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JOEL MARTINEU:
• HAND OF THE WEEK
Master Point Press; 226 sidor

Efter att 1968 
ha lärt sig spela 
bridge, och 
sedan en del år 
ha spelat rob
berbridge för 
sitt uppehälle, 
övergav förfat
taren bridgen 
1985. Efter av
slutad examen 
blev han litteraturprofessor på ett 
kanadensiskt universitet, men när han 
2011 pensionerades återupptog han 
sitt gamla intresse. Att undervisa har 
alltid legat honom varmt om hjärtat, 
så i stället för att undervisa litteratur
studenter började Joel Martineau un
dervisa i bridge. Några av hans elever 
bad honom lära ut mer om spelföring 
och motpel, eftersom det var där de 
behövde mest hjälp.
 Som svar på deras begäran, började 
Martineau skriva de 52 givar, som se
dermera skulle resultera i denna bok. 
Den är skriven i den stil, som brukar 
kallas over-the-shoulder, då läsaren får 
placera sig bakom skribenten, se hur 
han spelar och lyssna på hans reso
nemang. Det är ett bra sätt att skriva 
på, men risken finns alltid att förfat
taren skriver mer om sig själv än om 
bridgen. Martineau gör inte det, vilket 
jag uppskattar. Att en pensionerad 
professor i litteratur också kan skriva 
både pedagogiskt och tydligt, förstår 
ni säkert.
 Genomgående är det vardagliga 
givar, sådana som ni möter varje gång 

ni spelar bridge – och som det är 
viktigt att behärska. Någon gång är 
Martineau (en aning) ute och reser, 
men det förtar inte det positiva in
trycket. Det här är en utmärkt bok, 
som de flesta har något att lära sig av.
 En intressant och bra sak, är att han 
avslutar boken med en ordlista. Även 
om boken inte vänder sig till rena ny
börjare, finns det termer som inte är 
självklara och som man bör känna till. 
 Rekommenderas.

CARL’ALBERTO PERROUX:
• THE BLUE TEAM IN THE HISTORY  
OF BRIDGE
Master Point Press; 397 sidor

Carl’Alberto 
Perroux var 
ordförande i 
Italiens bridge
förbund och 
tillika kapten 
för det fram
gångsrika 
italienska lands
laget, mer känt 
som det Blå Laget, åren 19511967. 
Under hans ledning vann Italien näs
tan alla stortävlingar de ställde upp i, 
och Perroux har också kallats ”värl
dens bäste lagkapten”.
 Den här boken är Perroux egna 
hågkomster av åren med det Blå 
Laget, ända från början och fram 
till 1967, då han lämnade posten 
som landslagskapten. Tonvikten 
ligger på hans egna minnen från 
VMturneringarna. Vem som skulle 
komplettera laget när först Guglielmo 
Siniscalco och senare Walter Avarelli 
hoppade av, hur viktig sammanhåll
ningen inom laget var, hur han vån
dades när laget låg under i en viktig 

TEXT: ANDERS WIRGREN, LIMHAMN 

Nyutkomna böcker

F O R T B I L D N I N G  B O K T I P S

match, funderade på laguppställningar 
i de kommande passen, m.m. Men det 
förekommer också en hel del givar, 
framför allt från olympiaden 1964, då 
Italien vara nära att missa finalen efter 
en tät och spännande semifinal mot 
Storbritannien.
 Boken publicerades på italienska 
1960, så de kapitel som beskriver mäs
terskapen från 1961 och framåt har 
kommit till senare. Den här utgåvan är 
den första som kommit på engelska. 
Maurizio di Sacco har översatt och 
Mark Horton har redigerat.
 Perroux har ett säreget sätt att skri
va, vilket bottnar i han för att kunna 
läsa juridik efter studentexamen var 
tvungen att studera klassiska språk, 
litteratur och musik i gymnasiet. Det 
är en bildad man vi talar om. En del 
av hans hänvisningar är också präg
lade av aktuella händelser under hans 
tid, men svåra att förstå för moderna 
läsare. Boken har också fler fotnoter 
än många doktorsavhandlingar. Själv 
uppskattade jag en hel del av hans ana
logier, även om jag på det hela taget 
tyckte att han använde för många ord. 
Boken borde ha varit hälften så lång.
 Om jag läst Perroux’ hågkomster 
för tiotjugo år sedan, hade jag tyckt 
den varit ett intressant, om än aningen 
svårläst, dokument över ett fram
gångsrikt lag. Men då mycket tyder på 
att lagets framgångar inte enbart kom 
från skicklighet och god laganda, är 
jag inte lika positiv i dag. 
 För den som är ute efter ett his
toriskt dokument, kan boken säkert 
vara intressant. Här kan du följa det 
Blå Laget, år för år, match för match, 
turnering efter turnering, från 1957 till 
1969.
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Förutom BK Albrekts utmärka med
hjälpare var Moa Petersen och Björn 
Sörling lägerledare. Mat och spel var 
beläget i BK Albrekts lokaler medan 
(eventuell) sömn hade förlagts till 
Kinnagården, där även höstens läger 
hölls. På plats fanns totalt ca 40 junio
rer. 
 Som vanligt spelades det mycket 
kort och planen för första dagens 
aktiviteter fick revideras redan innan 
spelschemat hade påbörjats. Istället 
för samling fram till middagen fick 
vi slänga in en impromptu partävling 
över 15 brickor före middagen.

 Efter middagen spelades Crazy 
Pairs, är en spelform som passar sig 
väldigt bra för juniorer. I varje bricka 
finns en instruktion som kan vara rik
tad till en av spelarna eller till alla. På 
lappen står det t ex ”Väst måste spela 
ut en kung om Syd blir spelförare” 
eller ”Öst får inte bjuda sangbud”. 
Riktigt galna resultat blev det, men 
juniorerna verkade tycka att den an
norlunda spelformen var underhållan
de. Efter tävlingen serverades pizza, 
smörgåsar och varmkorv. Därefter 
skeppades juniorerna över till boendet 
för sömn.

 Under långfredagen spelades JNM 
U16. De lägerdeltagare som inte spe
lade JNM spelade andra tävlingar, där 
den första var en lagtävling över tre 
bord. Två spelare ”rymde” dock till en 
silvertävling i Falkenberg.
 I JNM U16 började de svenska 
paren bra. Efter fyra ronder ledde 
Markus Bertheau–Andreas Abragi 
före Isis och Tiger Lundqvist.
 Efter den inledande dosen bridge 
blev det dags för något helt annat: 
bowling, boule och fotboll. Fotbollen 
var lite mer improviserad. När det inte 
var bridge försvann de snabbt ut på 

JNM och Riksläger 2018

TEXT & FOTO: BJÖRN SÖRLING, GÖTEBORG

Rikslägret hölls denna gång i BK Albrekts lokal i Varberg. Lägret startade på skär-
torsdagens eftermiddag och avslutades på påsksöndagen. Under lägret skulle 
även NM-par i klassen U16 avgöras med 16 deltagande par, varav tre svenska. 
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parkeringen för att sparka boll. Vid ett 
sådant tillfälle fick vi chansen att nå ett 
nytt världsrekord – 15 sekunder! Så 
länge fick vi juniorerna att stå stilla för 
att bli fotograferade.
 På kvällen var det dags för en favo
rit: Speedy Gonzales. Den här gången 
spelades 32 brickor med fyra brickor 
per rond. Vi började väldigt lugnt 
med 20 minuter för den första ronden. 
Därefter kapade vi några minuter 
varje rond, för att i sista ronden gå i 
mål med 10 minuter på fyra brickor. 
Bara två gånger hanns en bricka inte 
bli färdigspelad. Samtliga 32 brickor 
spelades på totalt två timmar! Därefter 
avslutades kvällen med kvällsmat, mer 
bridge samt avfärd till Kinnagården 
för sömn.
 Under lördagen var NM U16 inne 
på sista speldagen, liksom lägret. 
Sundsvallsjuniorerna åkte hemåt ti
digare (de hade bokat biljetter innan 
lägret flyttades från Falkenberg 
till Varberg) och fick med sig lite 
bridgelektyr för att få hemfärden gå 
snabbare. För lägerdeltagarna fortsatte 
vi med fyrmannamatcher.
 På eftermiddagen avgjordes JNM 
med tillhörande prisutdelning. Medal
jörer blev:
 1) Christian Fredrik Johnsen –
 Magnus Saetre (Norge)
 2)  Markus Bertheau – 
 Andreas Abragi (Sverige)
 3)  Aron Tylvad – Daniel Tylvad 
 (Danmark)

Efter det återstod, åtminstone bridge
mässigt, bara en avslutningstävling 
samt prisutdelning för lägertävling
arna. 
 Efter kvällsmaten bar det iväg till 
boendet för sömn (en förhoppning 
som inte riktigt slog in förrän långt 
senare än vad vi ledare hoppades på). 
Sista natten brukar juniorerna vilja dra 

   MEDALJÖRER. Svenskt JNM-silver, genom 
Markus Bertheau–Andreas Abragi (t v). 
Christian Fredrik Johnsen–Magnus  
Saetre, Norge, (mitten) nöp guldet och 
bronset gick till Aron Tylvad–Daniel  
Tylvad, Danmark.



ut på lägrets sista timmar – för att det 
troligen dröjer tills man träffas igen.
 För de svenska juniorerna dröjer 
det dock bara en månad innan de fles

ta träffades igen, på det landslagsläger 
som anordnades i Varberg i början av 
maj. 
 Resultat: www.svenskbridge.se



   BR IDG E  JUN I  20184 8

B U D G I V N I N G  A B R U P T  S L U T

Jag antar att det oväntade är en del av 
charmen med spelet och en av anled
ningarna till att jag tycker det är in
tressant och roligt att spela bridge.
 Jag spelade med en partner jag 
aldrig spelat med tidigare. Vi hade 
diskuterat igenom systemet, men allt 
hinner man aldrig gå igenom på en 
halvtimme. Vi bor på olika orter och 
eftersom ”budstilar” kan skilja mellan 
olika distrikt, eller låt oss kalla det för 
buddialekter, kan det förstås inträffa 
missförstånd när man hamnar i ej dis
kuterade budlägen.
 Jag tänker här berätta hur man i 
en förhållandevis ”enkel” bricka kan 
häxa till det.
 Jag öppnade budgivningen med 
1 sang på Västs hand och försöker 
beskriva hur vi tänkte under budgiv
ningens förlopp.
 

  s D 10 5 3
  3 K kn 7 3
  2 9 6 4 2
  c 7
s kn 2   s E K 6
3 D 10 5   3 E 8
2 K D kn 5   2 E 8 3
c E D 9 3  c K kn 10 8 2
  s 9 8 7 4
  3 9 6 4 2
  2 10 7
  c 6 5 4

1NT

 Jag: 1416, balans.
 Partnern: 1416, balans.
 Kommentar: Vi har full kontroll.
2c

 Partnern: Högfärgsfråga, med tanke 
att följa upp med naturliga 3c.
 Jag: Han frågar efter högfärg. Enkel 
match, jag vet precis hur man svarar.

 Kommentar: Vi är överens.
22

 Jag: Vi har diskuterat detta, jag för
nekar högfärgsinnehav.
 Partnern: Han har ingen högfärg.
3c

 Partnern: Naturligt kravbud med 
minst fem kort.
 Jag: Hm, spelar det själv som natur
ligt krav, minst fem kort. Men en del 
använder det som upprepad högfärgs
fråga. Vi har inte diskuterat fortsätt
ningen efter högfärgsfråga. Om det är 
upprepad högfärgsfråga ska jag bjuda 
33 men om 3c är naturligt vill jag inte 
visa min tunna hjärterfärg som hållvi
sande inför eventuella 3 sang.
32

 Jag: 32 borde vara expertbudet här. 
Det håller öppet för båda tolkning
arna. Går han ner i 3 sang tänker jag 
passa. Ruterfärgen är ju dessutom fet 
om vi ska spela 3 sang.
 Partnern: Det borde vara naturligt.
33

 Partnern: Jag är slamintresserad, jag 
har visst ruterstöd, visar min hjärter
kontroll på vägen till än så länge obe
stämt slutkontrakt.
 Jag: Känner mig som jag är ute på 
ett gungfly och promenerar. Antingen 
söker han 3 sang eller så är det ett 
kontrollbud med ruterstöd. Eller vi
sar han nu femkorts hjärter? Oavsett 
tolkning kan aldrig 3 sang av mig nu 
vara rätt bud.
4c

 Jag: Måste vara rätt bud. Nu kan 
det inte gå fel längre. Om han har 
femkorts hjärter, visar jag min klö

verkontroll. Om 3c var naturligt 
visar jag nu mitt klöverstöd. Bridge är 
enkelt.
 Partnern: Borde visa försenat klö
verstöd. Han har säkert ruter också.
4NT

 Partnern: Bäst att ta befälet och 
fastställa slutbudet. RKC enligt 1430, 
med klöver som trumf.
 Jag: RKC enligt 1430, med hjärter 
eller klöver som trumf. Samma svar 
med båda färgerna som trumf ju.
 Kommentar: Bridge är enkelt.
5c

 Jag: Visar ett ess oavsett om vi har 
hjärter eller klöver som trumf. När 
budgivningen är avslutad och partnern 
spelat hem slammen tänker jag låtsas 
som ingenting och inte avslöja min 
osäkerhet under budgivningen. När 
vi sen jämför resultaten med våra lag
kamrater behöver man inte berätta hur 
man tar sig till rätt slutbud, eller hur?
 Partnern: OK. Han har ett ess. Fint. 
Om han har klöverdam också kan det 
finnas storslam i klöver.
53

 Partnern: Jag vågar inte bjuda 52 
som trumfdamfråga, om han trodde 
att ruter är trumf. Då riskerar jag ju 
pass. Det får inte hända! Han kanske 
hittar på nåt listigt, så vi kan bjuda ut.
 Jag: Jaja, smart av mig att gardera 
att han antingen har femkorts hjärter 
eller klöverstöd. Nu avslöjades han 
intention.
PASS

 Jag: Essen räcker inte. Jag tänker 
inte berätta hur jag tänkte under bud
givningen, utan bara säga: Bra bjudet, 
partner!
 Partnern: Ehhhh........, vad hände?
 Slutord: Tänker aldrig spela poker 
mot min partner. Jag märkte som 
träkarl inte att något gått snett förrän 
långt in i spelet. Det kan förresten vara 
ett bra tips för alla spelare. Avslöja er 
inte innan brickan är färdigspelad!

Ett abrupt slut
TEXT: BÖRJE RUDENSTÅL, STOCKHOLM

I bridge kan det mest oväntade inträffa, hur bra koll  
man än tycker man har på vad som sker vid bordet. 



6.-15. juli  
i Svendborg

 •  Juniorcamp 

 • Vinoble Open (lag)     
   10.-11. juli

•  Guldtävling  
torsdag 13. juli

DANSK 
BRIDGEFESTIVAL

Vinnarlaget Vinoble Open 2016

Juniorcamp 7.-8. juli  •   Silver- och bronstävlingar
Guldtävling torsdag den 13. juli

Open 9. - 10. juli

Danmarks Bridgeforbund inbjudar alla svenska grannar till Dansk Bridgefesti-
val i Svendborg på Sydfyn, ett av Danmarks vackraste områden.

Svendborg har en mängd hotell, barer och restauranger i centrum.
Vi ser fram till att välkomna alla svenska festivaldeltagare.

Nyd den danske sommer i godt selskab. Læs mere på www.bridgefestival.dk 

Lagtävling for alle i handicapopdelte grupper 
med præmier i alle rækker
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S P E L T E K N I K  L I T E  S V Å R A R E . . .  L Ö S N I N G A R

LÖSNING PROBLEM 1

I ruterslammen har Nord visat sex 
ruter och efter utspelet vet du att han 
har fyra spader.

  s D 10 7 6
  3 kn 2
  2 E K 8 7 6 4
  c 10
s E K 5 4 3   s kn 9 8 2
3 7   3 D 10 9 3
2 10 9 3 2   2 —
c K kn 7  c 9 6 5 3 2
  s —
  3 E K 8 6 5 4
  2 D kn 5
  c E D 8 4

När han sedan bekänner två gånger 
i hjärter är fördelningen klar, så du 
spelar med öppna kort.
 Om du efter att ha stulit hjärtern 
vänder med trumf kan Nord stjäla 
en hjärter, stjäla en spader, stjäla yt
terligare en hjärter, trumfa ut, gå ut på 
klöveress och saka sina resterande två 
spader på hjärter.
 Vänder du med spader går spelet li
kadant, bortsett från att spaderstölden 
och trumfingången byter plats.
 Men pröva med klövervända – hon
nör för säkerhets skull. 
 Visserligen kan spelföraren ställa 
hjärtern med två stölder men har 
ingen ingång kvar efter uttrumfning 
och stjäl han två spader med bordets 
honnörer så reser han ett trumfstick 
till er.

LÖSNING PROBLEM 2

Det ser ut som om storslam i hjärter 
hade varit ett bättre kontrakt. Men nu 
gäller det att få hem 6s.

  s 5
  3 —
  2 K D 10 8 4 3
  c K 10 9 8 4 3
s E K D 4 3 2   s 7 6
3 8 4 3   3 E K D kn 2
2 E 7 5   2 kn 6 2
c E  c kn 5 2
  s kn 10 9 8
  3 10 9 7 6 5
  2 9
  c D 7 6

En möjlighet är att hoppas på att Syd 
har singelruter och helt enkelt ge 
honom hans trumfstick direkt. Att 
spela hjärtern först går bra om han har 
fyrkorts hjärter. Annars stjäl han den 
fjärde och motspelarna får småningom 
ett ruterstick.
 Vi kan ju kolla hur hjärtern sitter 
först. Aj då, Nord bekänner inte när 
du spelar hjärter... och nu har du spe
lat bort kontraktet. Du skulle ha tagit 
ut klöveress innan du spelade hjärter. 
Nu har du hjärteringångar till att stjäla 
två klöver, inkassera den sista hjärter
honnören och ta en hjärterstöld för 
din sista trumfhacka. 
 Om Nord bekänt på första hjärtern, 
men inte på nästa, hinner du bli av 
med dina ruter innan Syd kan stjäla. 
Men som sagt, kom ihåg att ta ut klö
veresset innan du testar hjärtersitsen.

LÖSNING PROBLEM 3

Om trumfen sitter 31 eller 22 kan du 
stjäla din sista klöver på bordet. Om 
Syd har alla trumf tvingas du gissa om 
klövern ordnar sig eller om Syd även 
har klöverlängd.
 Men om Nord har trumflängden 
finns ett hundraprocentigt spelsätt.

  s 9 7 4 2
  3 K 9 8 3 2
  2 7 5
  c 4 3
s E D kn 5 3   s K 10 8 6
3 —   3 D kn 10
2 E K D kn   2 9 8 6
c E K D 2  c 9 8 6
  s —
  3 E 7 6 5 4
  2 10 4 3 2
  c kn 10 7 5

Spela trumfdamen till kungen i stick 
två och upptäck trumfsitsen. Stjäl en 
hjärter högt. Maska i spader med sex
an. Stjäl ännu en hjärter högt. Maska 
med spaderåtta och trumfa ut med 
tian medan du sakar klövertvå.
 Handens höga lågfärger tar resten.

LÖSNING PROBLEM 4

62 alltså, sedan Nord öppnat med 
svaga 23.
 Det ser ut som 11 stick i höga kort. 
En hjärterstöld på Öst kommer inte 
att lyckas – Syd stjäl över eller om 
Nord har tre trumf kan han döda stöl
den med en tredje trumfvända.

  s kn 6 2
  3 K D kn 8 5 4
  2 8
  c 10 5 4
s 10 3   s E K 5 4
3 E 10 3 2   3 7 6
2 E D 7 5 3   2 K 6 4
c 6 3  c E K D 7
  s D 9 8 7
  3 9
  2 kn 10 9 2
  c kn 9 8 2

Det kan alltså inte leda till hemgång 
att inkassera sina höga kort.  
 Om du löste tvåan kanske du även 
klarade denna.
 Nord får alltså inte ha fler än två 
ruter och inte så många som fyra spa
der. Ta ut ess och dam i trumf. Vis

Lite svårare... Lösningar
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serligen hade Syd denna gång inte tre 
trumf utan fyra men det kan ordna sig 
ändå. Fortsätt med ess, kung och stöld 
i spader, klöver till esset och stjäl den 
sista spadern.
 Syd hade enligt planen fyra spader 
– och han måste även bekänna på alla 
klöver så att du får in en klöverstöld 
för den sista trumfhackan.
 Det hade också gått bra om hans 
fördelning i stället vari 5134 eller 
4135.

LÖSNING PROBLEM 5

I 7c finns det ingen möjlighet att 
klara sig utan trumfförlorare, om du 
försöker dra trumfen. Korsstöld är 
enda chansen – och lämpligen utan att 
bli överstulen.

  s D 10 8
  3 kn 10 9 6
  2 D 10 8 6
  c K 10
s E K 4 3 2   s 6 5
3 E 4 3 2   3 5
2 K 2   2 E 5 4 3
c D 2  c E kn 6 5 4 3
  s kn 9 7
  3 K D 8 7
  2 kn 9 7
  c 9 8 7

Vinn hjärteress och stjäl sedan hjärter, 
spader och ruter i tur och ordning till 
följande slutläge, när Öst är inne och 
spelar sin sista ruter:

  s —
  3 —
  2 D
  c K 10
s 4 3   s —
3 —   3 —
2 —   2 5
c D  c E kn
  s —
  3 —
  2 —
  c 9 8 7

Stöld, överstöld och Östs Ekn i klö
ver tar de sista två sticken.

S P E L T E K N I K  L I T E  S V Å R A R E . . .  L Ö S N I N G A R

Lösningen korsordet 2/2018

KOMMENTARER

Här följer lösningskommentarer.
 • Våg 8 –  Pjolter är en norsk 
benämning på det vi kallar grogg 
eller drink.
 • Lod 1 –  Sapfo var en grekisk 
vislyriker från ön Lesbos som på 
600talet f. Kr. i sina dikter ut
tryckte kärleksförklaringar till 
andra kvinnor.
 • Lod 2 – Rioja är nog Spaniens 
mest kända vinregion med både 
rött och vitt.

S T R A F F A C O A C H

A I O P U B E

P J O L T E R P S A L M

F J O I N K

O S A B I L J A R D K Ö

L V O R

B I T V I S R U T N Ä T

R R X N

Ö V E R T Y G A D T E S

S P E S R I

T R A N A H E J V I L T

E S D Ö U E T

T O S S A R Ö K F R I A

VINNARE

• Lois Adding, Norrtälje
• Inga Appelqvist, Mölnlycke
• Kerstin Wallin, Sollefteå
• Amanda Wärn, Svärtinge
• Maj & Åke Åsgård, Frösön

Grattis, alla! Presentkort kommer 
på posten inom kort. 

Sommarkrysset 2018 finns på  
sidorna 5051

De senaste åren har vi haft stora juniorframgångar. Det vill vi fortsätta 
med! Juniorlandslagstruppens aktiviteter behöver finansieras.

HJÄLP TILL att bättre kunna finansiera truppen!
SAMLA IN pengar på klubben!
SÄTT IN ett valfritt belopp på bankgiro 5666-0434!
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Sommarkryss 2018

  1) Om lejonet självt får bestämma,  
 så är det inte i en sådan det   
 känner sig hemma.
  2) Avger första budet.
  3) Kan vara till stöd vid ingång.
  4) Vid sådana gäller det att slå till.
  5) Förstärker smaken. Det är en   
 smaksak om den blir bättre.
  6) Till skillnad mot RKC förväntar  
 man sig inget svar på sådan fråga.
  7) Betrakta.
  8) Lidelsen.
  9) Lägg.
10) Sed, klassiskt uttryck.
11) Blanda.
12) Plats där koldioxid strömmar ut  
 vid vulkanutbrott.
13) Kan lösa ett dilemma om fröken  
 blir hemma.
14) Kan vara problematisk för den   
 som vill nå höjder.
15) Är kaffekopp, men inte ölglas.
16) Kan vi mena när vi pratar persilja.
17) Vara där turen inte för länge ska  
 vara.
18) Knutas skrivande mamma.
19) Förnamnet på vår palindromartist.
20) Ärlige Lincoln.
21) I Danmark har vi Susanne,  
 men Carlsberg kan också passa.
22) Bland dessa kan man anknyta till  
 Elviras knekt.
23) Smaragd kan leda rätt.
24) Kvinnlig poet långt tillbaka.
25) Välbekant land helt kort.
26) Ett program kan komma fram,  
 när en sådan blir berörd.
27) Litet sådant vill Sehlstedt sätta.
28) Slipper man med datagivarna.
29) En sådan tillhör ”det blå folket”.
30) Överenskommelse.
31) Flodqvist och Wirgren t.ex.
32) En engelsk present som verkar   
 farlig att förtära för oss.

33) En sådan värderar vi som två.
34) Då flög olyckorna ut, när hon   
 öppnade asken till slut.
35) Räcka som vill köpa en lott.
36) Serverades på Augustimånen.                                                                                                                                   
37) Så kan man dricka, det låter som  
 tidvatten.
38) Kompletterar bullfest.
39) Bra spel over there.
40) Överkänslighet.
41) Levde på en lucka innan han fick  
 mucka.
42) Fånig.
43) Begär.
44) Fusionerad del av Unionen.
45) Passar bra passar bra.
46) Vilar en dels tillvaro på.
47) Prisad Dario.
48) En nobelpristagares dotter,  
 hustru till en av filmens största.
49) Ett men för Angela Merkel.
50) Bob, den glade sjömannen.
51) Lyckohjul.
52) Före vår union.
53) Utensilierna.
54) Längder.
55) Fortfarande.
56) Beskrev Verdi med associationer  
 till oss.
57) Så kan svaret bli.
58) Sagolik.
59) Kassa.
60) Allas.
61) Asea är initialt förknippad 
 med denna verksamhet.
62) Får på pälsen på insändarsidan.
63) Denne läkare fick hjärnan  
 på hjärnan.
64) Xi Jinping.
65) Ett sådant har den som vill hänga  
 med tiden, när ett sådant ska göras.
66) Skärgårdsö som nämns 
 i Jularbovals.
67) Ferm.

68) Rinner ut i jordens djupaste sjö.
69) Så håller en aktiv.
70) Tillkomma.
71)   Hand ibland.
72) Nära fast utanför Sverige.
73) Något positivt för Putin.
74) Rappakalja.
75) Programledaren som blev minister.
76) Kan vara både klibbiga eller gråa.
77) Det tar mer än en minut innan  
 valsen tar slut. Vem höll inte tiden?
78) I sådant verksamhetsområde 
 gäller det att hålla sig flytande.
79) Brutus var inblandad i ett sådant.
80) Skydda.
81) Om sådant skit pratar man inte  
 skit. I alla fall inte i Peru.
82) Så gott !
83) Furage.
84) Ferdinand Magellan tyckte ett   
 sådant var stilla.
85) Görs det legitimt i bridge.
86) Är stollik.
87) En man som heter så, har många  
 tittat på.
88) Syndig.
89) Har vi ju hört det har ett jäsande hav.
90) Får oss att i ord tänka på jord.
91) Brukar tyskarna för att lägga till.
92) Är numera både smart och platt.
93) Jämtländsk ort som låter starkt  
 och för många gott.
94) Verkligen.
95) Nästan skall man det.
96) Mosel.
97) Vant.
98) Främmande.
99) Förknippar vi med en ökänd   
 Brahe.

Som vanligt bjuder Bridge på ett extra stort kryss lagom till sommaren. 
Nästa nummer utkommer i början av september och lösningar måste vara  
redaktionen tillhanda senast den 14 augusti. Lycka till! 

K N E P  &  K N Å P  S O M M A R K R Y S S
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Namn ...............................................................................................................

Adress ..............................................................................................................

Postadress ........................................................................................................

Lösningar skickas till: 
Bridge
Villa Cicero
775 70 Krylbo
Epost: bridge@svenskbridge.se
Det går bra att kopiera denna sida. 
Senast den 14 augusti vill vi ha din lösning.

K N E P  &  K N Å P  S O M M A R K R Y S S
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Tommys lagom... Lösningar
PROBLEM 1

Vänd med klöverfyra!
 Hela given:

  s kn 10 9
  3 E D 4 3
  2 E 2
  c E D kn 10
s 7 4   s D 6 5
3 9 7 2   3 K kn 10 5
2 kn 8 5 4 3   2 K 9 7 6
c 9 6 3  c K 4
  s E K 8 3 2
  3 8 6
  2 D 10
  c 8 7 5 2

Spelföraren kommer tacksamt att ta 
emot favören. För att förhindra er från 
klöverstöld kommer han att toppa 
trumfen! Sedan kommer ha att slå klö
vermasken. Ni tar era svarta stick och 
slår ifrån er med hjärter och avvaktar 
beten på ruterkung. Vilket bedrägeri!
 Given har jag hämtat från Skicklig 
i Bridge av Darvas/Lukacs, om nu 
minnet inte sviker mig. Boken finns 
tyvärr inte längre till försäljning, 
men det är en utomordentlig bra bok 
som lär en att tänka logiskt både som 
spelförare och motspelare.

PROBLEM 2

Ta ut topparna i klöver. Visar det sig 
att Väst har klöverhåll petar ni in ho
nom i klöver för ruterfavör.
 Skulle Öst ha klöverhåll är läget 
känsligare. Oddsen talar då för att 
Väst har ruterdam. Han har fler lediga 
positioner där, men kan stoppa in 
damen. Därför är det bättre att spela 
ess, kung och knekt i ruter och satsa 
på att Väst har ruterdam. Han fastnar 
då på ruterdamen – och måste ge favör 
i form av en dubbelrenonsvända.

PROBLEM 3

Efter hjärteress, ruteress och spader 

till bordet och ruterdam till kung är 
det motspelarnas agenda. De ställer 
generöst din hand med ess och kung 
i klöver! Nu är det väl bara att begära 
nio stick? Men vad ska bordet saka? 
Hjärter går inte, för då tar Väst beten 
i hjärter. Följaktligen måste bordet 
saka en ruter. Spadervända ställer då 
beten där så länge som Väst har minst 
tre spader.
 Man undviker denna utveckling om 
man släpper utspelet! Väst vänder med 
något, förslagsvis spader. Efter ruter 
till ess följer sedan hjärtermask och 
ruterdam. Läget kan tyckas likt det 
ovan men nu är ett andra hjärterstick 
redan godspelat, varför två ronder 
klöver inte skadar spelföraren.

S P E L T E K N I K  T O M M Y S  L Ö S N I N G A R

Jill Meyers och Microsoftgrundaren 
Bill Gates deltog i InternetVM i 
bridge. Vad hade Bill att säga om den 
upplevelsen? Lars Andersson förfat
tade vinnar bubblan: Minibridge? Nej, 
jag startade med Microbridge! Grattis! 
Pris kommer till Lund med posten.

 PRATBUBBLAN

... uti 100 år!
TEXT & FOTO: JOHAN MILLQVIST, VIKEN

I april fyllde Kullabygdens BK:s 
äldsta aktiva medlem, Anna von Hofs
ten, 100 år. Anna började att spela 
bridge som artonåring i Stockholm, 
men efter utbildning till sjuksköterska 
och familjebildning blev det ett långt 
uppehåll med bridgespelandet tills för 
cirka 12 år sedan, då hon och sju andra 
väninnor bildade en bridgejunta. Anna 
gick på klubbens nybörjarkurs och nu 
blir det spel på tisdagskvällarna i klub
ben förutom spel med sina väninnor.
Inte nog med att hon spelar själv, 

Anna lär ut 
bridge till 
barnbarn och 
barnbarnsbarn. 
Dessutom 
tränar hon på 
Friskis och 
Svettis!Anna.

Minibridge?  
Nej, jag startade 
med Microbridge!

Fyrtal i 
damer som 
ska spela 
SMfinal 
i Örebro. 
Vad säger 
de? Den 
fyndigaste 
pratbubblan 
vinner ett 
present kort. 
 För slag 
till prat
bubbla vill 
vi ha senast 
14 augusti 
till adressen:  
Bridge, 
Villa Cicero, 775 70 Krylbo eller  
bridge@svenskbridge.se.

Namn:  ...................................................

Adress:  ..................................................

Postadress: .............................................



Chairman’s Cup (CC) inleder som ett kval i form av Gröna Hissen 
under lördag-söndag. Därefter vidtar två parallella cuper:

} Lagen placerade 1-32 spelar Huvudcup (HC). I HC spelar man 
    om 1:a och 2:a plats.

} Lagen placerade 33-64 spelar Bonuscup (BC). I BC spelar man om 3:e plats.

} Ett lag som förlorar i huvudcupen flyttas ned till bonuscupen.

} Ett lag som förlorar i bonuscupen är utslaget.

} Från och med tisdag spelas kvartsfinal, semifinal och final (64 brickor). 
    På torsdagen spelas finalen (64 brickor) samt match om tredje pris (32 brickor).

Startavgifter
2.800 kr/lag. Vid förskottsbetalning senast onsdag 25 juli ges 400 kr rabatt.
Distriktslag spelar gratis*. I lag med minst 4 juniorer spelar juniorer gratis 
och icke-juniorer betalar 500 kr. Senaste anmälan: 
Fredagen den 27/7, kl 20.00. 

Priser
   : a
   : a
   : e
   : e
   : e
   : e

*Distriktslag
Alla distrikt får anmäla fritt antal lag med gratis start i CC. 
Följande villkor ska dock uppfyllas:

} Högst två i laget får tidigare ha deltagit i CC. 

} Samtliga spelare i laget måste tillhöra samma distrikt.

} Laget måste bära distriktets namn följt av en siffra. 
    Vid flera lag heter de Örebro 1, Örebro 2 osv.

} Om två eller flera lag går lika långt i tävlingen avgör placeringen 
    från Gröna Hissen vinnaren.

28 juli - 2 augusti 2018

e anmälan: 

g med gratis start i CC. 

1
2
3
4
5
6

50.000 KR
25.000 KR
15.000 KR
10.000 KR
7.500 KR
7.500 KR

Bästa distriktslag*   10.000 kr

www.svenskbridge.se

sponsor: mats qviberg



POSTTIDNING B
Returer till: Svenska Bridgeförbundet
Idrottens Hus, Karlsgatan 28, 703 41 Örebro.

Spela Bridge är Svenska Bridgeförbundets kursserie, 
sprungen ur ett nordiskt samarbete. Systemet Nordisk 
Standard lärs ut. Alla utbildningspaket innehåller  
1 st kursbok, 1 st CD och 2 st kortlekar.
Spela Bridge 1 är ett utbildningspaket för nybörjare,  
där bridgens grunder lärs ut. 12 kapitel. 8 givar per kapitel. 
Spela Bridge 2 är ett repetitionspaket. När du spelat  
alla givar i detta paket – hela 192 stycken – är du  
definitivt redo att spela tävlingsbridge eller träningsbridge på klubben. 
Spela Bridge 3 tar nybörjaren djupare in i bridgens värld. En del 
grundläggande repeteras, samtidigt som ett mer komplett budsystem lärs ut.  
10 kapitel med 8 övningsspel till varje.
Spela Bridge 4 förvandlar nybörjaren till en duktig tävlings- 
spelare. Förutom att grunderna byggs på och repeteras ges  
massor av tips för att lyckas bra i tävlingar på bridgeklubben.  
10 kapitel med 8 övningsspel till varje.

PLANERA FÖR HÖSTENS KURSER!

Pris/del:

  300:—

Nyhet:
FACIT-SPELKORT 
SLAM
Många upplever det svårt att bjuda 
slam. Anledningen är att man inte 
ofta får möjlighet att bjuda slam och 
när någon slam finns runt hörnet 
kanske verktygen inte är de rätta för 
att nå bästa kontrakt. Facit-Slam är 
en lek med endast slamavgöranden. 
På samtliga 48 givar gäller det 
att bjuda lill- eller storslam, men 
ibland är det viktigt det att dra i 
handbromsen och stanna innan 
man kommer för högt... Med Facit-
Spelkort® kan ni spela hemmabridge 
och jämföra er med andra resultat, 
precis som på klubben eller andra 
större tävlingar. Givarna är spelade 
i riktiga tävlingar och ligger till 
grund för det resultat (score) ni får.

Frossa i slammar!

INTERNET www.bridgeforlaget.se  GRATIS TEL 020-52 13 13  MAIL order@bridgeforlaget.se  BESTÄLL VÅR KATALOG!
Uppge ditt medlemsnr (MID) vid beställning, så får du 5% rabatt på samtliga varor märkta med ••• (se katalog) + rabatt på ordervärde.

ÖBERGS 361 BRIDGE •••
De traditionella “rätta” figurerna. ......11:75—15:–*
MJUKPLASTBRICKOR •••
Högsta kvalitet. Set om 8 st. .......................160:– 
Högsta kvalitet. Set om 16 st. ......................275:–
BID BUDDY™ •••
Bid Buddy är en budlåda lätt att ställa i ordning 
för spel. Per bord .......................................375:–
BRIDGE PARTNER •••
Bridgepartner är en budlåda lätt att ställa i  
ordning för spel. Per bord  .......................... 375:–
SPELBORD SPECIAL
Mycket stabil konstruktion som tål hårda bud. .....  
..................81x81 cm 1.625–   91x91 cm 1.750:–
JACK 6.0 – SPELPROGRAM
Niofaldig världsmästare för bridgeprogram. Med 
Modern Standard. Windows på CD.... .......835:–
FACIT-SPELKORT – KORTLEK MED 48 GIVAR
Med Facit-Spelkort kan ni spela hemmabridge 
och jämföra er med andra resultat, precis som på 
klubben eller andra större tävlingar.
Pris per lek inkl scorer och kommentarer ....... 95:–
BRIDGE CLASS NORDIC •••
CD-spel med Modern & Nordisk Standard ...695:–
BUDNYCKLAR
Modern Standard. ...................................... 75:– 
Nordisk Standard •••. ................................ 75:–
Nya Bridgeskolan ....................................... 75:–
BRIDGEMATE – SCORINGSYSTEM
Bridgemate är ett tråd löst scoringsystem. 
Pris per Bridgemate 2 (dvs bord) ..............1.690:–
Pris per Bridgemate Pro begagnad ..............575:-
Server inkl kablage, (äldre modellen) .......2.900:–
Server för BM2, med USB .......................2.750:–

HANDLA DIREKT I VÅR 

INTERNET-BUTIK! 

ÖPPEN DYGNET RUNT!

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE

Prisexempel:

Pris:

  140.—

Slutspel är en spelteknik som är fascinerat bridgespelare 
sedan spelets begynnelse. Idén är att, oavsett om korten 
sitter extremt oturligt, ska det finnas ett sätt att klara sitt 
kontrakt. Fem-stegs-tekniken, för att sätta upp ett slutspel,  
gör det hela enklare och gör det möjligt för spelare som 
kanske ännu inte har den erfarenhet och skicklighet som 
krävs för spel på den här nivån att ändå förstå och kunna 
utföra slutspel. Din spelteknik kommer automatiskt att bli 
mycket bättre! 

Förbättra din spelföring

Endast:

11:75 kr/lek*

ÖBERGS SPELKORT
– till förmodligen Sveriges lägsta pris!
 

Öbergs spelkort, med de traditionella rätta svenska figurerna, 
har funnits på marknaden i 116 år! 
Prima kvalitet. Baksidor röda och blå. 
Beteckningar i alla fyra hörnen.
 
* Vid köp av ”storpack”  
   och maximal rabatt.


