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Minibridge CupLinnea berättar om

Följ BK S:t Erik
på Instagram!

VILL VI INTE BLI ETT UTROTNINGSHOTAT SLÄKTE ÄR DET HÖG TID ATT AGERA!

Cuebids - Hur funkar det?
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VM-Guld i U21
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Spelprogram Jul & Nyår 2022 

Spelprogram Julen 2022

(För aktuell info se www.sterik.se)

Luciasilver 
kl. 13.00 

(föranmälan)

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

11/12

18/1217/1215/1214/1213/1212/12

25/1224/1223/1222/1221/1220/1219/12

1/131/1230/1229/1228/1227/1226/12

8/17/16/15/14/13/12/1

Ligan slutar

Julgodis 
11.00

Fredags-
barometer 

12.00

Stängt

Måndagsbridgen 
12.00 

Julkul kväll 
Kl.18.30 

(Föranmälan)

Julskinka dag 
Hcp/Scratch

12.00 
(föranmälan)    

Onsdagsbridgen 
12.00

Julskinka kväll 
18.30 

(föranmälan)   

Julkul dag 
12.00 

Stängt Stängt Stängt

Annandagssilver 
13.00

 (Föranmälan) 

Stängt

Helgbarometer 
(Hcp/Scratch) 

12.00 

Mellandagssilver 
13.00 

(Föranmälan)   

Helgbarometer
(Hcp/Scratch)

12.00

Fredagsgodis 
11.00

Helgbarometer 
(Hcp/Scratch) 

12.00

Nyårssilver 
13.00 

(föranmälan) Stängt

Måndagsbridgen 
12.00   

Helgbarometer
(Hcp/Scratch)

12.00

Onsdagsbridgen 
12.00

Helgbarometer
(Hcp/Scratch)

12.00

Trettondagssilver
13.00

(Föranmälan)

Helgbarometer
(Hcp/Scratch)

12.00

Helgbarometer
(Hcp/Scratch)

12.00

9/1

Ligan startar

Ordinarie 
Spel

Ordinarie 
Spel

Ordinarie 
Spel

Ordinarie 
Spel

Ordinarie 
Spel

Ordinarie 
Spel

Ordinarie 
Spel

Ordinarie 
Spel

Ordinarie 
Spel

16/12
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flikträdda.” Varpå Glans replikerade: 
”Men om alla vore konflikträdda så 
skulle vi ju inte ha några krig.” 
Ett beundransvärt sentiment, som 
dessvärre omöjligen kan omsättas i 
verkligheten.

Bridge är en fascinerande sport på 
många vis. Det är på en och samma 
gång ett djupt samarbete mellan två 
parter. Men också en kamp mot mot-
ståndare. Konflikter uppstår ibland, 
ofta om småsaker men ibland såklart 
om lite större. Det intressanta är att 
många regler och lagar som vi har i 
bridgen är menade att skydda tredje 
part. Alltså inte enbart de som faktiskt 
sitter vid bordet där felet uppstår. 

Många av lagarna är alltså menade att 
säkerställa att ett bords tokerier inte 
ska gå ut över de som är oskyldiga, 
och faktiskt inte ens delaktiga i vad 
som skett. För det som sker vid ett bord 
påverkar alla andra som deltar i täv-
lingen.   

Det ger i praktiken varje bridgespe-
lare en etisk plikt att försöka spela så 
bra som möjligt. Inte bara för sig själv, 
sin partner eller sitt lag. Utan även för 
tredje part, för tävlingens bästa och för 
allas väl och ve.
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Ann-Britt Carlén, Daniel 
Gullberg, Max Ödlund, Rolf 
MolinStötta gärna klubben genom att köpa 

produkter, speciellt designade för BK 
S:t Erik, i vår nätbutik!

Demokrati - vad betyder det? 
Ordet, löst översatt från grekiska, 
betyder folkstyre, men för vilket 
folk? Enligt de gamla grekerna så 
var demokrati något som enbart 
gällde fria, rika, (vita) män. 
Idag betyder ordet demokrati nå-
got helt annat, och den utopiska 
definitionen som jag har vuxit 
upp med kan mycket väl vara på 
utdöende. Dels på grund av räds-
lans offer och dels på grund av att 
det som är illa ställt i samhället 
för det mesta verkar vara någon 
annans fel. 

Hur är det ställt med demokratin i 
bridgevärlden då? Räcker det med att 
vara sporadisk besökare för att få ha 
något att säga till om, eller bör man ha 
djupare kännedom om hur klubbens 
verksamhet fungerar?

Kommer Du att delta i årsmötet den 
30/10?

Säkert är att även i ett mikrokosmos 
som bridge så uppstår konflikter om 
hur saker och ting ska gå till. Konflik-
ter som kanske inte alltid är grundade i 
fakta, utan mer emotionellt drivna. 

Komikern Johan Glans berättade en 
gång i en av sina shower att han hade 
fått en, negativt menad, kommentar 
från en annan skandinav som löd un-
gefär så här: ”Ni svenskar är så kon-

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). 

L

Redaktör: Kristin Nedlich

edaren
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Pandekonomi
Vi är nu klara med bokslutet för det 
tredje verksamhetsåret påverkat av 
pandemin. (Pandemin bröt ut i mars 
2020 och klubbens verksamhetsår går 
från den första juli till den sista juni 
året efter.) Det sista hela verksamhets-
året före pandemin var klubbens om-
sättning 11,5 miljoner kronor. Efter 
att ha varit nere och vänt på knappt 
fem miljoner har vi nu nått tillbaka 
till knappt åtta. När verksamheten 
har sviktat är styrelsen stolt över att 
dessa tre år alla har gett runt nollre-
sultat och tillsammans visat ett över-
skott på drygt 200 000 kr.

Vi har sparat där det överhuvudtaget 
har gått, men det finns två stora och 
viktiga orsaker till dessa resultat. Den 
ena är den nära miljon kronor som ni 
medlemmar i början av pandemin gav 
i bidrag och den andra är det omställ-
ningsstöd på 2,4 miljoner kronor (efter 
avdrag för revisionskostnader) som vi 
kontinuerligt till december 2021 fick 
från staten.

Vår bridgeskola viktigare än någonsin
Vi hade länge förhoppningar att när 
väl pandemin ebbat ut skulle vi gradvis 
få tillbaka alla de som före covid spela-
de bridge hos oss. Det kommer vi inte 
att få. BK S:t Erik visar liknande siffror 
som Svenska Bridgeförbundet, att vi 
långsiktigt tappade ungefär en tredje-
del av vårt bridgespel. 

Det inses lätt att med en stor andel fas-
ta kostnader, som till exempel lokalhy-
ra, gör mindre verksamhet det ekono-
miska läget ansträngt. Vår bridgeskola 
får när de utbildar nya bridgespelare 
här en central roll att åter få snurr på 
verksamheten!

Ni medlemmar är också viktiga, ni är 
våra bästa ambassadörer! Prata om 
bridge med era vänner. För nog unnar 
ni dem nöjet att spela bridge?

Styrelsen informerar – Omtag

Omtag

TEXT - MÅRTEN GUSTAWSSON

Mårten Gustawsson

Nytt betalningssätt av bordsavgifter
Vi byter från betalning med smartkort 
till bankkort. Övergången har skett 
gradvis sedan slutet av maj, den sista 
betalningen med smartkort tas emot 
den 16 oktober. När ligans slutspel där-
efter startar kommer bara bankkort att 
accepteras.

Anledningen till övergången är att det 
gamla systemet blev föråldrat. Det har 
blivit instabilt, varje tävling hänger sig 
vilket kräver att tävlingsledaren gör 
omstarter. Ersättningsutrustning är 
svår att få tag i, till exempel finns inte 
längre passande betalterminaler att 
köpa. Dessutom ”försvinner” ibland en 
laddning vilket då kräver utredning. 

Det kan tilläggas att finns pengar kvar 
på smartkort kommer de naturligtvis 
att återbetalas. Den som har ett sådant 
kort kvar får lämna in det och samti-
digt uppge kontonummer. 

Elkostnad
En aktuell fråga när elpriser rakar i 
höjden är klubbens elkostnader, el in-
går inte i vår hyra. Under 2018 byggde 
vi om alla taklampor (230 stycken med 
över 600 ljuskällor!) och nödutrym-
ningsskyltar i hela vår lokal och bytte 
till LED-lampor. Det var en stor sats-
ning som gick på 267 000 kr.

Bytet medförde många fördelar som 
bättre belysning, svalare lokal då LED 
avger mindre värme (LED blir 37–38° 
medan tidigare lysrör blev 70–80°), 
förhoppningsvis behagligare färg, inga 
lampbyten på sju år men framför allt 
lägre kostnad. 
Vi kan konstatera att vi med LED 
sparar över 3 000 kWh/månad vilket 
under det första halvåret 2022, när 
elpriset närmade sig 3 kr/kWh, i reda 
pengar innebar runt 10 000 kr/månad!

Mårten Gustawsson, ordförande i BK 
S:t Erik
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Artikel – Cuebids

CUEBIDS
Appen och hemsidan Cuebids.com, 
skapad av Emanuel Unge och Daniel 
Gullberg, har på kort tid blivit väl-
digt populär och används redan av 
många världen över.

Det var ungefär tio år sedan som jag 
började spela bridge. Jag besökte S:t 
Erik för att gå en bridgekurs som 
pappa hade lurat in mig på. Kursen 
minns jag inget om men jag minns 
att jag efteråt fick hänga med trevli-
ga personer som samma kväll hade 
spelat ligabridge på klubben. Jag hade 
tur och fick direkt hoppa in och spela 
med duktiga spelare. Min första offi-
ciella bridgematch var på S:t Erik med 
Fredrik Alfredsson, Simon Bech och 
Erika Rodin. Den sistnämnda är nu-
mera min flickvän, sambo och mam-
ma till mitt barn.

Det var budgivningen i bridge som 
fångade mig först. Jag ville komma på 
egna konventioner och system. Jag och 
Erika spelade länge ett egenkompo-
nerat reläsystem efter fjärde färg som 
grupperade in alla handtyper enligt 
Fibonaccis talserie baklänges. Mer de-
taljer kan fås på begäran… 

Jag är utbildad programmerare och 
började tidigt använda mina kun-
skaper i bridgevärlden. Bland annat 
hjälpte jag S:t Erik en gång att lösa lite 
problem med tresnurrsmatcher och 
för det fick jag spela gratis i två år och 
donera lite pengar till juniorerna. 

Tresnurrmatcherna var ett kul projekt 
och något år senare bjöd Daniel Gull-
berg in mig att gästföreläsa på en kon-
ferens som de skulle ha med företaget. 
Då berättade jag om projektet och hur 
man som utvecklare ska vara stolt över 
det man gör och att man kan påverka 
många omkring sig. 

Simuleringar
En annan sak som jag tycker är in-
tressant är att simulera olika problem. 
Kanske hävdar någon att man inte 
skulle ha bjudit den där utgången, men 
har svårt att motivera varför. 

Istället för att göra djupa analyser ma-
nuellt tog jag ofta datorn till hjälp och 
simulerade en bricka tusentals gång-
er för att få det riktiga svaret. Det var 
väl ungefär då de första idéerna kom 
krypande till det som sedan skulle bli 
Cuebids.

För cirka tre år sedan påbörjade jag 
projektet. Min vision var en budträ-
ningsapp där man skulle kunna bud-
träna och skapa budproblem för dis-
kussion (som syskon.nu). 

En annan sak jag var intresserad av var 
att kunna se om kontraktet man bjöd 

TEXT & BILD  - EMANUEL UNGE

var ett bra kontrakt eller inte, statistiskt 
sett. Genom att slumpa motståndarnas 
kort tusentals gånger och sedan göra 
en double dummy-analys fick jag reda 
på hur bra kontraktet var i längden. 

Jag kom ganska långt, men till slut 
tröttnade jag och projektet rann ut i 
sanden. Jag bestämde mig för att det 
behövdes en till person och kontakta-
de därför Daniel Gullberg och berätta-
de om mina idéer och visioner. 

Kanske trodde varken han eller jag att 
det skulle bli så pass lyckat som det re-
dan blivit men oavsett så tyckte Daniel 
att det lät som ett kul projekt och haka-
de omedelbart på!

Nu har vi såklart gjort stora föränd-
ringar och itererat Cuebids många 
gånger - men i sin nuvarande skepnad 
fungerar sajten så här:
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Artikel – Cuebids

Emanuel Unge

Kom igång
Man besöker www.cuebids.com (eller 
laddar ned appen för mobil) och ska-
par ett konto. Sedan lägger man till sin 
partner eller vänner via antingen en 
vänförfrågan eller genom att dela sin 
vänkod. Alla användare på Cuebids 
får en vänkod tilldelad till sig. Den kan 
man se om man går till “Friends”-me-
nyvalet längst ned till höger.

När man har blivit vän med någon är 
det bara att börja bjuda. Man skapar en 
övningssession genom att välja “Prac-
tice” och sedan “Start Practice Session”.

Träna
Det som sker nu är att man får välja 
hur många givar man vill spela och 
om man vill att robotar ska agera mot-
stånd eller inte. På vissa givar är det du 
som är först och du kan gå in och bju-
da dessa på en gång. 

Det första finurliga är att du inte behö-
ver vänta eller planera en session med 
din partner. 

Bjud de givar som det är din tur på och 
sedan kan du ta paus tills det är din tur 
igen. Ni bjuder sedan fram och tillba-
ka tills ni är klara med alla givar. När 
en giv har nått slutbud kommer nästa 
finess. 

Ni får omedelbart, med hjälp av stjär-
nor (0-3 stycken), ett betyg på hur bra 
kontrakt ni nått. Betyget är framtaget 
av de många simuleringar som gjorts 
på given för att ge en rättvis bedöm-
ning. 

Oavsett om man är nöjd med resulta-
tet eller inte, så kan man även klicka 
på medalj-ikonen för att få upp en lista 
på hur alla andra bjöd given - och hur 
många stjärnor de fick.

Tävlingar
Det finns andra roliga aktiviteter på 
sajten. Varje dag är det en budtävling 
på 8 brickor. Man får bara delta i varje 
unik budtävling en gång och det gäller  
att samla så många stjärnor som möj-
ligt. 

Eftersom 3 stjärnor är max på en bricka 
blir toppresultatet 24 stjärnor i dagens 
tävling. Varje måndag börjar veckans 
tävling. Där är det hela 24 brickor som 
ska bjudas. På varje tävling finns en 
topplista med de 10 bästa resultaten. 
När tävlingen är över får man en liten 
trofé på sin profil om man vann.

Sist men inte minst kan man utmana 
sina vänner i en budduell. Du väljer 
din partner och dina motståndare. 

Här kan man följa hur det går och jäm-
föra bricka för bricka.

Hoppas du tycker Cuebids är lika kul 
som vi gör - gå in på www.cuebids.
com och prova! Det är gratis.

Daniel Gullberg
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Artikel – SM Lag Veteran 2022

Finalen över 24 brickor spelades mel-
lan ”Fem tillsammans igen” och Top-
club. Lag Fem tillsammans igen tog 
ledningen med 40-0 i första halvlek 
och vann till slut matchen med 65-9. 
Namnet på det segrande laget kom-
mer från att vi fem spelade tillsam-
mans i Chairmans 2013 och lyckades 
vinna. Nu i år blev vi utslagna tidigt 
i Chairmans och då har vi blivit så 
gamla att vi har möjligheten att spela 
SM lag veteran i stället!   
Resultatet med många kända namn 
från S:t Erik i alla tre lag som fick 
medaljer. 

Från och med den 14 november, och så länge lagret räcker, kan du köpa Bing-
olottos uppskattade julkalender. Den kostar 100:-, varav 50:- går till klubben. 
Du, ja just Du, kan bli den stora vinnaren om du kammar hem högvinsten på 
5 miljoner kronor! Naturligtvis finns mängder av något mindre vinster också.

För att få din kalender, prata med någon i styrelsen. Lycka till!

KÖP BINGOLOTTOS JULKALENDER - STÖTTA KLUBBEN OCH BLI RIK SJÄLV

1.     Fem tillsammans igen

2.     Topclub

3.     Glopson

# LAG SPELARE

Johnny Östberg, Anders Morath, 
Christer Bjäring, Tommy Gullberg, 
Sven-Åke Bjerregård

Björn Wenneberg, Göran Selldén, 
Göte Berntsson, Henrik Wegnelius

Bengt-Göran Olofsson, Mart Alt-
mäe, Pär Ol-Mårs, Anders Sjöstedt, 
Urban Finnsson

SM Lag Veteran 2022

FORTS. PÅ NÄSTA SIDA →

TEXT - JOHHNY ÖSTBERG



PASS | HÖSTEN 2022 9– Gratis tel 020-52 13 13 –

Nya böcker av Andrew Robson:

• SANGSPEL
• TRUMFSPEL

I sang finns det ofta mindre att välja 
på, färre sätt att spela fel på, och 
alltså borde det vara lättare att spela 
utan än med nån trumf. Trots det 
finns det mycket att hålla ordning 
på. Sangspel lär dig bemästra kons
ten att spela sang, oavsett nivå. 

Hur vi ska hantera elaka trumfsitsar? 
Vissa färgbehandlingar är obliga
toriska – för de garderar en viss 
snedsits utan att kosta nåt i andra 
fall. Vidare får vi lära oss hur man 
kan sabotera motståndarnas kom
munikationslinjer. I Trumfspel får 
du hjälp att nå ditt slutgiltiga mål i 
trumkontrakt, att ”se” båda motstån
darnas händer.

Dessa böcker in-
går i en serie små 
böcker som täcker 
alla aspekter av 
det fascinerade 
bridgespelet. Varje 
sida innehåller en 
lektion och en illus-

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

NY!NY!

Några brickor från tävlingen med 
Anders Morath i huvudrollen. 

Öppnar du på denna i första hand i zo-
nen (lagtävling)? 

Om du svarar ja kanske du bör tän-
ka om! Anders började med pass och 
vann 7 imp då man kom i en hopplös 
utgång vid andra bordet. 

Anders resonerade så här: 
”Nuförtiden öppnar och bjuder folk 
på nästan vad som helst. Det gör det 
svårt för partnern att veta hur högt 
man skall gå. Speciellt i zonen (när 
partnern ofta sträcker sig mot utgång) 
vill jag inte öppna på händer med dålig 
spelstyrka. Med en bra spaderfärg som 
jag nog får tillfälle att bjuda senare val-
de jag att passa.”
 
En riktig svinghand från kvartsfinalen
         
         

Nord/N-S 

Nord Öst Syd          Väst 
1♥ 1♠ 4♥        4♠  
5♥ 5♠ Pass Pass
6♥ Dbl Pass Pass 
Pass

Efter två ronder spader stal Anders 
och spelade trumf till knekt och kung. 
Sedan följde låg ruter från bordet. 
Stackars Väst! Han hoppades på att ru-
teress skulle vara rätt. Det var det inte. 
Anders godspelade nu enkelt rutern 
för 12 stick. +1660. 

Vid det andra bordet hade Mats Nils-
land Nords kort och valde pass i första 
hand. Han klev sedan spekulativt in 
med 5♥ mot 4♠!  Hans partner la lite 
optimistiskt på till 6♥. Mats valde att 
börja ruterbehandlingen med ruter-
kung och gick därför en långsam bet.    

Morath spelar trising 

Nord     Morath Syd Öst 
Pass Pass 2♥ Pass
Pass 2NT Pass 3♥ 
Pass 3♠ Pass  3NT 
Pass Pass Pass
 
Hjärteress och hjärter som Anders 
släppte och vann nästa hjärtervänfa. 
Nord lade en ruter (!?). Klöver till dam 
och ruter mot handen. När Syd gick i 
med tian måste Morath vinna och spe-
la en ruter till och såg då att den inte 
gick att utnyttja. Nord lade en spader 
och bordet vann ruterkung. 
Nu var bordet avsågat, men spader till 
tian och spaderess fällde kungen. Efter 
tre ronder klöver fick Anders antingen 
sitt nionde stick om Nord duckade el-
ler så fick bordet sista på spaderdam.

♠ KDkn72 
♥ D5 
♦ 984 
♣ T98

♠ kn
♥ ED9852 
♦  -
♣ D109852

♠ 765
♥ 74
♦ E83
♣ EKkn73

♠ EKD832
♥ kn 
♦ kn952
♣ 64

♠ 1094
♥ K1063
♦ KD10764
♣ -

♠ 9542
♥ E6
♦ 85
♣ 108762

♠ E10
♥ K832
♦ E92
♣ EK95

♠ Dkn876
♥ kn 
♦ Kkn764
♣ D4

♠ K3
♥ D109754
♦ D103
♣ kn3

N

S
ÖV

N

S
ÖV
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Artikel – Minibridge Cup

”Al la  är  välkomna!””Al la  är  välkomna!”
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Det är ett sorgligt faktum att vi brid-
gespelare blir färre och äldre med 
åren. Det har nu varit ett antal år 
med kräftgång i medlemsstatistiken, 
vi tappar fler spelare än vad vi får 
in nya - och vill vi inte bli ett utrot-
ningshotat släkte är det hög tid att 
agera! 

Det finns så många olika sorters spor-
ter, hobbies och tidsfördriv att välja 
på, och bridge kan nog ses som ganska 
otillgängligt för den oinsatte - kan det 
verkligen vara värt att binda upp mig 
på en kurs, ta mig till klubben en kväll 
i veckan, under en hel termin, läsa läx-
or och plugga, för att lära mig något 
som jag kanske tycker är kul? När jag 
bara kan slänga mig på soffan och sätta 
igång candy crush på mobilen för att 
få stilla spelbehovet utan någon större 
ansträngning? 

Det är ju faktiskt så att att det är en 
ganska hög tröskel för att komma in i 
bridgens underbara värld. 

Och du själv som ändå tagit dig hela 
vägen till att bli bridgespelare, visst kan 
det kännas lite övermäktigt att försöka 
lära ut spelet hemma vid köksbordet? 

Men - ge inte upp! Det finns faktiskt en 
genväg till att komma igång med brid-
gen utan att försöka hitta pedagogiska 
förklaringar till hur en budlåda är kon-
struerad! 

Konceptet MiniBridge utvecklades 
i Nederländerna och Frankrike som 
ett sätt att få yngre skolbarn att kom-
ma igång med bridgen, men används 

TEXT  - LINNEA EDLUND
BILD - SIGRID SVENSSON

Artikel – Minibridge Cup

FORTS. PÅ NÄSTA SIDA →

idag i flera länder som en första in-
körsport även för vuxna! I MiniBridge 
skalas budgivningen ned till en ytterst 
förenklad variant, där var och en helt 
enkelt räknar ihop sina honnörspoäng 
- och den sida som har flest får välja 
kontraktet (se faktarutan). Efter att 
kontraktet valts spelas korten precis 
som vi är vana vid! 

Man kan nog våga påstå att vem som 
helst som spelar bridge har förmågan 
att lära ut denna nedbantade variant av 
vårt ädla spel - i synnerhet med hjälp 
av de foldrar som Svenska bridgeför-
bundet tagit fram. 

Varför inte bjuda hem några vänner 
på middag, med lite kortspel innan 
desserten, eller ordna en prova-på-
kväll för kollegorna på arbetsplatsen? 
Är ni två bridgespelare på samma ar-
betsplats så kanske ni kan ordna en 
utmaning mellan två avdelningar - är 
ekonomiavdelningen bättre på att räk-
na till tretton än programmerarna? 

Har man några i bekantskapen som 
tidigare spelat någon variant av whist, 
eller plump, så är man väldigt snabbt 
igång med själva kortspelet! 

MiniBridge-Cupen
Nu till vintern startar också en riktig 
tävling, med just MiniBridge-budgiv-
ning. Här är DIN chans att försöka 
locka in nya potentiella spelare i vår 
fantastiska värld. 

Själva tävlingsupplägget påminner 
mycket om Svenska Cupen, där man 
till en början möter lag i sin egen geo-
grafiska närhet - eller om man så före-
drar, finns också möjligheten att spela 
online. Kanske har du barn eller barn-
barn i andra delar av landet som du 
vill umgås med på distans? Här finns 
en chans att träffas på nätet och göra 
något tillsammans. 

Alla lag är garanterade tre matcher, 
och sedan startar en ren utslagsturne-
ring - vinna eller försvinna, tills bara 
ett segrande lag kvarstår. 

Tänk efter - var kan Du hitta Dina 
lagmedlemmar? Är det barnbarnen? 
Grannarna? Golfgänget? Kollegorna? 
Ungarna och deras skolkamrater? Kö-
ren? Korplaget? Boulegänget? Eller är 
du så sugen på att vinna så du stryker 
runt bridgeskolan för att plocka russi-
nen ur kakan? 

Sirius (ja, det är Uppsalas lag i fot-
bollens högsta serie) supporterklubb 
Västra Sidan har redan anmält ett lag. 
Finns det någon chans att få med sup-
portrar från något av stockholmslagen 
Hammarby, Djurgården eller AIK? 
Putte Kock skulle nog vara nöjd i sin 
himmel om ett AIK-lag skulle visa 
framfötterna i cupen!

Cupen är ett initiativ som inte begrän-
sar sig till någon specifik målgrupp - 
ALLA är välkomna, oavsett om man 
är junior, mitt i livet, eller har passerat 
pensioneringen för länge sedan. 

Mi n i B r i d g e  C u p 

”Tänk efter - 
Var kan Du hitta Dina 
lagmedlemmar?”

”Al la  är  välkomna!””Al la  är  välkomna!”

”...är ekonomiavdel-
ningen bättre på att 
räkna till tretton än 
programmerarna?”
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Artikel – Minibridge Cup

Det är en svindlande tanke att om bara 
två procent av bridgeförbundets med-
lemmar får ihop varsitt lag, så har vi 
helt plötsligt 1200 nya potentiella spe-
lare. 

Förstår ni vilket härligt pyramidspel 
detta skulle kunna utvecklas till? 

Så - ska man vara helt krass så är det 
faktiskt så att vi kan inte längre fort-
sätta hoppas på att klubben, distriktet, 
förbundet eller bridgeskolan ska vara 
de som ser till att vi får nya vänner och 
fiender vid det gröna bordet. 

Det är faktiskt du själv, som enskild 
spelare, som har ett eget ansvar för att 
hålla bridgen levande. Vilka ska Du ha 
med i ditt lag?

Det tar inte många givar innan den 
talangfulle nybörjaren lärt sig att slå 
masken över motståndaren som redo-
visat 13 honnörspoäng istället för över 
den som bara hade 2. 

När Svenska Bridgeförbundets styrel-
se och personal samlades i Örebro för 
helgmöte i maj fick de alla spela en li-
ten turnering i just MiniBridge. 

Till en början var det kanske inte något 
jättejubel bland deltagarna när kväl-
lens aktivitet presenterades. 

Det ändrades dock tämligen omgåen-
de till blodigt allvar när vinnarskallar-
na insåg att det finns en tjusning med 
MiniBridge även för etablerade brid-
gespelare. 

”Om bara två procent 
av medlemmarna får 
ihop varsitt lag, så har 
vi potentiellt 1200 nya 
spelare.”

Hur fungerar MiniBridge?

1. 
Alla korten delas ut.

2. 
Var och en berättar i tur och 
ordning hur många honnörs-
poäng man blivit tilldelad
E=4, K=3, D=2, kn=1. 

3. 
Den sida med  flest poäng till-
sammans blir den spelförande 
sidan. 

4. 
Den med flest honnörpoäng 

i paret blir spelförare, och får 
se träkarlens fördelning, med 
bildsidan nedåt. 

5. 
Spelföraren väljer att spela 
med, eller utan, trumf samt om 
man vill försöka sig på att spela 
hem utgång, lillslam eller stor-
slam, eller hålla sig på mattan 
med ett bud på 1-läget. 

Man kan också välja att rund-
passa efter att man sett part-
nerns fördelning. 

6. 
Till sin hjälp har man “trap-
pan” som en vägvisare till hur 
många gemensamma poäng 
som brukar behövas för att nå 
de olika bonusnivåerna. 

Man lär sig snabbt att räkna 
stick och hitta tuffa utgångar 
på färre poäng än vad trappan 
rekommenderar när man ser 
spännande fördelningshänder.  

7. När utspelet skett vänds trä-
karlens kort upp, och sedan 
spelar man “som vanligt”. 

En illustrativ giv från den helgen.
Dina kort - 14 fina honnörspoäng: 

Partnern har redovisat 13 honnörspo-
äng och lägger upp följande fördelning 
på bordet:

Aha - inget bortkastat i ruter! Partnen 
MÅSTE faktiskt ha bägge högfärg-
sessen, och även om partnern nu inte 
skulle ha klöverkung, så finns ju fak-
tiskt en möjlighet att slänga bort klö-
verförloraren på hjärtern. 

Efter utspelet lades följande kort upp 
på bordet: 

Det var ju faktiskt en väldigt lättspelad 
storslam i hjärter - på 27 honnörspo-
äng. 

♠Ekn42
♥Ekn9532
♦ -
♣K98

♠KDT73
♥KDT4
♦43
♣E7

♠????
♥??????
♦-
♣???

”...det finns en tjus-
ning med MiniBridge 
även för etablerade 
bridgespelare.”

”...ett eget ansvar för 
att hålla bridgen le-
vande.”

”Vilka ska du ha med 
i ditt lag?”
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FORTS. PÅ NÄSTA SIDA →

Artikel – Minibridge Cup

”En genväg till ”En genväg till 
att komma igångatt komma igång

I bild: Johan Grönkvist, Linnea Edlund

med bridgen.”med bridgen.”
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Artikel – Minibridge Cup

”Anmäl ett ”Anmäl ett 

I bild: Björn Holm, Linnea Edlund

lag idag!”lag idag!”
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Artikel – Minibridge Cup

Mer om själva cupen läser du på 
Svenska Bridgeförbundets hem-
sida: https://www.svenskbridge.
se/minibridge-cup-2023/info

Inbjudan MiniBridge Cup

Denna tävling är alla klubbar-
nas stora chans att rekrytera po-
tentiella bridgespelare. Passa på 
att hålla MiniBridgeuppvisning 
inför höstens kurser eller testa 
minibridge hemma runt köks-
bordet, med familj, vänner och 
bekanta, på barnens skola, på job-
bet, på tåget ja överallt!

Här börjar man med spelet där 
ALLA snabbt kan delta och får 
uppleva det spännande tävlings-
momentet. Budgivning sker enligt 
MiniBridge och därmed behövs 
absolut ingen kunskap eller inlär-
ningsfas för den delen, utan man 
kommer igång och kan spela inom 
några minuter.

MiniBridge Cup är en lagtävling 
som startar med en grundomgång 
och fortsätter i cupformat för att 
få ned antalet lag till de 16 som in-
bjuds att spela slutspel under Brid-
gefestivalen i Örebro 2023.

Spelet är som vanlig bridge med 
matcher över 12 brickor utan halv-
tidsbyte. Det uppmuntras dock att 
ta en paus efter 6 brickor för att 
räkna ut ställningen i halvtid.

Budgivningen är enligt MiniBridge 
vilket gör att ALLA vi känner kan 
delta. Hitta tre potentiella kortspe-
lare och anmäl ett lag idag!

”Hitta tre potentiella kort-
spelare och anmäl ett lag 
idag!”

Det finns också möjlighet att träna 
MiniBridge med dina adepter onli-
ne - när som helst på dygnet! Varje 
vecka kommer 20 nya givar som du 
hittar i vår Övningslobby på Real-
Bridge!

Anmälan
Anmälningsperioden för Mi-
niBridge Cup 2022 löper ut freda-
gen den 16 oktober 2022 vid mid-
natt. 

Observera att startavgiften (400 kr 
/ 100 kr för juniorlag) måste vara 
SBF tillhanda på bankgiro 373-
3482 senast 18 oktober för att ert 
lag skall beredas plats i tävlingen. 
Det går även bra att betala med 
swish, QR-kod längst ner på sidan.

Grundspel
Alla lag kommer att vara garante-
rade tre matcher som spelas i den 

första omgången - Grundspelet. 
Spelordning för detta publiceras 
7/11, sedan startar spelet 14/11 och 
håller på till 26/1. Sista rapportda-
tum för grundspelet är 26/1.
Tre matchers garanti gäller för-
utsatt att man inte lämnar w/o i 
match 1 eller 2. Lag som lämnar 
w/o är ute ur turneringen oavsett i 
vilken rond man lämnar w/o.

Cupspel
MiniBridge Cup spelas i så många 
omgångar som krävs för att kom-
ma ned till de 16 lag som går till 
final.

Finalspel
När finalspelet sätter igång har de 
ursprungliga lagen reducerats till 
16 lag som skall kämpa om segern 
i 2022 års upplaga av MiniBridge 
Cup. Finalspelet spelas 5-6 augusti 
2023 på Conventum Arena i Öre-
bro

Tävlingsbestämmelser och lott-
ning
Det fullständiga regelverket för 
MiniBridge Cup finns för nedladd-
ning på Svenska Bridgeförbundets 
sida, där kommer även att finnas 
ett dokument som förklarar hur 
lottningen går till.

På Svenska Bridgeförbundets 
hemsida finns foldrar och mate-
rial att hämta hem alldeles gratis. 
https://www.svenskbridge.se/mi-
nibridge

På mobilappen Synrey (finns för 
både iPhone och Android-telefo-
ner) kan man träna MiniBridge 
på egen hand.

Svenska Bridgeförbundet till-
handahåller onlinebord med 
MiniBridge på plattformen Real-
Bridge för dig som vill träna med 
dina vänner. 
Öppet dygnet runt!

Info MiniBridge Cup
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Artikel – VM-Guld i U21!

Under början av Augusti spelades 
Öppna JVM i Salsiomaggiore i Ita-
lien. Öppna JVM skiljer sig mar-
kant från “vanliga” JVM. Inte minst 
är det fritt fram att ha partners och 
lagkamrater från hela världen men 
dessutom utgörs inte mästerskapet 
bara av lagkategorin utan även av par 
och individuell. Uppdelat på sju da-
gar var schemat intensivt och för att 
ge de mer prestigefulla kategorierna 
rättvisa tillägnades tre dagar till den 
inledande partävlingen, tre dagar till 
lag och slutligen en dag till individu-
ell. 

Varken i par eller individuell blev det 
några svenska framgångar men i lag 
smällde det till! Lagtävlingen utgjordes 
av en dags kvalificering där topp åtta 
tog sig vidare till de två följande dagar-
nas slutspel. 

Vi, Ivar och Harry, ställde upp i lag 
Daddy Lahrmann i U21-klassen till-
sammans med Andreas Abragi, Nico-
lai Heiberg-Evenstad, Leo Rombaut 
och kaptenen Christian Lahrmann. 
Vid bara 19-års ålder är Christian re-
dan välmeriterad och blev bland annat 
uttagen till Danmarks öppna landslag 
i Bermuda Bowl i våras. Han är också 
aktuell med ett silver i Chairmans Cup 
där han spelade med Peter Fredin i la-
get Nordisk kombination. Det är alltså 
inte en underdrift, åtminstone i brid-
gebemärkelse, att Christian var lagets 
“pappa”. 

Det första kritiska momentet upp-
kom redan i kvalificeringen då vi i sis-
ta matchen stod inför att “vinna eller 
försvinna”. Bättre blev det inte än att 
våra motståndare var Israel - de senas-
te guldmedaljörerna i U21 EM. Kvalet 
spelades i gröna hissen-format och 
häpnadsväckande nog var israelerna i 

TEXT - Harry Hjort Warlenius & Ivar Lichtenstein
BILD  - PER STAHRE

samma sits som vi. När vi med några 
få imps ledning lyckades göra den sis-
ta brickan där israelerna bjudit ut en 
hård utgång till en likabricka hade vi 
slagit ut våra största konkurrenter ur 
tävlingen. 

Nu i efterhand har vi alla kommit över-
ens om att kalla våra mindre bra resul-
tat som lett till det nödvändiga avgö-
randet för enbart taktiska! 

Slutspelet gick sedan som på räls då 
både kvarts- och semifinal vanns 
med stor marginal. För det polska 
U21-landslaget som vi mötte i final 
över fyra segment om 14 brickor var-
dera blev det svårt att få stopp på vårt 
momentum. 
Efter tre segment hade vi byggt upp en 
ledning med 75 imp och polackerna 
valde då att ge upp. Helt plötsligt stod 
vi där som världsmästare vilket var 
surrealistiskt och helt fantastiskt!

Att vi lagt ned mycket tid och energi på 
att göra en satsning mot internationel-
la framgångar gjorde förstås känslan 
ännu bättre. Då vi redan berört mycket 
av mästerskapet i det senaste numret 
av Svensk Bridge tänkte vi i denna ar-
tikel berätta mer om hur vi förberedde 
oss inför sommarens mästerskap. 

Det viktigaste är såklart prestationen 
under själva mästerskapet, men för att 
ha så goda förutsättningar som möjligt 
att prestera så behövs både finslipning 
av formen, systemträning och självsä-
kerhet. 

Vi har lagt ned mycket tid på vårt sys-
tem och kan med glädje konstatera att 
vi inte hade ett enda budmissförstånd 
under hela JVM! För spelförings- och 
försvarsträning kan vi tacka vår men-
tor Tom Gärds som vi spelat med mer 
eller mindre varje vecka i ett år inför 
Italien. 

Här kommer en bricka från en av våra 
“sparringsessioner” som fick oss att 
känna oss i toppform. 

Budgivningen:

 Ivar  Tom Harry 
   1 ♣  
2 ♥ Pass  2 ♠ Pass 
3 ♣ X 3NT Pass 
Pass X Pass Pass 
Pass
Harry var följsam och spelade ut♥7. 
Bordet kommer upp och det här är vad 
Ivar ser:”Vi har lagt ned 

mycket tid på vårt 
system.”

-guld i U21!VM

Harry Hjort Warlenius

Olycklig 
partner

♠ D
♥ ED1094
♦ 109
♣ 108765

♠ 987
♥ Kkn853
♦ EK543
♣ -

Olycklig
 partner

Ivar

N

S
ÖV

♥7 
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Annons - Stockholms Bridgeskola

Ivar Liechtenstein

”Kan du lära mig att spela bridge?” 
Visst har du fått frågan förut och den 
är inte helt enkel att besvara. Därtill 
önskar oftast frågeställaren ett snabbt 
svar och vill helst kunna spela bridge 
efter avslutat samtal. Efter lite resone-
mang brukar begrepp som stick och 
spelförare bli tydliga.  Kanske näm-
ner du något om budgivning som du 
liknar vid en auktion. Nu börjar det 
bli abstrakt och du når oftast inte rik-
tigt fram. Jag hade hellre på den initi-
ala frågan svarat: ”Kul att du vill lära 
dig bridge. Samla ihop fyra personer 
så kör vi direkt!” 

Med det som utgångspunkt har vi tagit 
fram en Prova-På-Påse. Ingen budgiv-
ning och spelet är i gång efter max fem 
minuter. Lite snack och mycket kort-
spel brukar vara en vinnande väg. 

Vi hoppas att även du vill vara ambas-
sadör för bridge, vårt fantastiska spel. 
När du introducerar dina kamrater 
får du mer än gärna tänka på det som 
Stockholms Bridgeskola vill att bridge 
ska stå för: Spelglädje, Gemenskap och 
Utmaningar.  I hemmet, på arbetsplat-
sen, i stugan eller med en förening. 
Det viktigaste är inte var Prova-På-På-
sen används utan att den används. 

Regler i Prova-På-Påsen 
Alltid NT-spel och den som är Giv 
är spelförare. I varje påse finns en in-
struktion och nio kommenterade gi-
var. Den första given är till för att de 
som provar ska komma in i de olika 
rollerna, förstå stick och att spelföra-
ren på varje giv får ett uppdrag att lösa. 

Hyra & lämna tillbaka
Påsarna hänger utanför klubbens bib-
liotek. Återlämningen sker utanför 
Stockholms Bridgeskolas utbildnings-
rum. Stort tack till Anders Hellström 
som åtagit sig ansvaret för att påsarna 
hela tiden är kompletta.  

Hyrtid: 1 månad  Pris: 100 kr     

Bli bridgeambassadör du också!/Pelé
(Per Leandersson)

Tom vann med bordets ess varpå Ivar 
markerade positivt med ♥3. Tom spe-
lade sedan en liten klöver för att upp-
täcka den elaka klöversitsen och vann 
med ♣A på handen. Sedan följde en 
liten spader mot bordet som Harry 
vann med♠K. 

Harry vände nu med hjärter, som Ivar 
vann på handen. Vad vänder du med 
nu när läget ser ut såhär?:

Ivar valde ♦3 vilket verkligen satte 
en boll i rullning när det här var hela 
brickan:

Tom hittade inte att gå upp med♦Q 
och när Harry vände tillbaka i ruter 
tog Ivar ut sina ruter och höga hjärter. 
När Ivar inkasserade den sista vinna-
ren,  ♥K, hamnade Tom i knipa.

Vi verkställde vår första skvis i försva-
ret! Tom valde att saka en spader och 
Harry som hade full koll sakade klö-
verknekt. Spader till Harrys ess följde 
och när röken skingrats hade kontrak-
tet gått 7 bet för 1700 in.

Slutligen skulle vi vilja tacka S:t Erik 
och SBF för att de gjort det möjligt för 
oss att spela VM. Vi vill även tacka 
våra fina lagkamrater och vår mentor 
Tom för allt stöd!

Prova - På - Påse

♠ -
♥ D109
♦ 109
♣ 10876

♠ 87
♥ K8
♦ EK543
♣ -

♠ EK32
♥ 72
♦ kn76
♣ Kkn42

♠ kn10654
♥ 6
♦ D82
♣ ED93

♠ D
♥ ED1094
♦ 109
♣ 108765

♠ 987
♥ Kkn853
♦ EK543
♣ -

♠ E3
♥ -
♦ 
♣ Kkn

♠ kn10
♥ -
♦ -
♣ D9

Ivar

♥K

Harry

Tom

Ivar

Ivar Lichtenstein

N

S
ÖV

N

S
ÖV

N

S
ÖV
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Klurigheter – Gullbergs tankenötter

Gullbergs tankenötter skrivs av Tom-
my Gullberg. 
Lösningarna hittar du på sid. 21

TEXT - TOMMY GULLBERG

♠Kkn972
♥103
♦Dkn
♣Ekn102

♠104
♥EDkn4
♦E2
♣K8643

1) Syd/Ingen

Syd Väst Nord Öst
1♣ Pass 1♠ Pass
1NT Pass 2♦* Pass
2♥ Pass 3♣ Pass
3♦* Pass 5♣ Pass
Pass Pass

Utspel: Ruter sju.

Efter Syds sangåterbud (bättre än 2 
klöver) krävde Nord till utgång (xy). 
När Nord sedan berättade om klö-
verstöd, valde Syd att med 3 ruter låta 
partnern välja mellan klöver och sang.

Ni får för ruterdam. Närmast spelar 
ni trumf till kung och fortsätter med 
trumf till ess. Trumfen sitter 2-2. 

Sedan?

♠K2
♥D10765
♦ED92
♣E73

♠83
♥EKkn84
♦543
♣KD10

2) Syd/Öst-Väst

S

N
ÖV

Syd Väst Nord Öst
1♥  Pass 2NT*  Pass
4♥ Pass Pass Pass 

Utspel: Spaderdam.

Nord berättar om utgångsstyrka och 
hjärterstöd. Eftersom Syd har mini-
mum hoppar han till utgång. Nord av-
står förståndigt från att driva budgiv-
ningen vidare.

Planera spelet!

♠KD5
♥EK73
♦Dkn109
♣K9

♠E8432
♥865
♦E4
♣E76

3) Syd/Alla

N

S
ÖV

Syd Väst Nord Öst
1♠ Pass 2NT* Pass
3♣* Pass 3♦* Pass
4♣* Pass 4♥* Pass
6♠

Utspel: Hjärterdam.

Nord berättar om trekorts spaderstöd 
och utgångskrav. Det kan man med 
fördel göra, när Syd har lovat femkorts 
spader. Inte alla (exempelvis Peter 
Bertheau) gillar att bjuda Stenbergs 
med bara trekortsstöd. Men det gör 
jag. Använder man sedan Skrot på 
Stenbergs, bjuder Syd 3♣ som nega-
tivt för att spara utrymme (överkurs 
för deltagare från Bridgeskolan). Se-
dan frågar 3♦ i Skrot efter singel. 4♣ 
visar då kontroll utan singel, varefter 
kontrollbudgivning leder till lillslam.

Gillar man inte Skrot skulle Syd bjuda 
4♠ på 2NT. Därefter skulle essfråga 
med svaret tre ess av fem kunna leda 
till lillslam.

Du tar utspelet och fortsätter med 
kung och dam i trumf. Öst sakar på 
andra ronden.

Spelplan?

facit på sida 21

N

S
ÖV 1

2

3
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Artikel – Sponsorhuset

Sponsorhuset

TEXT - GUNNAR ANDERSSON

Pengar till klubben – och till dig.
Tjäna på din nätshopping (en pas-
sant*)

Att tjäna pengar på din nätshopping 
är enkelt. S:t Erik samarbetar med 
företaget Sponsorhuset, som hittills 
har delat ut över 70 miljoner till oli-
ka föreningar i Sverige. Konceptet är 
att rabatten som Sponsorhuset för-
handlar fram delas lika mellan dig 
och klubben.

Av de 70 miljonerna har S:t Erik i skri-
vande stund (september 2022) fått 13 
708 kronor, och medlemmarna har 
alltså fått lika mycket. Men den siffran 
kan bli mycket högre.

För svenskarna handlar på nätet, fak-
tiskt uppger två av tre pensionärer att 
de shoppar regelbundet på nätet. Fak-
tum är också att det nästan är alltid nå-
gon som tjänar på dina nätinköp. 
Kanske klickar du på en länk i en ar-
tikel, eller använder en prisjämförel-
sesajt. När du sedan klickar dig vidare 
följer information med, och den du 
köper varan av betalar ut en liten pro-
vision till sajten som fick dig att hitta 
butiken.

Ta pengarna själv!
Det är den här lilla provisionen det 
handlar om. Hos Sponsorhuset finns 
många stora kedjor och butiker, och 
det är lätt att hitta ”allt” man behöver. 

Nätbutikerna som är anslutna till 
Sponsorhuset ger olika rabatter, som 
oftast ligger på 4–5 procent. Så istället 
för att ge bort dem, kan du genom att 
använda Sponsorhusets app eller till-
lägg i din webbläsare se till att pengar-
na hamnar hos dig – och klubben. 

Det är väldigt enkelt när du väl har re-
gistrerat dig och kommit igång – peng-
arna trillar sedan in i din plånbok och 
klubbens kassakista helt en passant*.

Du betalar självfallet inte mer för va-
rorna eller tjänsterna du köper på det 
här viset, och om du känner dig extra 
givmild kan du välja att skänka din 
halva till S:t Erik istället för att ta ut 
den själv.

Kom igång!
Lättaste sättet att komma igång är att 
surfa till sterik.se och klicka på Spon-
sorhusets länk. Om det är så att du valt 
”visa inte denna pop-up fler gånger” 
kan du tömma datorns cache-minne, 
eller gå direkt till sponsorhuset.se. 
Väl där så registrerar du dig och väljer 
att det är S:t Erik som du vill dela din 
vinst med.

Du kan ladda ner appen där appar 
finns (sök efter Sponsorhuset), och 
aktivera tillägget ”HANDLA SMART” 
i din webbläsare. När du aktiverat 
”HANDLA SMART” poppar det upp 
en ruta till höger som talar om att din 
leverantör som du loggat in på har av-
tal med Sponsorhuset och att du auto-
matiskt får rabatten. Sedan är det bara 
att shoppa loss!

Du kan hela tiden se hur mycket peng-
ar du tjänat in, och när du kommit 
upp i minimibeloppet kan du begära 
en utbetalning – eller skänka dem till 
klubben.
Varför inte komma igång direkt – eller 
i vart fall när du läst klart detta num-
mer av PASS?

*En passant 
”En passant” är namnet på ett sätt att 
vinna stick lite i förbigående. Du har 
helt säkert gjort det massor med gång-
er, men alla känner inte till det snofsi-
ga, franska namnet.

Det ser ut så här:

Spader är trumf och du är inne på bor-
det. När du tar för ruter ess kan Öst 
stjäla, men då kan du i din tur saka din 
lilla hjärter och sedan få stjäla för din 
lilla trumfhacka – en passant – i sista 
stick.

Hade det varit Öst som var inne, hade 
hen trumfat ut och tagit för sitt ess, och 
du hade inte fått något stick alls.
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Nu gäller det att spela ut. Vilken färg 
valde han?
Hela given:

Tjolpe resonerade så att han måste hit-
ta partnerns nästan obefintliga styrka 
eller längd. Han valde därför att starta 
med ett av sina högfärgsess! 

Artikel – Tjolpe

Sven-Olov Flodqvist, Tjolpe, var en 
av de tongivande spelarna i det gamla 
Morotslaget. Tjolpe och Anders Mo-
rath var de stora konstruktörerna av 
Morotsklövern, som till stor del blev 
grunden till lagets stora framgångar 
under många årtionden.

Sven-Olov 
Flodqvist

 1940-2022
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Tjolpe var vida känd internationellt. 
Inte så konstigt med tanke på två VM- 
brons på 70- och 80-talen och ett brons 
i OS 1988.  Dessutom vann Tjolpe ett 
EM i öppna lag och ett i senior EM.

Han var en av Bridgetidningens ton-
givande skribenter. Därtill skrev han 
under många år Dagens Nyheters 
bridge-artiklar. Han har skrivit flera 
böcker. Morotsklövern är den mest 
kända och därtill översatte han många 
av Andrew Robsons böcker.

Förutom som en god vän, som jag 
upplevt många trevliga tillställningar 
tillsammans med, var han en utomor-
dentligt duktig lagkamrat. 

Adelsmärket i hans spel var hans fan-
tasi. 
Nedanstående är ett bra exempel. Tjol-
pe hade:

♠Ekn97 ♥Ekn87 ♦E76 ♣65

Före honom öppnade en islänning i 
ozon mot zon med en svag sang. Tjol-
pe var många gånger en försiktig gene-
ral, så han sade pass, vilket visade sig 
vara helt rätt beslut för nästa hoppade 
till 3 sang.

TEXT - TOMMY GULLBERG

Tjolpe efter seger i  SM-Par Veteran 2011. Fotograf: Peter Ventura

Tanken var att om han började med fel 
ess, skulle det finnas tid att byta fot och 
söka straffen i den andra högfärgen 
medan han hade ruteresset kvar.

Tjolpe valde hjärteress och efter hög-
markering kunde försvaret godspela 
hjärtern för en bet.

Skulle han börjat med spaderess, hade 
hjärterskift i stick två också straffat 
kontraktet!

De bästa resultaten hade Tjolpe med 
PO Sundelin. När man spelade inter-
nationellt och väntade på att de skulle 
bli klara, och vänta fick man, var det 
spännande att notera hur Tjolpe och 
PO agerade med varandra, när de kom 
ut. Var de helt lugna kunde det vara 
illa. Oftast gick dock diskussionens vå-
gor höga. Det var bättre. 
De diskussionerna gällde praktisk ta-
get alltid någon extra odubblad bet i 
ozon, som de missat att inkassera.
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Artikel – Gullbergs tankenötter- Facit
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Lösningar på Gullbergs tankenötter 
från sid. 18
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1) Syd/Ingen

Tja, tar Öst för damen, blir det straff, 
när hjärterkung sitter fel men gör han 
det? Gissningsvis inte. Följaktligen får 
ni hemgång, även om ni inte har gissat 
rätt i spader.

Visar det sig att Väst har spaderdam, 
hotar inget, eftersom hjärtern är skyd-
dad och ni godspelar spadern för tre 

2) Syd/Öst-Väst

Utspel: Spaderdam.

Lägg låg spader från bordet!

3

3) Syd/Alla

Maska i ruter och ta sedan ut ruteress. 
Fortsätt med tre ronder klöver med 
stöld. Ruterknekt sätter kungen än en 
gång på mellanhand. Täcker Öst stjäl 
man och fortsätter med trumfess. 
Hjärter till bordet och hög ruter med 
hjärtersak ger hemgång.

Täcker inte Öst sakar man hjärter. Hög 
hjärter, hjärterstöld och trumfess ger 
hemgång.

Tack Max Ödlund (som inte heller 
kräver fyrkortsstöd för Stenbergs) för 
given!
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Hela given:

Kontrakt: 5♣ av Syd

Kontrakt: 4♥ av  Syd

Kontrakt: 6♠ av  Syd

hjärtersak och hemgång.
Går ni in på ruteress och spelar spader 
måste ni gissa rätt.

Observera att om Öst skulle vara så 
duktig att han går upp med spaderdam 
och returnerar hjärter, kan ni alltid 
trösta er med att ni ”gissat fel” i spader.

Tack Börje Rudenstål för given!

Fortsätter Väst med spader vinner Öst 
och slår ifrån sig med trumf. Efter två 
ronder hjärter och tre ronder klöver 
med rutersak, följer ruter mot bordet. 
Du täcker Västs kort så billigt som 
möjligt. Öst fastnar och får ge favör.

Inte heller hjälper det försvaret om 
Väst returnerar ruter i andra stick. 
Då ingriper man med esset, trumfar 
ut och inkasserar klövern med spa-
dersak, varefter försvaret bara får två 
ruterstick.

Täcker man spaderdam kan försvaret 
straffa kontraktet. Öst vinner och re-
turnerar spader. Tar då Väst in sig och 

spelar ruter (enda rimliga betchan-
sen!) måste spelföraren denna gång 
förlora två ruterstick.

Utspel: Rutersju.

Ni får för ruterdam. Närmast spelar 
ni trumf till kung och fortsätter med 
trumf till ess. Trumfen sitter 2-2. 
Sedan?

Spela omedelbart låg spader från 
bordet upp mot tian!

Utspel: Hjärterdam.

Du tar utspelet och fortsätter med 
kung och dam i trumf. Öst sakar på 
andra ronden.

Spelplan?

Ruterkung måste nu sitta för mask.

Hela given:
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OMSTART
LÖRDAGS-

BAROMETER
12.00-15.00 • INGEN PAUS • 24 BRICKOR

PRIS TILL BÄSTA HCP/SCRATCH 
STARTAVGIFT 100 KR

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

OBS! Den 1:a lördagen varje månad 
spelar vi en Silvertävling, 42 brickor

10 SEPTEMBER

Tävlingsledare 
Yvonne Flodqvist

LÖRDAGS-

OBS! Den 1:a lördagen varje månad 
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Information

BK S:t Eriks ÅRSMÖTE 2022

Årsmötet kommer i år att hållas
söndagen den 30 oktober kl. 12.

Styrelsen BK S:t Erik

BK S:t Eriks medlemmar som deltar på årsmötet får 
spela gratis på söndags-barometern, som börjar när 

årsmötet avslutats, tidigast kl.13.30.

30/10



Matteos första intervju är till PASS 
tidningen.Alla ni som spelar regel-
bundet på S:t Erik har uppmärksam-
mat en väldigt ung och energisk man 
som ofta syns i lokalen och sprider 
spelglädje med sin entusiasm. För 
de som inte känner honom närmare 
ska jag berätta att han heter Matteo 
Nordqvist, spelar tre till fyra gånger 
i veckan på klubben och sju dagar i 
veckan på nätet. Han är tolv år och 
kallar S:t Erik för sitt andra hem.

Jag började intervjun med Matteo med 
en banal men aktuell fråga:
 - Hur känns det att alltid vara yngst i 
spellokalen?
- Jobbigt! Alla frågar samma sak: Oh, 
var liten du är, när började du spela 
bridge? Oh, så ung!  Hur länge har du 
spelat?

- Kommer du ihåg din första tävling på 
S:t Erik?
- Ja, det var en lördagsbarometer 2021.
 
- Gör dina äldre partners fel ofta, på-
pekar du det till dem?
- De gör fel ibland och jag märker det, 
men jag kommenterar först efter brick-
an är spelad eller efter tävlingen. Det är 
inte etiskt att kritisera partnern under 
spelet.

- Vad är det svåraste i bridgen?
- Att göra en skvis när man är spelföra-
re i storslam.

- Har du lyckats med en sådan bedrift?
- En gång skvisade jag Tommy Berg-
dahl och Max Ödlund och fick mycket 
beröm för det.

- Läser du bridgeböcker?
- Ja, då och då.

- Hur kombinerar du skolan och brid-
gespelandet?
- Det funkar bra.

- Har du en ordinarie partner?
- Jag spelar mycket tillsammans med 
Joakim Johansson och Filip Asplund.

- Vem är din favoritpartner?
- Ivar Lichtenstein.

- Du är en av flera unga spelare som 
betraktas som Sveriges framtid i bridge 
sporten. Ser du dig själv som en kändis 
om några år?
- Ja, men först måste jag bli lite bättre.

- Vad drömmer du om?
- Att få representera Sverige på inter-
nationella mästerskap.

- Vad gör du när du inte är i skolan och 

inte spelar bridge?
-Jag umgås med kompisar.

- Du är väldigt artig och snäll vid bor-
det, glömmer aldrig att tacka motstån-
darna för spelet. Är det viktigt att upp-
träda på ett fint sätt?
- Vi juniorer träffas på klubben på fre-
dagar och spelar fredagsbridge. Vi sä-
ger till varandra att bridgen är en fin 
sport och man måste uppföra sig på ett 
trevligt sätt. 

- Hur ser du på återväxten i Sverige?
- Det är dåligt med den. Var och en av 
oss kan hjälpa till, prata med kompi-
sar i skolan till exempel och försöka att 
värva nya bridgespelare.

Efter intervjun har Matteo och jag 
bestämt oss för att spela en söndags-
barometer på klubben. Vi är båda vin-
narskallar och målet är naturligtvis att 
vinna. Vi ligger i toppen hela tiden och 
inför sista ronden är det bara någon 
hundradel som skiljer oss från de som 
ligger etta.
- Kom igen nu, säger Matteo, ge järnet! 
Vi måste vinna!

På den sista brickan gör jag ett djärvt 
och irrationellt inkliv, Matteo nappar 
och bjuder utgång. Om hjärteress sitter 
hos öppningshanden går han hem och 
noterar en topp. Esset sitter på andra 
handen och kontraktet går två bet. Vi 
blev fyra och mycket besvikna. Men 
trotts det, för mig finns det en vinnare. 
Det är Matteo som har spelat och bju-
dit klockrent. 

Efter tävlingen, sin vana trogen, tackar 
Matteo mig artigt för spelet men glöm-
mer inte att tillrättavisa mitt inkliv 
som kostade oss segern:
- Du hade faktiskt inte vad du lovade 
med ditt bud, Elena.
                                                       

BILD & TEXT  - ELENA STRÖM

Skribent Elena Ström

En fin sport kräver ett trevligt uppträdande


