vin, 
rom….) skapar ytterligare komplexitet 
och dimensioner.

Malt torkas i olika temperaturer och 
tider för att få fram allt från ljusa brö-
diga sorter till karamelliga, chokladiga 
och rostade sorter av våra fyra sädes-
slag. 
Humle odlas i olika regioner i världen 
där de engelska ger kryddiga och örti-
ga aromer, centraleurpeiska sorter ger 
örtigt blommiga aromer medan sor-
terna från USA och Nya Zeeland ger 
fruktig smak åt öl. 

Trots alla dessa varianter och kombi-

TEXT & BILD  - KALLE KANIN
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Artikel – PASSar det med en öl?

Humleblomma i flaska
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Artikel – PASSar det med en öl?

nationer är ändå jästen den ingrediens 
som kan ge den enskilt största smak-
påverkan på ölet så valet av jäst styr 
till stor del slutresultatet. Samma vört, 
som är det man kallar det ojästa ölet, 
jäst med olika jäststammar ger helt vitt 
skilda färdiga öl.

Vad är det då som driver dig i ditt 
ölbryggande?
- Jag fascineras av och älskar att prova 
nya kombinationer av dessa tre ingre-
dienser men jag experimenterar också 
en hel del med kryddor, frukt och så 
vidare	i	mina	öl.	Just	nyfikenheten	tror	
jag har stor del i mina framgångar som 
bryggare. 

Vad tycker då dina bridgekamra-
ter om din hobby?
- Genom åren har de naturligtvis ut-
satts för otaliga smakprov, men trots 
en och annan mindre lyckad brygd 
så envisas man oftast med att det är 
hemma hos mig vi ska samlas när det 
ska liras robber eller träna in någon ny 
konvention. Nuvarande partners, jag 
spelar med två i samma lag, har var 
sin favoritöl. Micke Andersson hävdar 
med en dåres envishet att min bästa öl 
någonsin är en 7%-ig hallonporter…
men jag vet att han egentligen föredrar 
en välbryggd lager eller öl som smakar 
öl helt enkelt. Bengt Berg föredrar dä-
remot brittiska ölstilar och har genom 
åren lapat i sig ohemula mängder av 
ordinary bitters och svag halvmörk 
mild vars alkoholstyrkor brukar ligga 
runt modiga 3,7%. Han tackar heller 
aldrig nej när det vankas barley wine, 
engelsk ale på cirka 10%. Smaken är 
som baken och tur är väl det.

Stämmer ryktet om att du även 
jobbar med öl?
- Jo, jag jobbar på Humlegårdens eko-
lager i Sollentuna. Vi säljer råvaror 
och utrustning till såväl bryggerier 
som hembryggare. Där ansvarar jag 
för	hela	vår	humleaffär	vilket	innebär	
allt från att säkra tillgång via kontrakt, 
köpa in humle från hela världen och 
sälja den.

Vad brygger / dricker du helst för 

Peter Högström
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Ny bok av Andrew Robson:

SVAGA
TVÅÖPPNINGAR

En svag två
öppning är 
som en tre
öppning med 
ett kort färre.  
Det ger mot
ståndarna 
problem, 
samtidigt som 
det gör egen 
konstruktiv 
budgivning 
lättare de gånger partnern har 
en stark hand. Eftersom de svaga 
tvåorna är mycket vanligare än de 
starka, har de blivit mer och mer 
populära.

Att öppna med en svag tvåa är  
enkelt – en hyfsad sexkortsfärg och 
610 hp är allt som behövs – men 
alltför få vet hur en effektiv budgiv
ning nu fortsätter. Är partnerns 
bud i ny färg krav eller okrav? Vad 
betyder 2NT på partnerns svaga 
tvåöppning? Hur påverkar ett in
kliv den fortsatta budgivningen?  
Andrew Robson ger i boken svar 
på dessa frågor och många fler!

Denna bok ingår 
i en serie små 
böcker som täcker 
alla aspekter av 
det fascinerade 
bridgespelet. Varje 
sida innehåller en 
lektion och en illus-

trerande giv. Denna svenska utgåva, 
framtagen av Peter Ventura och Max 
Ödlund, bygger på den engelska 
förlagan signerad Englands bridge-
stjärna Andrew Robson (bilden).

  
NY!

öl?
- Det går i perioder, ett tag bryggde 
och drack jag mest IPA och andra 
humlestinna öl samt diverse experi-
mentbrygder men periodvis tröttnade 
jag och bryggde bara lager för att sen 
åter falla tillbaka i humleträsket. De 
senaste fem åren har det dock visat sig 
att min kyl mest innehållit lager, porter 
och andra traditionella ölstilar. Vilken 
öl jag dricker styrs av vad jag äter, el-
ler vilken årstid det är när jag bara ska 
avnjuta en öl.

Har du något bra tips på oväntat 
bra öl och matkombinationer?
- Absolut. Har man aldrig testat öl och 
ost ihop är det ett måste och t.ex. är 
en fruktig IPA till en stark cheddar en 
grymt bra kombo. Samma sak gäller 
grönmögelost och imperial stout som 
inte är alltför besk.
- En annan fantastisk upplevelse jag 
hade var när jag blev serverad impe-
rial stout till havskräftor där sältan i 
kräftorna gifte sig perfekt med de söta 
rostade chokladtonerna i stouten.
- Ytterligare ett ex. är semla vars man-
delmassa gifter sig perfekt med en 
mörk stark belgisk öl, t.ex. en Chimay 
blå eller en Gouden Carolus.

Vad är det knasigaste du någonsin 
bryggt, som fortfarande smakat 
gott?
Tre öl som fått folk att verkligen höja 
på ögonbrynen var:

En rödbetsöl som blev så pass bra att 
den	 fick	 bli	 festivalöl	 på	 Söderbärke	
microbryggerifestival 2007. Den an-
dra var en mörk stark belgisk öl som 
kryddats med bockhornsklöver. Do-
marna som dömde den tyckte att den 
doftade och smakade indisk curry och 
blev så pass hänförda att de gav den 
en silvermedalj av bara farten! Som 
tredje exempel plockar jag fram en 
lambic, syrlig spontanjäst öl, kryddad 
med trattkantareller som fått många 
att undra om jag är från vettet, tills de 
smakat och insett att det funkade. 

Allt kan ju inte bli lyckat så man 
undrar ju vad det vidrigaste är 

som du åstadkommit i din expri-
mentverkstad?
- Det måste nog vara de kryddöl jag 
gjorde innan jag lärde mig att för 
mycket av det goda inte alltid är la-
gom… Ibland tar bakterier överhan-
den och då kan resultatet bli lika gott 
som diskvatten. Rent designmässigt 
så var det största misstaget att krydda 
en veteöl med en massa limeskal. Re-
sultatet doftade Vim citron eller Yes 
diskmedel och smakade så pass mycket 
syrlig parfymerad lime att det nästan 
slog över i kardemumma, fast inte på 
ett bra sätt! 

När är det då tid för bridge resp. 
ölbryggning?
-Både öl och bridge är “vintersporter” 
för mig. Bridge för att så fort serien 
slutar byter jag ut spelkorten mot små 
vita bollar på långa gräsmattor som 
slutar med ett hål…Öl slutar jag bryg-
ga i mitten av maj, dels på grund av att 
golfsäsongen börjat, men framförallt 
för att det är för stor risk för infektio-
ner under den varma årstiden. Arbets-
insatsen för att brygga en öl är 6h en 
dag + lite efterarbete på ca. 1-2h så det 
är inga problem att kombinera dessa 
två intressen.

Vad är ditt bästa bridgeminne?
Dels	det	år	jag	fick	förmånen	att	spela	
med Aina Axelsson i Sundsvall. Hon 
var gammal stormästare och jag glad 
nybörjare. Trots sina 87 år var hon 
kristallklar och knivskarp i både ana-
lyser och spel. Hon förstod dessutom 
att vårda sin partner, och istället för att 
racka ner på mina fadäser så tipsade 
hon mig om alternativa bud eller spel-
sätt och så vidare. Det gjorde att jag 
lärde mig massor om bridgens myste-
rier av henne.

Ett annat minne är när min partner 
Micke Andersson och jag blev fram-
röstade som trevligaste par under en 
jultävling för ett antal år sen. Jag tror 
också	att	det	sammanfattar	min	filosofi	
vid bridgeborden. Oavsett nivå skall 
det vara trevligt att spela bridge och 
därför måste du vara trevlig mot både 
partner och motståndare.
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”Tretton härliga år.”

Catharina Ahlesved
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lämnas över

TEXT & BILD  - KRISTIN NEDLICH

Artikel – Stafettpinnen lämnas över

FORTS. PÅ NÄSTA SIDA →

Nu är det klart, i alla fall nära 
nog för att tillkännage det: Kina 
(Catharina) och Krister Ahles-
ved lämnar över driften av klub-
bens bridgeskola till Per Lean-
dersson. De flesta känner nog 
till trion som tillsammans har 
jobbat med att lära ut bridge i 
många år. Per har hittills varit 
lärare, men ska nu alltså ta över 
ansvaret även av driften. 

De viktigaste ledorden som kom 
upp under intervjun med dem 
var: kontinuitet, igenkänning 
och nytänk. Om det är något som 
man kan säga är gemensamt för 
dessa tre så är det omtanken 
om sina elever och kvalitén på 
undervisningen. Per är otroligt 
driven och verkar se fram emot 
att få nya utmaningar i sin nya 
roll. Kina och Krister ser även de 
fram emot att få en annorlunda 
tillvaro med nya äventyr.  

Vi börjar med Kina och Krister. 
Hur känns det?
Kina: Det är skönt att ha tagit ett be-
slut. Det har varit fantastiskt roligt att 
vara på S:t Erik och vi skulle väl kunna 
ha fortsatt med skolan, men ibland kan 
det vara dags att hitta på något annat.

Hur länge har ni haft Bridgesko-
lan?
Kina och Krister: Tretton år har vi va-
rit här och då tog vi över efter Ulf  Ce-
derborg. Det har varit tretton härliga 
år.  Men nu är det dags att göra något 
annat, inget radikalt annorlunda men 
ändå lite nytt.

Hur har ni jobbat med Bridgesko-
lan under de här åren?
- Krister har tagit fram koncepten och 
sen har vi tillsammans sett till att all-
ting har fungerat praktiskt, och att ru-
tinerna	finns.		

Vad blir planen för er efter att ni 
lämnat över till Per?
- Krister jobbar ju ideellt för förbundet 
(SBF, reds. anm.) och vi har våra brid-
geresor. Vi kommer även jobba vidare 
med att göra kursmaterial och sen har 
vi lite andra idéer. Det är ju inte så att 
vi ska sluta jobba, vi ska bara hitta på 
lite annat.  

Så tanken är att trappa ner lite la-
gom?
- Ja, vi går väl ner från 150 procent till 
75 ungefär. Vi har barnbarn som vi vill 
umgås med också. 

Kommer det bli några märkbara 
förändringar för exempelvis per-
sonalen (bridgelärarna)? 
Per: Alla som har velat har fått fortsät-
ta. Sen är det kanske en eller två nya 
på väg in, vi får se. 

Krister: Kontinuitet är viktigt. 

Har pedagogiken förändrats under 
de år ni har jobbat med undervis-
ning?
Per: Ja, om man jämför till exempel 
Grundkurs A från Cederborgs tid till 

nu så tycker jag att det är lite skillnad 
i svårighetsgrad. För att ge ett exem-
pel så var det en trumfcoup med i den 
tredje kursboken och det har jag inte 
sett i någon av böckerna som vi använ-
der nu. 

Kortvanan överlag har gått ner un-
der de senaste 50 åren, så då har även 
kursutbudet fått anpassas efter det.

Hur kommer era nya aktiviteter 
se ut?
Kina och Krister: - Vi kommer inte att 
bedriva någon konkurrerande verk-
samhet i form av kurser på samma sätt 
som på S:t Erik, utan vi inriktar oss på 
lite andra verksamheter. Självklart kan 
vi tänka oss att hoppa in och hjälpa till 
lite med Bridgeskolan om det skulle 
behövas. 

Har pandemiåren påverkat det 
här beslutet på något sätt?
- Ja, lite kanske. Vi har ju jobbat mer 
under de här senaste två åren än vad 
vi annars hade gjort. Det tar längre tid  
att organisera kurser och spel online.
Det är svårare att skapa kontakt när 
det är spel online. Men tack vare att vi 
har haft all den här online-aktiviteten 
så har vi ändå kvar en hel del kursdel-
tagare. Hade vi inte haft det hade vi 
tappat mycket mer. 

Per: Sen måste man också komma ihåg 
att	det	är	relativa	siffror.	Verksamheten	
är mindre idag än innan pandemin. 
Men innan pandemin så hade vi ett 
rejält uppsving i antal deltagare.

Mitt minne säger mig att det nu är 
en väldigt mycket större verksam-
het än på Cederborgs tid. 
Kina och Krister: Ja, vi har haft väl-
digt många deltagare och något man 
då måste komma ihåg då är att man 
fortsätter att hålla en hög kvalité. 

Man får inte tappa i kvalité bara för att 
man	blir	fler	deltagare.	Det	vi	hoppas	
på nu, när Per kommer in, är att det 
blir	en	lite	”nyhetens	behag”-effekt	ef-
ter pandemin.

”Det har varit fan-
tastiskt roligt.”

Stafettpinnen

”Tretton härliga år.”

”Kontinuitet är 
viktigt.”



12 PASS | VÅREN 2022

Artikel – Stafettpinnen lämnas över

Kommer ni att stötta Per i början, 
eller är han så pass insatt att det 
inte behövs?
Kina och Krister: Det kommer vi ab-
solut att göra. 

P: Jag är både van och inte van. Jag 
ställer en fråga till Kina och Krister 
nästan varje dag. Det kan vara någon 
detalj som jag tänker: ”hur var det 
med det här nu igen?”. Igår frågade 
jag hur det funkade med kortmaskinen 
och idag frågade jag om någon pro-
centsats. Innan man har gjort ett år så 
tror jag att man kommer behöva ställa 
många frågor. 

Kina: Vi svarar på Pers alla frågor om 
ruljangsen. Sen när man svarar så sä-
ger man ofta lite till och då säger Per; 
”Jaha, är det så också??”(skratt)

Per: Man vet ju inte hela sanningen 
bara för att man har jobbat som brid-
gelärare. När jag är bridgelärare foku-
serar jag helt på bridgen och eleverna, 
allt annat får stå tillbaka. Jag tror det är 
viktigt att fokusera på huvuduppgiften 
här och nu.

Du har ju ändå lite vana av före-
tagande?
Per: Jag har varit med i olika företag. 
Även om jag alltid har jobbat som lära-
re så är jag utbildad i ekonomi. Entre-
prenörskap är en specialkunskap som 
jag hoppas kunna dra nytta av. 

Så själva företagsbiten är kanske 
inte det största hindret att komma 
över?
Nä, det är det inte. Varje bransch är 
unik men jag hoppas, och tror, att jag 
ska kunna hantera även det här.

Hur gick det till när det blev be-
stämt att Per skulle ta över?
Vi äger inte Bridgeskolan, så det var 

klubben som lade ut intresseanmälan 
för att söka. Man ska komma ihåg, och 
det är jätteviktigt, att det här är klub-
bens bridgeskola. Vi jobbar alltså åt 
klubben. 

Per: Jag svarade på den annons som 
klubben skickade ut i vintras. Det gick 
då ut ett mejl till klubbens alla med-
lemmar som förklarade hur landet låg. 
Så jag har presenterat mitt koncept 
och förklarat hur jag har tänkt. 

Hade du några konkurrenter?
Det vet nog Mårten (Gustawsson, reds. 
anm.) bättre än jag. Men som jag för-
stod det så hade jag i första svängen en 
halv konkurrent, andra svängen fanns 
det ingen konkurrent. Tredje gång-
en	så	fick	jag	reda	på	att	det	fanns	en	
person som kanske ville vara med men 
inte i form av en konkurrent om plat-
sen att få sköta skolan.

Jag kommer ha ett upplägg som skiljer 
sig lite grann från det som har varit. 
Jag kommer försöka vara i lokalen så 
mycket som möjligt under de tjugotvå 
veckorna då det är som mest aktivitet 
här. Sen har jag delegerat en del av de 
andra uppgifterna, såsom att svara i 
telefon och mejl, även om jag natur-
ligtvis också kommer att vara med och 
sköta sådant. 
Men, i huvudsak så är det jag och 
Lennart Dunér som ska sköta verk-
samheten gemensamt. Sen har jag ett 
annat team som sköter böcker och ma-
terial i största allmänhet.  
Sen har jag lärarteamet också natur-
ligtvis. Så jag har ett team på varje 
område så att säga. 

Men i övrigt så kommer jag att för-
söka jobba med tre stycken värdeord 
i verksamheten och det är: spelglädje, 
tillsammans och utmaningar. 

Spelglädje handlar väldigt mycket 
om att det ska vara trevligt att komma 
ner hit och spela. Tillsammans bety-
der att vi är två i bridge när vi spelar. 

Jag brukar säga att ”schack är jag 
och bridge är vi”. Så får var och en 
räkna ut vad jag menar med det. Det 
är inte den som är smartast som ska 
fatta besluten i bridge, utan det är den 
som har mest information. Man blir 
bättre av att samarbeta. Om man inte 
har någon bridgepartner innan man 
kommer hit så är kursverksamheten 
ett bra sätt att hitta en.

Sen kommer jag också att jobba med 
ordet utmaning, eller utmaningar, 
och det är olika vad det betyder för var-
je individ. För en del kan det vara en 
utmaning att överhuvudtaget komma 
ner hit och spela bridge. För en annan 
så kan det vara en utmaning att vinna 
VM-guld. Målet är att kursdeltagaren 
ska våga utmana sig själv i lagom dos. 
Jag tror att man mår bra av det.

De två första orden, spelglädje och 
tillsammans, gäller för alla. Men vad 
som är en utmaning får var och en sät-
ta sin prägel på. Så har jag tänkt mig 
upplägget. Jag vill inte använda ordet 
utveckling, för det kan leda till negativ 
prestation för en del. Men att utmana 
sig själv det kan man göra utan att det 
kommer in krav på prestation. Det är 
min tanke iallafall. 

Om man sedan tittar på kurserna så 
kommer det vara väldigt mycket som 
det har varit. Men lite nytt blir det. Ett 
exempel på det är konceptet revival, 
som jag kommer att föra in i kurser-
na Bättre Bud, Grundkurs B och Plus. 
Ordet revival syftar då på återförening 
eller något liknande. Det innebär att 
det i första hand riktar sig till dem som 
har gått kurserna tidigare. 

Kina: Jag tror att konceptet kan bli 
bra. Det är något nytt och det kan all-
tid locka nya deltagare att vilja vara 
med. Det är ett koncept där eleverna 
får en chans att fördjupa sig lite mer i 
kursmaterialet.

Krister: Det är ett bra koncept speci-
ellt med tanke på uppehållet som nu 
har varit för många med anledning av 
pandemin. 

 ”Spelglädje,  ”Spelglädje, 
      
      

”Jag ställer en frå-
ga till Kina och 
Krister nästan var-
je dag.”

”Tre värdeord i 
verksamheten.”
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Artikel – Stafettpinnen lämnas över

 ”Spelglädje,  ”Spelglädje, 
      
      utmaningar.”utmaningar.”

tillsammans,tillsammans,
Per Leandersson
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”Kontinuitet är viktigt.””Kontinuitet är viktigt.”
Krister Ahlesved
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Per: Det handlar om att återuppliva 
bridgen, men likväl att återuppta kon-
takten med bridgekamrater. Det är så 
det står på min nya hemsida.

Okej, så det blir en ny hemsida?
Kina: Ja, vi har kvar vår egen som 
är kopplad till vårt egna företag Nya 
Bridgeskolan. Pers företag är ett annat 
och kommer att heta Stockholms 
Bridgeskola.

Per: Apropå kurser så försöker jag lyss-
na mycket på vad deltagarna önskar. 
Ett förslag som jag fått in redan är det 
här med hur man tävlar i bridge. Saker 
som hur man fyller i ett fyrmannapro-
tokoll, hur funkar Bridgemate och så 
vidare. 
Sen har jag en idé om en lite djupare 
kurs där man går igenom skillnaderna 
mellan lag- och partävling, och vad 
som är vinnande i respektive disciplin.
På samma tävlingstema har jag även 
fått förfrågan att ta upp vad som men-
as med OI (Otillåten Information, reds. 
anm.). 

De här kurserna tänker jag att man 
kan ha någorlunda regelbundet, för de 
behöver ju inte vara så långa. En efter-
middag räcker gott. Lite andra grejer 
är också på gång, men jag tror att man 
får ta en sak i taget och inte försöka 
göra allt på en gång. 

Kina: Det tror jag är viktigt, att ta det 
lugnt i början, så att grunden står sta-
bilt.

Per: Ja, men inte bara det. Det är vik-
tigt också att deltagarna hänger med 
på vad som förändras.

Kina:	 Det	 finns	 ju	 mycket	 att	 göra	
och mycket att utveckla. Det är väl så 
vi känner, att vi har hållit på och ut-
vecklat i tretton år och det kan vara 
roligt att det kommer någon ny och tar 

vid. Det är dags för någon annan att 
ta över stafettpinnen och komma med 
lite ny energi och nya idéer. 

Det	finns	exempelvis	mycket	att	jobba	
med vad gäller kurslängder och så vi-
dare. Hade jag varit 30 år gammal så 
hade vi börjat jobba med det.

Per: Ja, precis. Första året kommer jag 
fokusera mycket på att få verksam-
heten att funka och gå runt. Sen kom-
mer jag naturligtvis att tänka över hur 
man kan jobba med såna frågor som 
kurslängder exempelvis. 

Per: En annan sak som vi kommer 
erbjuda undervisning i är exempel-
vis femkorts-öppningar. Det håller på 
och ses över och görs iordning. Men 
de som är inne på fyrkorts-öppning-
ar kommer naturligtvis att få fortsätta 
med det. Men det kommer att komma 
in mer och mer femkorts i framtiden. 

Kina: Som Per säger så är det viktigt 
att ha kontinuitet. Man har en stabil 
bas som verksamheten vilar på och sen 
kan man bygga på den. 

Per: Ja, man ska känna igen sig när 
man kommer tillbaka. Men man kan-
ske också får lite lagom mycket nya 
intryck också. Det är inte nya intryck 
som ska komma först och igenkän-
ningen sen. Utan först ska man känna 
igen sig och sen kommer nya intryck.

Är det något annat som ni vill lyfta 
fram?
Vi vill poängtera att man inte får en så-
dan här verksamhet att fungera av sig 
självt. Alla grundläggande saker måste 
vara på plats för att allt ska funka, det 
vill	 säga	 servicen	 som	finns	 runt	 om-
kring skolan. Den servicen innefattar 
allt ifrån caféer, städning, faciliteter 
och liknande organisation. 

När det gäller caféet så har det varit 
väldigt värdefullt att ha bridgespelare 
som sköter det. De förstår vad verk-
samheten handlar om och hur det 
fungerar.  Sen Johan (Wahlberg, reds. 

anm.) tog över med Café Storslam så 
har den biten funkat riktigt bra. 

Det är viktigt för många deltagare att 
de	får	sin	fikastund	och	att	det	samar-
betet funkar bra är avgörande för så-
väl skolverksamheten som för klubben 
som helhet. Man ska komma ihåg att 
i bridge så är den sociala biten minst 
lika viktig som spelet. 
 

En sista fråga till Per: När tar du 
över ”på riktigt”?
P: Det blir första juli. Förutom som-
marskola så ska vi ha en prova-på-brid-
ge (se datum nedan, reds. anm.). Den kom-
mer gå två veckor innan Grundkurs A 
börjar. Kursen kommer gå på samma 
dag och tid som Grundkurs A ska vara 
på sedan. 

Jag är hoppfull inför framtiden, sedan 
får vi se hur allt löser sig. Men det är 
mycket detaljer i början.

Kina och Krister: Vi är också hoppful-
la! Vi tror att det här kommer att bli 
riktigt bra. 

Tack till Kina, Krister och Per för 
att jag fick ta del av era tankar och 
planer för framtiden! 
Vi tackar såklart också  för att 
Kina och Krister har gjort ett så 
bra jobb under dessa tretton år 
och ser fram emot framtiden med 
Per. En framtid som deltagarna 
kommer att känna igen sig i och 
förhoppningsvis trivas minst lika 
bra i som förut. 

”Pers företag kom-
mer att heta Stock-
holms Bridgeskola.”

Adressen till nya hemsidan är:
www.stockholmsbridgeskola.se

Datum för Prova-på-kurs: 
Måndag 5 sept 10.00
 Tisdag 6 sept 14.00 
Onsdag 7 sept 18.00

”Jag är hoppfull in-
för framtiden.”
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Artikel – Svenska Mästare Harry & Ivar

S:t Erik har nyligen fått två nya 
svenska mästare, Harry Hjorth 
Warlenius och Ivar Lichtenstein, 
som vann junior-SM i slutet av ja-
nuari. Nu är det också klart att de 
får spela för Sverige i junior-EM i 
sommar.

Ni som brukar besöka klubben 
på fredagseftermiddagar har sä-
kert sett att det brukar vara ett 
gäng yngre spelare som börjar 
spela och träna vid fyratiden när 
övriga är på väg därifrån. Två av 
dem är alltså Ivar och Harry. De 
går andra året på gymnasiet, de 
har spelat i drygt tre år och har 
redan plockat hem ett SM-guld i 
parspel.

I år avgjordes tävlingen online 
och de behövde inte kvalspela för 
att få vara med.
-	Det	var	direktfinal,	säger	Harry.	Ty-
värr	finns	det	för	få	juniorer	för	att	det	
ska gå att ha ett kvalsystem.

- Det hade ju varit roligare om man 
hade fått kämpa lite mer för att ta sig 
till	 final,	 men	 den	 kom	 vi	 till	 direkt.	
Det	finns	en	gräns	på	att	det	ska	vara	
minst tolv par, och i år var det tolv. Vis-
sa år har det inte hållits junior-SM för 
att det har varit för få par.

Varför började ni med bridge?
- Jag gick i samma klass som Andreas 
Abragi, och han försökte  övertyga alla 
om att pröva bridge, säger Ivar. Men 
jag var väl den första som hakade på 
och följde med till bridgeklubben. 

-	Då	fick	 jag	vara	med	Per	Leanders-
son, som hade en nybörjarkurs för 
juniorer. Sedan dess har jag varit på 
klubben varje fredag jag har kunnat, 
när det är juniorbridge.

Svenska mästare
Har r y & Ivar

TEXT & BILD  - PER STAHRE

- Jag gick också i samma klass som 
Andreas så det var han som drog med 
mig också till klubben, berättar Harry. 
Sedan var det han och Ivar som hade 
ganska mycket privatlektioner med 
mig, så det var så jag började lära mig 
spelet. 

Har du inte gått bridgeskolans 
kurser?
-Nej, jag har inte gjort det. Jag har 
bara spelat, spelat, spelat.

Vad är det du gillar med bridge?
- Jag tycker att det kul att spela med 
folk jag känner, en sådan social aspekt. 
Men jag tycker även tävlingsspel är 
väldigt roligt när man lyckas. 

- Man blir glad av att spela bridge, 
säger Harry. Kanske för att det är så 
mycket problemlösning, det är något 
jag gillar.

-Det är väldigt mycket jag gillar med 
bridge, säger Ivar. Dels är det ju ett 
parspel så man får samarbeta. Sam-
spelthet som testas. 

-Budgivning tycker jag också är roligt, 
jag är fascinerad av att lära mig nya 
konventioner och hamna i rätt kon-
trakt. Man kan ju alltid bli bättre, det 
tycker jag också är kul.

Är tävlingsmomentet viktigt?
-Min största strävan är att bli bättre 
och inte egentligen att vinna de störs-
ta tävlingarna. Men för att utmana sig 
behöver man ju möta bra spelare och 
det är ett bra facit att se hur man pla-
cerar sig i en tävling.

Spelar ni alltid med varandra?
-Vi spelar med varandra i större täv-
lingar, säger Ivar. Men vi frågar också 

duktigare spelare om de kan spela med 
oss. Det är ett bra sätt att utvecklas.

Är det att spela med bättre som 
man lär sig mest av eller vad tän-
ker ni?
-Att spela med bättre eller mot bättre 
spelare, säger Harry. Eller gå igenom 
brickorna med någon som är bättre, 
det tror jag är väldigt viktigt.

-Spelare som är bättre än vi kommer 
ju att ha idéer som du inte ens kan tän-
ka dig själv över huvud taget.

Får ni möjlighet att göra det här på 
klubben?
- Absolut, det får vi. Och när man är 
junior handlar det ju mycket om att 
våga fråga.

-	De	flesta	som	man	frågar	är	positivt	
inställda, säger Ivar.  

Sedan har vi ju Lars Nilsson också att 
tacka för mycket. Vi spelar i ett lag 
med Lars Nilsson, som också innehåll-
er väldigt många bra spelare. 

- Där vi får möjlighet att spela med till 
exempel Johan Säfsten eller Mikael 
Rimstedt.

Nyligen har det också blivit klart 
att Ivar och Harry får spela i Sve-
ries lag i junior-EM, U21. Ett mäs-
terskap som hålls i Nederländerna 
i sommar. Där är det lagspel som 
gäller, och de kommer att möta 
spelare som är upp till tre år äldre.

- Det ska verkligen bli superkul, säger 
Harry.

Hur ska ni förbereda er?
-Vi fortsätter som nu. Spelar, tränar 
och analyserar väldigt mycket.
 

”Jag har bara spe-
lat, spelat, spelat.”

”Största strävan är 
att bli bättre.”

venska  mästare
H a r r y  &  I va rS
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Artikel –Chairman’s Cup Mästare

”Man blir  
   glad av 
   att spela 
    bridge.”

Ivar Liechtenstein Harry Hjort Warlenius
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Klurigheter – Gullbergs tankenötter

Gullbergs tankenötter skrivs av 
Tommy Gullberg. 
Lösningarna hittar du på sid. 21

TEXT - TOMMY GULLBERG

♠E532
♥Dkn104
♦965
♣42

♠KDkn1087
♥E3
♦E74
♣K7

1) Syd/Ingen

Syd Väst Nord Öst
1 ♠         pass	 2 ♠	 pass
4♠  pass pass pass

Utspel: Hjärter nio enligt 10-12.

Gardera hemgång!

♠EK6
♥kn
♦KDkn872
♣E76

♠1072
♥E43
♦E1064
♣Kkn5

2) Syd/Öst-Väst

S

N

ÖV

Syd Väst Nord Öst
1 ♦		 pass	 2NT*  pass
3NT	 pass 6 ♦  pass
pass pass 

Utspel: Spader åtta

Nord berättar om utgångskrav, trumf-
stöd utan renons på första budvarvet. 
När Syd berättar om en (semi-)balan-
serad minimihand chansar Nord på 
lillslam.

Spelplan?

♠EK72
♥742
♦KD2
♣EK5

♠Dkn10953
♥K3
♦8
♣8742

3) Syd/Alla

N

S
ÖV

Syd Väst Nord Öst
2 ♠  pass 4 ♠	 pass
pass pass 

 

Utspel: Ruter knekt.

Syd inleder med en svag 2-öppning.

Idéer om spelföringen?

facit på sida 21

N

S
ÖV 1 2 3
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Artikel – Engelska Ligan

artikeln fortsätter på nästa sida

BK S:t Erik är min hemmaklubb 
som jag alltid har spelat i. Men 
på grund av hur Allsvenskan 
fungerar har jag representerat 
flera olika klubbar (just nu BK 
Björken). Det hör dock inte till 
vanligheterna att jag represente-
rar utländska klubbar.

Svärfar Matthew tar ut Oxfords di-
striktslag för matcher mot andra di-
strikt och hade svårt att få ihop ett 
lag	till	sista	omgången.	Jag	fick	hoppa	
in och förutsättningarna var att en 
stor vinst kunde räcka till serieseger. 
Matchen spelades i ett intressant for-
mat, lagmatch med fyra bord där man 
gjorde fyra jämförelser och dividerade 
resultatet med två för att få en poäng 
på brickan (IMP). Detta ledde till att 
det oftast blev ganska låga poäng på en 
bricka, för oftast lyckades något par i 
laget bra, och något annat par lycka-
des lite sämre. Men om alla par råkade 
ha en bra bricka samtidigt kunde det 
bli ganska stora poäng på till synes lug-
na brickor.

Efter knappt halva matchen låg vi un-
der en del, men tog igen allt och lite 
till genom att vinna 20 IMP på denna 
bricka. Ingen är i zonen, du sitter Syd. 
Öst öppnar med 3hj som blir slutbud. 
Vad spelar du ut från följande sätt-
ning?

 
Eftersom Öst spärrat är han svag, så 
det mesta av motståndarnas styrka 
kommer	 finnas	 på	 bordet.	Då	 är	 det	
ett bra läge att frångå principen om 
att inte dra för ess i färgkontrakt, så jag 
spelade ut en låg spader.

Engelska
ligan

En väldigt stark träkarl, han kanske var 
van vid väldigt svaga spärrar från sin 
partner? Vi kunde ta två spaderstick, 
men sedan stal spelföraren vår klöver-
fortsättning. Han toppade hjärtern, 
men kunde lösa ruterfärgen utan tapp 
genom ett par maskar och tog därför 
tio stick.

På de två borden vårt lag satt Öst-Väst 
spelades 4hj med hemgång. Bäst lycka-
des dock vårt andra Nord-Syd par där 
Matthew spelade. Även där passades 
3hj runt till Nord, som balanserade 
med en dubbling. När Syd bjöd 4kl 
höjde Nord till 5kl, som dubblades av 
Väst. Det kontraktet gick inte heller att 
straffa,	 Västs	 klöverkung	 kan	 maskas	
ut och spadern löser sig för fyra stick. 
Totalt summerades brickan till 20 IMP 
för oss.

Tyvärr gick andra halvan av match-
en inte alls vår väg. På denna bricka 
fick	jag	chansen	att	putsa	siffrorna	lite	
grann, men jag satt och sov.
Efter budgivningen 1sp-2sp-2NT-4sp 
får du trumf  i utspel till damen. Spel-
plan?

Om trumfen sitter jämnt har man fem 
stick där, två i ruter och ett stick kan 
alltid ställas i klöver genom att slå bort 
esset. Åtta totalt, så två stölder på bor-
det räcker för hemgång. Min plan var 
därför att i stick två spela hjärter till 
stöld, sedan ruter till kung och en hjär-
terstöld	till.	Nu	finns	ingen	omedelbar	
ingång till handen för att trumfa ut, 
men man kan spela klöver mot han-
den och bör oftast klara sig. Antingen 
kommer man in på klöverkung, eller 
så kanske man kan stjäla in sig i ruter. 
Även om allt går dåligt så kan man i 
slutet försöka maska ut klöverknekt om 
det fattas ett stick.

När jag spelade ruter till kungen kom 
dock damen från Väst. Hur sitter det 
nu? Spelar Väst verkligen ut trumf  
med rutersingel? Jag trodde att det 
kanske inte var så troligt, utan att Väst 
nog lagt damen från dam-hacka. Där-
för fortsatte jag enligt plan och stal en 
hjärter till, för att sedan försöka spe-
la ruteress och -knekt för att saka min 
sista hjärter. Ruteress blev dock stulet 
av Väst, som tog för hjärter- och klö-
veress. På klöveress sakade Öst, så en 
klöver till stöld blev försvarets fjärde 
stick	och	straffen.

Efter att ha sett hela given så ter sig 
trumfutspelet trots egen singel inte så 
konstigt. Väst ser att han sitter med all 
försvarets styrka, så chansen att få in 
sin partner för stölder måste vara väl-
digt liten. 

TEXT - DANIEL GULLBERG

♠E74
♥7
♦Q643
♣98743

	 	 	 	 	 	♠KD96
	 	 	 	 	 	♥D97
	 	 	 	 	 	♦9
	 	 	 	 	 	♣EDkn65

♠8532      ♠kn10
♥E3      ♥Kkn108654
♦EKkn8            ♦10752
♣K102               ♣–

	 	 	 	 	 	♠E74
	 	 	 	 	 	♥7
	 	 	 	 	 	♦D643
	 	 	 	 	 	♣98743

Hela given:

♠1063
♥–
♦Ekn754
♣D9863

♠EKkn42
♥K85
♦K3
♣K102

	 	 	 	 	 	♠1063
	 	 	 	 	 	♥–
	 	 	 	 	 	♦Ekn754
	 	 	 	 	 	♣D9863

♠975          ♠D8
♥AQkn9         ♥1076432
♦D          ♦109862
♣Ekn754         ♣–

	 	 	 	 	 	♠EKkn42
	 	 	 	 	 	♥K85
	 	 	 	 	 	♦K3
	 	 	 	 	 	♣K102

S

N

ÖV

Hela given
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Artikel – MaxBridge

Max-bridge
Den ljusnande framtid är vår

På sista brickan i Mellandagssilvret 
skulle blott 20-årige Castor Mann rat-
ta 6 spader med ruterutspel.

Du vinner utspelet på handen, och 
maskar i trumf. Det går bra, och trum-
fen sitter dessutom runt. Sen då?

Väst var född med såväl hjärterläng-
den som klöverkung. Efter några stick 
såg det ut så här:

På spadersju sakar såväl Syd som Väst 
klöver. Men sen följer ruter till kung! 
Väst kan inte saka klöver, så han lägger 
hjärter. Men då följer hjärteress och 
hjärter till stöld, varefter Syds hand 
står! Vackert liir, Castor!

Men, sorry Castor, du blev bräckt på 
brickan! Blott 11-årige Matteo Nord-
qvist	fick	öva	 sig	 i	 ett	annat	kontrakt,	
för morfar satte honom i 6 sang. 

	 	 	 	 	 	♠ED743
	 	 	 	 	 	♥K6
	 	 	 	 	 	♦E1095
	 	 	 	 	 	♣D7

	 	 	 	 	 	♠kn105
	 	 	 	 	 	♥E983
	 	 	 	 	 	♦KDkn4
	 	 	 	 	 	♣E6

	 	 	 	 	 	♠74
	 	 	 	 	 	♥6
	 	 	 	 	 	♦10
	 	 	 	 	 	♣D7

♠	–           ♠  –
♥Dkn4           ♥107
♦–                    ♦	–
♣Kkn9           ♣74

	 	 	 	 	 	♠	–
	 	 	 	 	 	♥E98
	 	 	 	 	 	♦K
	 	 	 	 	 	♣E6

Hela sitsen var alltså:

Efter ruterutspel och spadermask följ-
de alla spaderna. Öst tyckte hela livet 
var tråkigt, och la en hjärter. Nu blev 
slutläget:

På sista rutern var Väst fast. Hemspe-
lad bjuden slam, med övertrick! Hurra 
för Matteo! 

Och hurra för framtiden! 

	 	 	 	 	 	♠ED743
	 	 	 	 	 	♥K6
	 	 	 	 	 	♦E1095
	 	 	 	 	 	♣D7

♠K8            ♠962
♥Dkn42          ♥1075
♦32                    ♦876
♣Kkn952          ♣10843

	 	 	 	 	 	♠kn105
	 	 	 	 	 	♥E983
	 	 	 	 	 	♦KDkn4
	 	 	 	 	 	♣E6

	 	 	 	 	 	♠-
	 	 	 	 	 	♥K6
	 	 	 	 	 	♦10
	 	 	 	 	 	♣D7

♠-	           ♠–
♥Dkn4           ♥10
♦–                    ♦–
♣Kkn           ♣10843

	 	 	 	 	 	♠–
	 	 	 	 	 	♥E98
	 	 	 	 	 	♦K
	 	 	 	 	 	♣E

Att fastna i att fundera på huruvida ru-
terdam var en singel eller ej var dock 
felaktigt. Eftersom ruterknekt har bli-
vit ett stick behövs bara en hjärterstöld 
för att komma upp i tio stick. Alltså 
kan man helt enkelt dra ut trumfen ef-
ter ruterkung och ge sig på klövern för 
en enkel hemgång.

Som så ofta gällde det att stanna upp 
när något oväntat hände och omvär-
dera den ursprungliga planen. En li-
ten tröst att hemgång på denna bricka 
inte hade räddat serieseger. Men som 
Matthew sade efteråt “Det kommer ju 
en säsong nästa år också”.
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Artikel – Gullbergs tankenötter- Facit

	 	 	 	 	 	♠E532
	 	 	 	 	 	♥Dkn104
	 	 	 	 	 	♦965
	 	 	 	 	 	♣42

♠94   ♠6
♥98   ♥K7652
♦Kkn32  ♦D108
♣E9863  ♣Dkn105

	 	 	 	 	 	♠KDkn1087
	 	 	 	 	 	♥E3
	 	 	 	 	 	♦E74
	 	 	 	 	 	♣K7

Hela given:

N

S
ÖV 1

Lösningar på Gullbergs tankenöt-
ter från sid. 18

	 	 	 	 	 	♠EK72
	 	 	 	 	 	♥742
	 	 	 	 	 	♦KD2
	 	 	 	 	 	♣EK5

♠8   ♠64
♥E986   ♥Dkn105
♦kn1097  ♦E6543
♣kn963  ♣D10

	 	 	 	 	 	♠Dkn10953
	 	 	 	 	 	♥K3
	 	 	 	 	 	♦8
	 	 	 	 	 	♣8742

N

S
ÖV

1) Syd/Ingen

Utspel: Hjärter nio enligt 10-12.

En trevlig favör i första stick? Nja, 
tar man emot den blir det bet, 
när hela given är som ovan. Efter 
hjärterdam förlorar så småning-
om spelföraren fyra lågfärgsstick 
för en bet.

Låt i stället bordet bekänna med hjär-
terfyra i första stick och vinn med esset! 
Trumfa sedan ut med handens honnö-
rer och spela därefter hjärter till Öst. 
Försvaret kan nu ta två klöverstick. 
När de senare attackerar rutern, in-
griper Syd med esset och spelar trumf  
till ess för två rutersak på bordets höga 
hjärter. 

2) Syd/Öst-Väst

Utspel: Spader åtta.

Nord berättar om utgångskrav 
och trumfstöd utan renons på 
första budvarvet. När Syd berät-
tar om en (semi-)balanserad mi-
nimihand chansar Nord på lill-
slam.

Det skadar sällan att ta spaderess, hjär-
teress och sedan stjäla en hjärter högt 
på bordet. Därefter spelar man in sig 
på handen i trumf  och tar en andra 
högstöld i hjärter. Efter uttrumfning, 
trumfen 2-1 med singel till höger är 
det nu dags för spaderkung. Klöveress 
och spader kan nu med lite tur se till 
att Väst blir inpetad och får ge favör. 
Om inte hänger kontraktet på klöver-
masken.
Hela given kan också vara: 

Nu visar det sig att Väst från början 
hade singelspader. Då kan han inte bli 
inpetad i spader. Lite korträkning ger 
för handen att Väst förutom singelspa-
der hade två trumf. Har sedan Öst-
Väst bekänt på tre ronder hjärter vet 
man att Väst har minst fyra klöver.

Har Väst fem hjärter (eller färre), ger 
topparna i klöver och klöverknekt 
hemgång oberoende av vem som hade 
klöverdam. 
Hade Öst den hade den fallit på ess 
och kung.

3

3) Syd/Alla

Utspel: Ruter knekt.

Syd inleder med en svag 2-öpp-
ning. Idéer om spelföringen?

Täcker man utspelet med ryggmärgen 
går det illa. Öst vinner då utspelet. 
Hjärterdam sätter sedan kungen på 
mellanhand, varefter Syd snabbt förlo-
rar två hjärterstick och senare förlorar 
ett klöverstick för en bet.

Låter man Väst få för ruterknekt är för-
svaret lamslaget. Tar Öst för esset, kan 
försvaret visserligen ta två hjärterstick 
men Syd får senare saka två klöver på 
ruterkung och -dam, för hemgång.

Får Väst behålla ruterknekt kan Syd 
senare spela en ruterhonnör från bor-
det och godspela ett ruterstick för hjär-
tersak från handen.

	 	 	 	 	 	♠EK6
	 	 	 	 	 	♥kn
	 	 	 	 	 	♦KDkn872
	 	 	 	 	 	♣E76

♠8           ♠Dkn9543
♥D98652          ♥K107
♦53                    ♦9
♣D1093          ♣842

	 	 	 	 	 	♠1072
	 	 	 	 	 	♥E43
	 	 	 	 	 	♦E1064
	 	 	 	 	 	♣Kkn5

N

S
ÖV 2

Hela given:

Kontrakt: 4♠	av Syd

Kontrakt: 6♦	av Syd

Kontrakt: 4♠	av Syd

Hade Väst sex hjärter har han fyrkorts 
klöver. Oddsen är då för att han ska ha 
klöverdam. Han har fyra chanser mot 
tre för att ha fått den. Tre ronder klö-
ver ger då oftare hemgång än klöver-
masken.

Har ni emellertid otur är det Öst som 
har klöverdam. Han tar då beten i spa-
der men ni har mina sympatier och 
förhoppningsvis även partnerns.

2) Syd/Öst-Väst
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Insändaren

4 Den långa pandemitiden satte sina spår i vårt tänkande och rutiner. Men nu, änt-
ligen, har vi återgått till ”det normala”, ligaspelet är i gång, man kan välja bland 
olika partävlingar, antalen deltagarpar är inte längre begränsade. PASS gjorde 
en enkät bland S:t Eriks medlemmar och frågade: ”Vad säger ni om återgången 
till live-spel? Är det ’precis som vanligt’, ’nästan’ eller ’ännu roligare’ än förut?”

Eva Wetterhall:
-	De	flesta	jag	känner	spelade	bridge	på	nätet	under	pan-
demin. De fortsätter med det även nu. Jag gillar inte att 
spela bridge online och har längtat efter live-spel. Det 
känns ganska normalt att återvända till de gröna borden.

Ulf Bolin:
- Bridge på nätet är bara ett substitut till bridgespel. Jag 
tycker att det är väldigt roligt att komma tillbaka till klub-
ben, bridge ska spelas via gröna duken.

Lennart Rehle:
- Den 12 mars 2020 var den sista dagen före pandemin då 
jag spelade på klubben. Sedan gick jag i frivillig karantän 
hemma och började spela på nätet. Jag kom tillbaka till S:t 
Erik den 15 augusti 2021. Jag har varit mycket försiktig un-
der uppehållet och även efter det. Nu spelar jag i ligan och 
deltar i några partävlingar varje vecka.               

Martha Trymander:
- Det är en stor glädje att få komma tillbaka till klubben 
och	 träffa	mina	medspelare.	 Jag	 är	 inte	 rädd	 för	 att	 få	
covid-19 här, jag är orolig för Ukraina och det som händer 
nu i detta land.

svarar
Återgången till live-spel
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Övrig information

Efter en förfrågan om blomskötare till 
klubben,	i	septembers	nyhetsbrev,	fick	
vi tips av en medlem om att kontakta 
Lena	Engman,	 lärare	på	floristutbild-
ningen på S:t Eriks gymnasiesärskola. 
Kontakt togs och ledde till att elever 
från	 S:t	 Eriks	 gymnasiesärskolas	 flo-
ristutbildning kommer till klubben var 
fjortonde dag för att plantera, arrang-
era och sköta om klubbens blommor. 
Bridgeklubben bekostar jord, blom-
mor och krukor men skötseln och ar-
rangemangen står eleverna för, som ett 
led i utbildningen.

Det senaste är vårblommor på cafébor-
den som har rönt mycket uppskattning.

Blomskötare på klubben pyntar klubblokalen

Varje vår arrangerar Stockholms stad 
en kulturnatt. Då kan man besöka oli-
ka arrangemang, allt från balett till att 
titta på månen i en stjärnkikare eller 
att spela brädspel. S:t Erik skall i år 
delta i Kulturnatten, som äger rum 
lördagen 23:e april.  
Klubben kommer då att vara öppen 
från 18.00 till midnatt.
Huvudaktivitet blir att bridgeskolan 
kommer att hålla introduktionskurser 
i Bridge. De kommer att starta 18.30, 
20.30 och 22.00. Café Storslam kom-
mer att ha öppet för de som behöver 
stärka	sig	med	kaffe	och	kaka.	
Klubben kommer också att arrangera 
en  silvertävling med föranmälan och 
start kl 19. 
Detta är ett utmärkt tillfälle att skapa 
nya bridgeentusiaster, så kom ner till 
klubben och ta med några vänner för 
att de skall få en introduktion till spelet. 

Bengt Eklind

S:t Erik deltar i Kulturnatten 23:e april



En doldis som visa-
de sig vara kändis
Efter en serie artiklar om promi-
nenta och världsberömda brid-
gespelare tyckte jag att det var 
dags att i PASS presentera ett 
mindre bekant ansikte, en regi-
onmästare från S:t Erik, Göran 
Berglund. Redan i början av in-
tervjun upptäckte jag att Göran 
inte alls var någon ”doldis”. Vil-
ken annan svensk bridgespelare 
har bland sina meriter att han 
under en Vasaloppsvecka har 
åkt de 9 milen mellan Sälen och 
Mora ett par minuter snabbare 
än självaste Gunde Svan? Det 
gjorde Göran 1998 och jag ville 
naturligtvis höra mer om den 
bedriften.  

Det hårda Grovjobbet                                                       
 -  När man skriver om Vasaloppet 
nämner man sällan något om de krä-
vande omständigheterna för den som 
vill satsa rejält, de stora utmaningar-
na i förberedelserna som man måste 
orka med rent psykologiskt, säger Gö-
ran. Det är tröttsamma resor mellan 
Stockholm och Mora och krävande 

träningsläger uppe i Dalarna med två 
hårda pass om dagen under få tim-
mar i dagsljus. Det handlar om hård 
disciplin med sömn och kost och trä-
ning samt ett mer eller mindre totalt 
avstående av fest och dryckjom under 
i alla fall det kvartal som föregår Vasa-
loppet. När man sedan står där på Va-
saloppets startlinje i Berga by i Sälen, 
ja då är Grovjobbet redan gjort. Nu är 
det bara att inkassera det som krävan-
de förberedelser givit och njuta av den 
kommande färden.

Plus-statisk mot Gunde Svan
-Berätta hur det gick när du slog 
Gunde.
- Jag började åka Vasaloppet redan i 
unga år, men det var först i 35–40 års 
åldern som jag blev bra. För varje år 
som gick så förbättrades mina tider 
i Vasaloppet stadigt. År 1998 skulle 
Gunde Svan åka Vasaloppet, detta var 
7 år efter hans senaste VM guld. 
Vid normalföre eller dåligt före visste 
jag att jag skulle vara chanslös mot 
Gunde. Men, i rejält snabbföre och 
perfekta spår där det handlar mer om 
ren fysisk råstyrka, där kanske jag kun-
de ha en liten chans. Och så blev det.

Efter vissa initiala svårigheter de för-
sta 15 kilometrarna, lossnade det rejält 

och så blev det riktig Formel-1 ner till 
Mora de sista sju och en halv milen, 
där Världsrekorden på 5 000 och 10 
000 meter löpning inte var några stör-
re problem att underskrida. … och 
så målgång … några futtiga minuter 
snabbare än Gunde Svans tid!

- Vad hände efter segern?
- Då parkerade jag stolt en ny Volvo 
S80 utanför huset där vi bor. Jag hade 
lovat mig själv en splitterny Volvo om 
jag skulle åka snabbare än Gunde. Det 
hade jag lagt in i min Vasaloppsbud-
get.
- Bridge har blivit en stor hobby för 
dig. Ser du några likheter mellan 
skidåkning och bridge?
- Jag känner stor glädje i utövandet av 
båda aktiviteterna.

- Vilket är ditt främsta vapen vid 
bridgebordet?
- Jag är intresserad av budgivningsme-
toder och har lätt för att lära mig nya. 

- Har du någon idol bland de 
svenska bridgespelarna?
- Ja, Peter Bertheau! Givetvis en oer-
hört bra bridgespelare, men också en 
mycket trevlig person.  

Jag tar en bild på Göran Berglund och 
tackar för intervjun. När jag tittar på 
bilden efteråt upptäcker jag att Gö-
ran fortfarande liksom stoltserar med 
den förnämliga statistiken 1–0 mot 
just Gunde Svan och utseendemässigt 
faktiskt liknar mycket vår svenska Skid-
kung. 
Eller vad säger läsarpanelen, gör 
han det? 
                                                          

BILD & TEXT  - ELENA STRÖM

Elisabeth Karlsson

Skribent Elena Ström


