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Längdmarkeringar
– Malmö hjälper till i motspelet
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Bridgefestival
28 juli–6 augusti
Välkommen till Örebro och 2017 års Bridgefestival! 
Här finns bridgetävlingar för alla, från den mindre 
rutinerade till  mer erfarna spelare. Varje dag spelas 
fyra sidotävlingar, tre bronstävlingar varav en 
med handikappberäkning, och en silvertävling.

Vackra Örebro är en underbar sommarstad med 
många boendealternativ, massor av trevliga 
restauranger, caféer och promenadstråk. Festi-
valen hålls på Conventum Arena – mitt i stan. 

Läs mer om festivalen i denna tidning och på 
www.svenskbridge.se.
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L E D A R E  M A T S  Q V I B E R G

Mats Qviberg ordförande 
mqv@svenskbridge.se

Bridge-TV är Svenska Bridgeför-
bundets nya satsning. Tanken är att 
förbundets TV-kanal varje vecka 
ska besvara två tittarfrågor. Vidare 
kommer undervisning i form av 
lektioner i Nordisk Standard presen-
teras. Kanalen finns tillgänglig från vår 
hemsida. 
 Du som medlem kan i högsta grad 
medverka till trevliga avsnitt. Läs mer 
på sidan 44!
 Hela 444 lag anmälde sig årets 
upplaga av Svenska Cupen. Det 
känns fantastiskt roligt att vi kan hålla 
siffrorna uppe i vad som håller på 
att etablera sig som en av de största 
cuperna i bridgevärlden.
 Apropå lagtävlingar, glöm inte att 
anmäla er till sommarens roligaste 
tävling – Chairman’s Cup!
 Utvecklingsarbetet med vår hem-
sida går så sakteliga framåt. Just nu 
jobbar vi bl a med att mobilanpassa 
hemsidan. En större lägesrapport 
kommer i kommande nummer av 
Bridge.

 Jag ska ta upp en sak som jag ofta 
ser att många slarvar med: systemde-
klarationer. Deklarationen ska ge en 
god bild av ditt pars överenskommel-
ser. Det är trevligt när motståndarna 
lägger fram två systemdeklarationer. 
Två deklarationer på bordet tillhör 
inte bara vanligt hyfs, utan även något 
bridgelagarna föreskriver.
 Slutligen en liten anekdot på samma 
tema. Ett äldre äkta par hade i en 
klubbtävling bara en systemdeklara-
tion med sig. De yngre oborstade 
motståndarna visade sitt ogillande, 
med att vid varje budtillfälle be 
partnern kasta över deklarationen. Så 
deklarationen flög fram och tillbaka 
under budgivningen. Veckan däref-
ter möttes de igen på klubben. När 
damen i det äkta paret la fram tre sys-
temdeklarationer på bordet, undrade 
ynglingarna vad som stod på. Damen 
höjde ögonbrynen och svarade vänligt: 
De här två deklarationerna kan ligga 
på bordet och den här, den tredje, kan 
ni kasta mellan er!

Varje vecka kommer nya avsnitt av förbundets senaste satsning,  
Bridge-TV, berättar Mats Qviberg i ledaren.

Nu startar vi TV-kanal!



 

KALENDERN
APRIL
1-30 Svenska Cupen omg 3
1 Sista dag för klubbar 
 att anmäla om ändrade 
 medlemsavgifter
1 Guldtävling, Laholm
8-9 SM lag semifinaler
1-24 Nybörjarträffen
13-16 Rikslägret, Falkenberg
15 Fritt att byta klubb t.o.m 15/8
22-23 Sista speldag och anmäl-   
 ningsdag till SM par Dam,   
 Veteran, Mixed och Open

MAJ
4-11/6 Svenska Cupen omg 4
5-7 Neighbour challange,   
 Uppsala
14 Guldtävling Stockholm   
 (IAF)
20-21 JSM Lag direktfinal,   Varberg
21 Guldtävling, Blomstermåla
25-28 SM-LAG final i Örebro

JUNI
14-27/8 Svenska Cupen omg 5
10-24  EM, öppet, Montecatini
 30-1/7 Guldtävling, Ölandsveckan, 
 A-final
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FÖRBUNDSINFO
OM MEDLEMSAVGIFTER
ÄNDRING AV KLUBB-  
ELLER DISTRIKTSAVGIFT
Om ni tänker ändra er klubb- eller
distriktsavgift till spelåret 2017-2018 
behöver kansliet ha besked om detta 
senast 1 april.

KLUBBYTE
Om ni har någon medlem som 
vill byta klubbtillhörighet så finns 
möjligheten att fritt göra det under 
perioden 15 april–15 augusti.  
16 augusti–14 april behöver kansliet 
godkännande från båda klubbarna. 

MEDLEMSAVGIFT SOM BETALAS 
PÅ KLUBBEN
Om medlemsavgiften betalas
kontant på klubben kan avgiften
regleras via ruterkontot. Hör av
er till kansliet. Ange medlemsnum-
mer och belopp så dras summan 
från klubbens ruterkonto.

DUBBELBETALD MEDLEMSAVGIFT
När en medlem av misstag har
betalat sin medlemsavgift för andra 
gången under samma spelår
återbetalas avgiften till klubbens
ruterkonto, eftersom vi oftast
inte kan se avsändarkontot.

INBETALNINGSKORT
I tidning nr 3, i början av juni, 
bifogas inbetal ningskortet för nästa 
spelår. Används detta går det inte 
att skriva något meddelande. 
 Om man ”tappat” bort inbe-
talningskortet kan man i stället 
använda BG 373–3482. Ange  
medlemsnummer och klubb i  
meddelandefältet.

ÖVRIGT OM MEDLEMSAVGIFTER
Frågor angående medlemsavgifter?
Kontakta kansliet: 019-277 24 80
eller kansliet@svenskbridge.se.

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

GULDTÄVLING
Är din klubb sugen på att  
arrangera en guldtävling? 
 Ansökan om nästkommande sä-
songs tävlingar ska vara förbundet 
tillhanda senast den 1 april 2017. 
Ansökningar som kommer in efter 
detta datum riskerar att ligga utan-
för spelprogram m m.
 Ni kan dock när som helst an-
söka och få besked under året om 
ni vill arrangera en tävling.

Sommarkartan 2017
Rapportera era sommartävlingar till 
bridge@svenskbridge senast 30 april 

så det kommer med i tidningen.

TELEFONNUMMER 
Växel 019-277 24 80
Johan Grönkvist 019-277 24 81
Micael Svensson 019-277 24 82
Tommy Andersson 019-277 24 83
Carina Wademark 019-277 24 84 
Micke Melander 019-277 24 85 
Thomas Winther 019-277 24 86
Roger Wiklund 019-277 24 87
Björn Andersson 019-277 24 88
Yvonne Ström 019-277 24 89
Andreas Jansson 019-277 24 58

Viktigt med adress-
och kontaktuppgifter 
Se till och uppdatera era uppgifter 
så att de är korrekta. Ni behöver 
logga in med ert eget lösenord 
för att kunna ändra era uppgifter. 
Saknar ni det så kontakta kansliet 
på mail eller telefon så hjälper vi er.

NY RUTERVERSION
Glöm inte att uppdatera era 
ruterprogram till 4.11.

SYSTEMDEKLARATIONER
Glöm inte bort att alla par bör ha 
två stycken systemdeklarationer.

RIKSSTÄMMAN
Den 6-7 oktober kommer 
Riksstämman hållas i Örebro. 
Efter den hålls DTL-träff.
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Adressändra?  
Tel 019-277 24 80 

eller www.svenskbridge.se.

FOTO: xx

INNEHÅLL Ledaren 3. Förbundsinfo 4. Innehåll 5. Längdmarkeringar 6-10. Systemdeklarationer 11-12. Bridgefestival 14-17. Tommys lagom svåra 
15. Fråga Micke 18-19. Rosenkranz-dubbling 20. George Rosenkranz 20-21. Stormästaren som bjuder till 22-23. Copenhagen Bridge Invitational 
24. A+ för Tommy Andersson 25. Uppskattad ordförande 25. Budduell 26-28. Juniorlådan 28. Giv med Sartaj 30-31. Från när och fjärran  32-34. 
Handikapp – Hur funkar det? 35. Nya böcker 36. Lite svårare 37. Kontringar 38-39. Steg för steg 40-43. Inför Riksstämman 42. Bridge-TV 44. Lite 
lättare... 44. Korsordet 45. Lite svårare... lösningar 46-47. Hedersmedlem i Åhus BK 47. Magisk bridge med Zia 48-49. Tommys lagom... lösningar 50.

  Informativ artikel.      Artikel med enkla bridgetekniska inslag.     Artikel med bridgetekniska inslag.      Artikel med mer avancerade bridgetekniska inslag.

BRIDGE Officiellt organ för Svenska Bridgeförbundet  ISSN 1652-1943  Ansvarig utgivare Mats Qviberg, mqv@svenskbridge.se  Prenumerationspris 230:— per år  

Bankgiro 373–3482  Öppettider Mån – Fre 8.00-16.30 Redaktion Peter Ventura, redaktör  Bridge Villa Cicero,  775 70 KRYLBO  E-post bridge@svenskbridge.se 

Produktion AB Svenska Bridgeförlaget, Karlbo  Illustrationer Arne Larsson, Sundsvall  Utgivningsdata 6 februari – 10 april – 2 juni – 8 september – 8 december  

(Manusstopp: 5/1, 10/3, 28/4, 7/8, 7/11)  ANNONSPRISER  Helsida  (210x297mm) 16.500  Halvsida liggande (175x113 mm) 8.650 1/6-sida (stående 55x113 mm,  

liggande 113x55 mm) 3.390  1/12-sida  (55x55 mm) 1.630  Annonsbokning bridge@svenskbridge.se  Bridge är befriad från moms och  reklamskatt.

Bridge
B R I D G E  A P R I L  N U M M E R  2  2 0 17  Å R G Å N G  4 9  P R I S  5 0 : –

Längdmarkeringar
– Malmö hjälper till i motspelet

FOTO:  
Comugnero Silvana

I N N E H Å L L

Längdmarkeringar

S I D  6 - 1 0

Lär dig mer på seminarium

S I D  1 7

Stormästaren som bjuder till

S I D  2 2 - 2 3

Medan styrkemarkeringar, som t ex Schnei-

der, visar intresse eller ointresse av en färg, 

förmedlar längdmarkeringar (Malmö) ett 

jämnt eller udda antal kort, vilket kan vara vital 

information att förmedla till sin partner.
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Längdmarkeringar
– Malmö hjälper dig i motspelet 
TEXT: ANDERS WIRGREN, LIMHAMN  ILLUSTRATIONER: DICK HOLST, HALMSTAD & ARNE LARSSON, SUNDSVALL

Medan styrkemarkeringar, som t ex Schneider, visar intresse eller ointresse av en färg, 
förmedlar längdmarkeringar ett jämnt eller udda antal kort, vilket kan vara vital  
information att förmedla till sin partner. 
 Anders Wirgren visar hur Malmö-markeringen kan förbättra ditt motspel.
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M otståndarna bjuder 1 sang –  
3 sang och partnern spelar ut 

spaderknekt. Detta är vad du kan se 
när träkarlen läggs upp.

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

Syd begär fyran från bordet och du 
vinner sticket med kungen. Om part-
nern har ess tredje eller kung tredje i 
hjärter, är det smart att skifta till den 
färgen, men eftersom du har esset i 
bordets långfärg, fortsätter du i stället 
med spader för att slå bort ingången 
till klöverfärgen.
 Inte helt överraskande begär spel-
föraren klöverkung från bordet i nästa 
stick.
 Eftersom sangöppnaren lovar minst 
två kort i alla färger, väntar du med 
klöveress och kryper. I nästa stick 
kommer klöverdam. Tar du nu då?
 Om Syd har fyra klöver, spelar det 
ingen roll vad du gör. När klöveress 
försvunnit, har Syd klöver kvar på 
handen, så att färgen ger fyra stick. 
Men om Syd har tre klöver, spelar det 
stor roll vad du gör: sticker du andra 
gången, ger klövern fyra stick; kryper 
du på nytt, ger den bara två. Därför 
verkar det bäst att krypa en gång till.
 Men om sitsen är som nedan kom-
mer du att ångra dig:

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

När Syd vunnit två klöverstick, över-
går han till rutern. När den färgen 
sitter snällt slutar det med hemgång 
i kontraktet. Det finns också risk att 
partnern blir missnöjd, för om du tagit 
för esset andra gången, hade det bara 
blivit åtta stick till spelföraren.
 Ska vi skylla resultatet på otur, kan-
ske?
 Nej, men vi kan skylla på dåliga 
metoder. Om du vetat ifall din part-
ner, Väst, haft två klöver eller tre, 
hade du vetat när det hade varit rätt 
att ta för klöveress. Men då måste Väst 
ha ett sätt att förmedla den informa-
tionen till dig. Det har han – om ni 
använder LÄNGDMARKERINGAR.
 När klövern spelas kan Väst anting-
en bekänna nerifrån eller uppifrån, så 
han kan bara skicka två budskap. Här 
är det ”två eller tre”, men i en annan 
situation kan det vara ”tre eller fyra”. 
Därför visar inte en längdmarkering 
exakt hur många kort du har i en färg 
utan ifall du har ett udda eller jämnt 
antal kort i färgen.
 I Sverige, där omvända markeringar 
är standard, är det vanliga sättet att 
bekänna nerifrån med jämnt antal, 
men uppifrån med udda: 2-9 visar 
alltså ett jämnt antal, medan 9-2 visar 
udda. Precis som när du gör en styr-
kemarkering, ska du komma ihåg att 
göra den så tydlig som möjligt. Från 
8-5-2 lägger du därför inte femman, 
som är rätt kort från 8-5, utan åttan. 
Det här sättet att markera sin längd 
kallas i Sverige för MALMÖ.
 Så i diagrammet här till vänster läg-
ger Väst klövernio när kungen spelas. 
Det är ett högt kort, så Öst ser att 
partnern markerar för udda. Fem kan 
det inte vara – och med en singelton 
kan man inte markera, bara bekänna. 
Därför räknar Öst med att Väst har 
tre klöver. I så fall tar han för esset 
andra gången. När Väst bekänner, vet 

Öst att bordets klöver inte kommer 
att ge fler stick. Väst har ju den klöver 
som saknas.

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

Om sitsen varit denna i stället, hade 
Väst bekänt med klöverfyra första 
gången, det lägsta kortet från ett 
jämnt antal. Öst ser att fyran inte kan 
vara Västs högsta klöver, så om den 
inte satt singel, har Väst markerat för 
jämnt antal. Det måste vara två. Där-
för kryper Öst även på klöverdam, 
så att Syd bara får två klöverstick. Då 
blir det straff igen.

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

Situtationen ovan förekom i Skånes 
lag-DM nyligen. Syd öppnade med 
1s (minst femkortsfärg) i andra hand, 
fick en tuff höjning till 2s och hop-
pade till 4s.
 Vad Väst ska spela ut är inte själv-
klart, men låt säga att du spelar ut en 
trumfhacka, då bordet lägger femman 
och Syd sticker Östs sjua med knek-
ten. I andra stick kommer klövertio.
 Återigen har du ett svårt val, men 
låt oss anta att du tar för esset. I så fall 
är det väldigt viktigt att Öst hjälper 
dig genom att markera sin klöver-
längd. Om det är åttan, högt för udda, >
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kan du räkna med att klövertian satt 
singel. Då är klövern ofarlig, så du 
spelar en trumf till och hoppas att 
spelföraren går bet när träkarlen bara 
bidrar med två stick i bästa fall (en 
ruterstöld och klöverkung).

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

När sitsen är som ovan, och Öst på 
nytt ser till att sticka bordets trumf 
billigt, blir det varken en stöld eller 
några klöverstick på Nords hand. Då 
belönas ni med två straff.
 Om Öst i stället lägger klövertre 
på esset, kan den inte vara från en 
trekortsfärg. Då vet du att spelföraren 
har minst en klöver till. Om du då 
spelar mera trumf, kan Syd trumfa 
ut och maska i klöver. Därför måste 
du sadla om från passivt till aktivt 
motspel och antingen skifta till en låg 
hjärter (rätt om Öst har kung-hacka i 
hjärter) eller en ruter (rätt om Öst har 
ruter ess samt singel eller dam-knekt i 
hjärter). Ingen av de chanserna är sär-
skilt stora, men efter Östs längdmar-

kering vet du att det är fel att fortsätta 
med trumf. 
 När längdmarkeringen började 
användas var det framför allt i situa-
tioner som de här, där partnern skulle 
slippa gissa hur en kritisk färg satt, 
men ganska snart insåg man att den 
kunde användas även i andra lägen, 
t.ex. som här:

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

Nord-Syd bjuder 1 sang – 3 sang. Den 
här gången spelar Väst ut spadertre 
enligt 1-3-5-regeln. Spelföraren spelar 
på tian från bordet – och så är det du.
 Om du haft en honnör, hade du 
spelat på den, så när du kryper på tian 
vet partnern direkt hur honnörerna 
i färgen sitter. Då behöver du inte 
markera negativt för att berätta det en 
gång till. Därför är det klokt att ditt 
kort i stället är en längdmarkering, för 
det är en information som partnern 
kan ha nytta av, t.ex. när sitsen är 
denna:

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

När Väst kommer in på klöverkung 
i andra stick, vet han – tack vare din 
längdmarkering för udda antal – att 
Syd har kung-hacka kvar i spader, så 
det går inte toppa ut den. I stället spe-

lar Väst en annan färg, så att spader-
kung inte vinner stick. Hjärter är ris-
kabelt och ruter kan hjälpa spelföraren 
att gissa den färgen, så Västs bästa 
försvar är att spela tillbaka en klöver. 
Syd får då nöja sig med åtta stick.

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

Är sitsen denna i stället, kan Syd vinna 
nio stick om inte Väst tar för spader-
ess när han är inne på klöverkung. 
Men nu kommer Öst att lägga spa-
dertvå i första stick, sin lägsta spader 
för att visa ett jämnt antal. Väst vet 
inte ifall det är två eller fyra, men han 
kan räkna ut att det inte finns någon 
straff om Öst bara har två spader, så 
han tar för spaderess och straffar med 
det utgången.
 En annan situation, där det är smart 
att längdmarkera är när du fullbordar 
en påbörjad styrkemarkering.

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

  s 10 4

Antag att det här är en sidofärg i ett 
trumfkontrakt. Väst spelar ut damen 
som bordets ess sticker. Öst markerar 
då positivt med trean, eftersom han 
har kungen. Ett par stick senare är 
Väst inne igen och spelar knekten. På 
den lägger Öst sjuan, ett högt kort för 
att han ursprungligen hade ett udda 
antal spader.

>
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 Om Syd inte kan ha fyra spader, vet 
Väst att Syds spader är slut. Om det är 
bråttom att hämta hem eller godspela 
stick, ska Väst då skifta färg, inte envi-
sas med spader (som Syd kan stjäla).
 Om Öst i stället haft K-7-5-3 hade 
han lagt trean första gången, som en 
positiv markering, och femman andra 
gången. Det är Östs lägsta kvarvaran-
de spader, som då visar ett ursprungli-
gen jämnt antal kort i färgen.
 Faktum är att också Väst gjorde en 
längdmarkering i spader. Även han 
hade ett udda antal spader, så hans 
andra kort var högt, inte lågt.  
 Om Öst-Västs spader suttit 4-4 
hade Väst spelat sina kort annorlunda.

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

  s 10 4

Öst markerar positivt på spaderdam, 
men när Väst kommer in spelar han 
inte spaderknekt, eftersom han hade 
ett jämnt antal spader. I stället spelar 
han sin lägsta spader, sexan. Då är det 
Öst som kan räkna ut att Syd inte har 
fler spader.

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

  s 10 4

För tredje gången är inledningen 
spaderdam till esset, då Öst markerar 
positivt med trean. Om Väst senare 
fortsätter med spader, ska han välja 
nian – högt kort för ursprungligen 
udda antal. Även då vet Öst att Syds 
spader är slut.
 En gång i tiden rekommenderades 
att man andra gången spelade sitt 

kvarvarande högsta kort från tre, an-
nars det ursprungliga fjärde kortet 
uppifrån. Det är ett sämre råd, för om 
Väst andra gången spelar spadersex vet 
Öst i det sista fallet inte vem som har 
femman. Varför vara otydlig när man 
kan vara tydlig?
 Principen är densamma när du för-
sta gången har spelat på en honnör. 
Nästa gång färgen spelas, markerar du 
din ursprungliga längd.

  s 8
    
    
 s K 10 7 4 2   s D 6 3
      

  s E kn 9 5

Sang. Väst spelar ut spadertvå, enligt 
1-3-5-regeln, eller spader fyra om 
man, som jag, föredrar 11-regeln i 
sang. Hur som helst spelar Öst på 
spaderdam, som Syd sticker med esset.
 Ett par stick senare är Öst inne. När 
han returnerar sin partners utspels-
färg, ska han samtidigt markera sin 
ursprungliga längd i den färgen. Här 
hade Öst tre spader från början, varför 
han spelar spadersex andra gången, 
högt från ursprungligen udda. Om 
den täcks med nian och tian, vet Öst 
att Syd har två spader kvar, och att 
knekten är en av dem, eftersom Öst 
hade spelat sin lägsta spader från ett 
ursprungligen jämnt antal. Därför slu-
tar Väst med spadern och hoppas att 
Öst kan komma in igen och på nytt 
kan sätta Syd på mellanhand.
 

  s 8
    
    
 s K 10 7 4 2   s D 6 4 3
      

  s E kn 9

Återigen spaderutspel till dam och ess. 
Men när Öst kommer in, vänder han 

med spadertre. Det är ett lågt kort, 
som Väst kan läsa som ett ursprung-
ligen jämnt antal spader. Efter att ha 
stuckit spadernio med tian, vet Väst 
att knekten kan toppas ut (eller att 
Syd har alla spader som saknas, och 
att det bara finns ett spaderstick kvar 
för motspelarna). Han tar då för spa-
derkung och fäller Syds knekt.
 Ett annan viktig situation, där 
längdmarkeringar behövs, är när det 
gäller att ta hem rätt stick innan spel-
föraren hinner saka.

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

Syd har i partävling öppnat med svaga 
23, som blev slutbud. När Syd sticker 
Västs utspelade spaderkung med es-
set, markerar Öst positivt med fyran, 
och Syd försöker röra till begreppen 
genom att lägga åttan. Syd trumfar ut 
med dam och knekt och spelar sedan 
ruterdam. Väst lägger då nian, för att 
visa ett udda antal ruter. I och med 
det, kan Öst placera Syd med sex 
hjärter och två ruter, vilket betyder att 
hans återstående fem kort är svarta.
 Efter att ha tagit för ruterkung, kan 
Öst räkna ut att Väst har klöveress, 
men om motspelarna inte tar hem sina 
stick i tid, kommer de att försvinna 
på ruter. Även här krävs längdmarke-
ringar.
 Eftersom Väst säkert hade klivit in 
med 2s på en sexkortsfärg, ska Öst 
börja med spaderknekt för att få en 
längdmarkering av Väst. Här blir det 
trean, lågt från ursprungligen jämnt 

>
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antal. Öst vet då att Väst hade fyra 
spader. Då gör Öst det fortsatta mot-
spelet lätt för sin partner, genom att 
ta ut klöverkung och sedan spela den 
sista spadern. Då håller man kontrak-
tet i jämn hemgång.
 Om Väst haft en spader mer och 
en klöver mindre, ser det ut så här i 
stället. 

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

Här lägger Väst spadertio, när Öst tar 
för spader knekt. Det är en markering 
för ett udda antal spader, d.v.s. fem, 
så Öst tar för klöverkung och spelar 
klövertvå: ett lågt kort, som visar ett 
jämnt antal klöver från början. Väst 
vet då att Syd har en klöver kvar, och 
att det är fel att försöka ta för spader-
kung. Även här tar Öst-Väst hem de 
stick som finns.
 En sista ändring:

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

Återigen tar Öst för spaderknekt efter 
ruterkung, då Väst markerar för udda 
antal spader med tian. Öst tar då för 
klöverkung och spelar därefter klö-
versju, ett högt kort för att han har ett 

udda antal klöver. Väst vet då att Syds 
klöver är slut, så om Syd har ett svart 
kort kvar är det en spader. Därför 
spelar Väst spaderdam, så att Syd får 
nöja sig med sina åtta säkra stick.
 Många spelar så att de styrkemarke-
rar när partnern spelar en färg eller när 
de sakar, men längdmarkerar när spel-
föraren går på en färg. Det är en enkel 
princip, som ofta fungerar utmärkt, 
men det finns en risk: att man hjälper 
spelföraren i dennes starka färger.

  2 E kn 10 9 5 2
    
    
    2 (D) 8 3   2 (D) 4
      

  2 K 7 6

Syd tar för ruterkung och spelar en 
ruter till mot bordet. Om Väst alltid 
markerar sin längd korrekt, d.v.s. läg-
ger 8-3 från en trekortsfärg, men 3-8 
från en dubbelton, vet Syd ifall han 
ska maska eller toppa.
 Så även om principen att längdmar-
kera när spelföraren går på en färg är 
sund, bör man inte slaviskt göra det 

i de färger där spelföraren kan ha en 
gissning – och inte heller falskmar-
kera konsekvent. Rätt strategi är att 
markera ärligt varannan gång, oärligt 
varannan. 
 När du sakar, är styrkemarkeringar 
bäst, skrev jag precis. Det stämmer, 
men det finns två fall då man markerar 
sin längd i stället. Det ena är när part-
nern vet att du har en viss honnör. 
 Säg att spelföraren har passat i för-
hand och senare under spelet visat 10 
hp. Om spaderess inte synts till, vet 
den som inte har esset att hans partner 
har det. Då behövs ingen styrkemar-
kering för att berätta det. Så om den 
som har spaderess sakar en spader, blir 
det en längdmarkering i stället.
 Det andra fallet är en situation som 
den här:

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

Syd spelar 4s och drar ut motståndar-
nas sista trumf med spaderdam. Du 
vet att han har en ruterförlorare på 
handen, men du har tappat räkningen 
på Syds trumf, så du vet inte ifall han 
har en eller två klöver. Därför gäller 
det att du tar för klöveress vid rätt tid-
punkt. Här kan Öst hjälpa dig genom 
att markera sin klöverlängd. Sakar han 
klövertvå, har han fyra – och Syd en. 
Då tar du för esset direkt. Men sakar 
Öst klövertio, hade han tre. Då väntar 
du med esset en rond. Här är det up-
penbart att partnern inte har någon 
styrka i färgen. Då behöver han inte 
berätta det igen. Men han behöver visa 
sin längd.

>
>
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2NT
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4♣♦

4♥♠
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1NT

2NT
Enkelt överbud

Dubbelt överbudHoppinkliv
Mot 1NT
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Mot multi 2♦

Mot svaga 2♦♥♠Mot 3♣♦
Mot 3♥♠

Övriga försvarskonventioner

4 12-21 hp
4 12-21 hp

4 12-21 hp
4 12-21 hp

 15-17 hp 
Stayman0 Enda krav

6 6-11 hp
6 6-11 hp

6 6-11 hp
 20-21 hp

7 Spärr
7 Spärr

8 Spärr
8 Spärr

Blackwood 4 ess

 15-17 hp

            6-11 hp, sexkortsfärg

                           D = UD                           D = UD                           D = UD

Systemdeklaration

www.bridgeforlaget.se

Utspel

Mot färg

Mot sang

Vändor

Genom spelföraren

Genom träkarlen

I partnerns färg

Markeringar

Styrka

Längd

Övriga

Övriga konventioner

Öppningsbud som kan kräva speciella försvarsmetoder

 Spelare N/Ö

 Klubb

 
Mid   Handikapp

 Spelare S/V

 Klubb

 
Mid   Handikapp

 Grundsystem

 Antal prickar

Högsta från sekvens

Lågt kort = styrka

Bosse Bridgesson

BK Framtid

12345 
    52

Anna Bridgesson

BK Framtid

12346 
    52

Nordisk Standard

0

VARFÖR SYSTEMDEKLARATION?

Motståndarsidan måste ha fullständig 
och obehindrad tillgång till ert pars 
överenskommelser.

VAD SKA DEKLARERAS?

Alla överenskommelser med partnern 
som gäller parets articifiella bud eller 
bud med mindre vanlig bibetydelse i 
fråga om exempelvis styrka, fördel-
ning eller kravtempo. Därutöver ska 
parets överenskommelser gällande 
utspel, vändor och markeringar anges.
Även antalet prickar och öppningsfär-
gernas längd ska anges.
 Glöm inte att skriva vem systemde-
klarationen tillhör.

ATT STUDERA DEKLARATIONSKORTET

Under budgivningen och spelet 
får varje spelare, med undantag för 
träkarlen, ta del av motståndarnas 
deklarationskort när det är hans tur 
att bjuda eller spela, men han får  inte 
ta del av den egna sidans deklarations-
kort.

FÖRKLARINGAR AV BUD

Förklaring av bud under budgiv-
ningen och under spelet regleras av 
bridgelagarna (20F).
 Vid förfrågan måste man ge en 
uttömmande förklaring av ett buds 
innebörd. Slutsatser som kan dras av 
budsekvenser ska också ingå i förkla-
ringen.
 Det är partnern till den som avgivit 

budet som på förfrågan ska förklara 
betydelsen.
 Två systemdeklarationer per par är 
en artighet mot motståndarna. Det är 
parets skyldighet att tillse att respek-

Använd två systemdeklarationer!

tive motståndare utan särskild åtgärd 
ges tillfälle att ta del av deklarationen.
 Deklarationen ska så gott utrym-
met medge, ge en god bild av parets 
överenskommelser.

TEXT: PETER VENTURA, KARLBO

Två systemdeklarationer per par är en artighet mot motståndarna.  
Det är parets skyldighet att se till att respektive motståndare utan  
särskild åtgärd ges tillfälle att ta del av deklarationen.

B R I D G E L A G A R N A  S Y S T E M D E K L A R A T I O N
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Boka din 
bridgeresa 
med oss!

Fler bridgeresor hittar du på vår hemsida, håll utkik. | Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25.

KRYSSNINGAR | HÄLSORESOR | RUNDRESOR | LÅNGTIDSRESOR

Vi erbjuder ett stort urval av bridgeresor till 

när och fjärran, med allt från Birka till Rio 

de Janeiro. Boka din nästa bridgeresa med 

oss och upplev omtanke, service och kvalité! 

Vi spelar mycket trivselbridge i kombination 

med god mat, natur- och kulturupplevelser. 

BRIDGEKRYSSNING TILL BRASILIEN. I höst gör vi en transatlantisk resa 
med MSC Musica från Venedig till Rio de Janeiro i Brasilien. Ombord ordnar 
vår bridgeledare Mats Bud med mycket bridgespel, och vi njuter god mat och 
fin  service. Vi reser från Europas kulturstäder till ett pärlband av intressanta 
strandhugg via magiska Madeira, till det färgsprakande Sydamerika med 
Brasiliens långa strandkantade kust. Avslutande dagar i Rio!
Avresa från Stockholm 12/11. 26 dagar. Pris från 29.995:-

BRIDGERESA TILL MADEIRA. På denna gröna ö njuter du ett behagligt klimat 
och vackra vyer. Vi bor på högklassiga lägenhetshotellet Golden Residence, 
beläget på en höjd över havet strax väster om Funchal. Under två veckor 
spelar vi tävlingsbridge under ledning av Björn och Tommy Andersson. 
Avresa från Stockholm och Göteborg 21/11. 15 dagar. Pris från 13.495:-

BRIDGEKRYSSNING MED M/S BIRKA. Varmt välkommen med på våra 
populära bridgekryssningar med M/S Birka. Vi äter god mat och spelar 
 sedan bridge i konferensavdelningen, två perioder med Barometer. Prisbord. 
Gratis bussanslutning inom Birkas bussnät. 
Avresa från Stockholm/Stadsgårdskajen 7/5, 24/9. Pris från 1.195:-

BRIDGERESA TILL MALLORCA. Vi upprepar succén till ljuvliga Mallorca. 
Här bor vi på omtyckta, fyrstjärniga Punta del Mar i Santa Ponsa och spelar 
mycket bridge under ledning av Elisabeth Stanley. Halvpension ingår. 
Avresa från Stockholm och Köpenhamn. Extrainsatt datum! 8 dagar: 
7/10 och 15 dagar: 30/9. Pris från 9.995:- resp. 14.995:-

Pantone Warm Gray  2U 100%

Pantone Warm Gray  4C 100%

Svart 65%

GT Röd C-0 M-100 Y-65 K-30

R
ES

OR MED OM

TA
N

K
E

 

O
C H  K V A L I T É

Det mesta ingår i resans pris!

Spela trivsel-
bridge med 
oss på en resa!

GT_SvenskBridge_2-17_210x297_Bridgeresor.indd   1 2017-03-16   10:16

Nu finns inte bara möjligheten att 
spela massor av bridge på Bridge-
festivalen. Funktionärsutbildningar 
kommer att hållas på Scandic Grand 
Hotel i Örebro 4–6 augusti.
 Utbildningarna riktar sig till dem 
som inte har någon direkt eller liten 
förkunskap och vill få en kickstart för 
att på klubb- eller distriktsnivå arbeta 
med hemsidan, som tävlingsledare 
eller sköta sekretariatets uppgifter 
med Ruter och Bridgemate.

Utbilda dig under  
Bridgefestivalen!

 Först till kvarn gäller för anmä-
lan och max antal deltagare är 30 till 
respektive kurs (minimum 10 för att 
utbildningen ska komma att hållas).

PROGRAM

Fredagen den 4 augusti
09.00–18.00 BIT (vår hemsida)

Lördagen den 5 augusti
09.00–18.00  TL Steg 1

Söndagen den 6 augusti
09.00–15.00  Ruter och Bridgemate

Samtliga utbildningar inkluderar 
lunch och fika. Resor och boende 
får varje deltagaren själv ombesörja. 
Kostnaden är 250 kr per utbildning. 
En deltagare kan dock gå alla tre 
utbildningarna och betalar då för två, 
dvs 500 kr. Anmälan senast 15 juni via 
mail till carina@svenskbridge.se.
 Detaljprogram och deltagarförteck-
ning m m uppdateras kontinuerligt på 
www.svenskbridge.se.

De som vill kan använda sig av 
nybörjardeklarationen, en orange 
deklaration som endast får användas 
av nybörjare.
 När man möter ett par med orange 
deklaration ska man spela ett naturligt 
system.
 Deklarationen bör finnas på varje 
klubb. De mindre rutinerade ska inte 
behöva fråga efter dem.
 För klubbar utan orange deklaratio-
ner, beställs de enklast från Bridgeför-
laget: www.bridgeforlaget.se.

Orange deklaration för nya spelare

TEXT: PETER VENTURA, KARLBO

Många nybörjare upplever det jobbigt 
att börja spela på klubben och möta 
så många annorlunda bud än vad  
de har fått lära sig på kursen.
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Festivalsida på nätet!
Bridgefestivalen har en egen sida på Internet.  

Allt om Bridgefestivalen hittar du här: www.svenskbridge.se/festival

Veckans lirare i tre kategorier

Handikappliraren 

Alla handikapptävlingar räknas. Bästa 5/7 möjliga tävlingar räknas.
 

Här räknas alla morgon- och 
kvällsbrons (ej sista söndagen el. 
klöver/rutertävlingen 29/7).  
Bästa 9/13 tävlingar räknas.

Alla silvertävlingar utom den 
inledande IAF tävlingen räknas.  
Bästa 4/6 tävlingar räknas.

Hur går det till?
Man adderar sin inspelade 
procent i de olika deltävling-
arna. Om en spelare spelar fler 
än antalet tävlingar som räk-
nas tas automatiskt de sämsta 
resultaten bort. 

Topp-10 i respektive kategori 
publiceras i bulletinen och på 
Internet. Vinnarna koras efter 
lördagens tävlingar. 

Kompletta resultatlistor finns 
i spellokalen samt på Internet. 

De tre främsta i respektive ka-
tegori belönas med prispengar. 
5.000 - 3.000 - 1.000 i silver, 
3.000 - 2.000 - 1.000 i brons 
och 1.500-1.000-500 i hcp.

Distriktstävling  
i Chairman’s Cup
– Alla distriktslag spelar gratis och har chans att vinna 10.000 kr!

Alla distrikt får anmäla valfritt antal lag med gratis start i Chairman’s Cup 
förutsatt att följande villkor uppfylls:
• Högst två spelare i laget får tidigare har deltagit i CC
• Samtliga spelare i laget måste tillhöra samma distrikt
• Laget måste bära distriktets namn (vid flera lag t ex Örebro 1 o s v)
Huvudcup och bonuscup betalas av lagen. Distriktslagen spelar om ett 
distriktspris om 10.000 kr till det lag som klarar sig längst i tävlingen.

Festivalklippet 
kostar 300 kronor. Då får man spela 
vilka tävlingar man vill under Brid-
gefestivalens tre sista dagar. Man 
kan sålunda spela obegränsat antal 
brons-, silver- eller guldtävlingar, 
dock ej SM-final. Därutöver lottas 
10 nyttopriser ut varje dag. 



BR IDG E  APR I L  2017  15

PROBLEM 1

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

SYD VÄST NORD ÖST
1s pass 2NT* pass 
3s* pass 4s pass 
pass pass

Nord kräver till utgång med Stenbergs 
trumfstödsvisande 2 sang. Syd bjuder 
negativt. Många använder 3c som mi-
nimibud (spar utrymme) medan andra 
bjuder 4s med samma budskap.

Under denna vinjett erbjuder Tommy Gullberg i varje nummer 
läsaren på testspel i lagtävling. Svara på de tre frågorna i fet stil 
innan du slår upp sidan 50.

 Utspel: Hjärteress.
Väst fortsätter med hjärterkung och 
spelar sedan en tredje hjärter, som du 
stjäl. Hur garderar man hemgång, 
när trumfen sitter sämst 3-1?

PROBLEM 2

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

SYD VÄST NORD ÖST
2c pass 22* pass 
3NT pass 6NT pass 
pass pass

Tommys lagom svåra

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

Syd berättar (normalt), med den inle-
dande reläsekvensen, om en balanse-
rad hand med 25-27 honnörspoäng.
 Utspel: Hjärterknekt.
 Vilken lågfärg tänker du först 
maska i?

PROBLEM 3

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

SYD VÄST NORD ÖST
 32 pass pass 
4s pass 5c* pass 
6s pass pass pass

Nord kontrollbjuder på andra bud-
varvet.
 Utspel: Hjärterdam.
 Du tar hjärteress. Därefter fortsät-
ter du med ess och kung i trumf. Det 
visar sig då att Öst har åttan tredje.
 Vad har du för funderingar på 
fortsättningen?

Delta med ett lag i öppna SM lag 
veteran! Tävlingen spelas under 
Bridgefestivalen och är öppen för 
er som är födda 1957 eller tidi-
gare. 

SM LAG
V E T E R A N

Kval pågår tisdag-onsdag 1-2 au-
gusti. Lag som avancerar spelar 
onsdag kväll 2 augusti och tors-
dag 3 augusti. Anmälan ska ske på 
förbundets hemsida eller på plats 
i Örebro. Sista anmälningsdag är 
31/7 kl 20.00. I tävlingen spelas 
om mästarpoäng enligt gällande 
bestämmelser. Startavgiften är 
1.600 kr per lag. Spelavgiften 
ska vara betald före spelstart. 
400 kr i rabatt vid betalning se-
nast 28/7. Vi ses i Örebro!
 ”TAKE” – mästare 2016

c 2 3  s
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Guldgruvan 
heter sista helgens guldtävling. 
Den spelas med kval på lördagen 
(Gröna Hissen) och finalspel på 
söndagen. Carry over används.  
I samtliga grupper utdelas guldpo-
äng, därav namnet, enligt följande 
modell. Grupp A: 10-7-5-4. Grupp 
B-C: 3-2-1. Grupp D-G: 2-1. I alla 
övriga grupper som därefter följer 
belönas endast segrarparet med 1 
GP. Inga silver- eller bronspoäng 
utdelas i tävlingen. Det spelas 42 
brickor på lördagen och 30 brickor 
på söndagen. Startavgift: 250 kr. 
50% går tillbaka i prispengar. I 
grupp B-J får vinnarparet 1.000 kr. 
Resterande fördelas på topp-5 i A.

Jourspelare
Det går utmärkt att 
komma utan partner till 
Bridgefestivalen.

Under festivalveckan kommer 
det att finnas jourspelare till alla 
partävlingar med bronsstatus, 
för att alla besökare ska kunna 
spela, även om man inte har 
någon planerad partner.

Kommer det ett jämnt antal 
spelare utan partner paras dessa 
ihop och jourspelaren får stå 
över. Kommer det ett udda antal 
spelare, får jourspelaren spela 
med en av dessa.

Partnergarantin gäller förutsatt 
att man är på plats minst 15 
minuter före spelstart.

Mer information på  
www.svenskbridge.se           

Svenska Bridgeförbundet bjuder in till 
Bridge-Golf 28 juli med samarbets-
partnern Lanna Lodge. Lanna Lodge 
är i huvudsak en golfanläggning och 
ligger strax utanför Örebro. Förutom 
golf och natursköna omgivningar 
erbjuder Lanna Lodge såväl förstklas-
sigt boende som mat.
 Anmälan och lottning sker 08.00 på 
morgonen med golfstart 09.00. 
 Man inleder med 18 hål golf, där-
efter äts lunch och dagen rundas av 
med en 24 brickors partävling innan 
prisutdelning och trerättersmiddag 
avnjuts i klubbhuset.
 Båda tävlingarna är individuella.
 

PROGRAM FREDAG 28 JULI

09.00-14.30  Golf
14.30-15.30  Lunchbuffé
15.30-19.00  Bridge
19.30-  Middag, prisutdelning

Tävlingen är minimerad till 32 delta-
gare och maximerad till 64. Observera 
att om vi inte når 32 spelare ställs 
tävlingen in. Anmälan ska vara gjord 
senast den 9 juli och betalning ska 
finnas på SBF:s konto den 11 juli. 

 Deltagaravgiften för golf, bridge 
samt måltider blir preliminärt 995:-.
 Priser kommer utdelas i tre katego-
rier: golf, bridge och sammanräknat.
 Vid frågor kontakta Micke Melan-
der på mme@svenskbridge.se eller på 
tel 019-277 24 85.
 På www.svenskbridge.se finns mer 
information. 
 Läs på www.lannalodge.se mer om 
Lanna Lodge.

Bridge och golf!

Funktionärs-
utbildning
 
Vi kommer att arrangera tre
endagsutbildningar 4-6 augusti.

Teman blir:  
• BIT 
• Tävlingsledare steg 1 
• Ruter och Bridgemate
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SEMINARIE-PROGRAM
30/7  DUBBLINGAR
 Måns Berg 

31/7 VEM HAR VAD?
 Anna Roos-Karlsson 

1/8 ALLA BJUDER
 Catarina ”Katt” Midskog

2/8 SPELA BÄTTRE MOTSPEL
 Ida Grönkvist

3/8 UTSPEL – TUR? SKICKLIGHET?
 Catharina Ahlesved

Seminarierna startar kl 18.30.

B R I D G E F E S T I V A L  S E M I N A R I E R

Svenska Bridgeförbundet kör i samar-
bete med Nya Bridgeskolan från BK 
S:t Erik fem olika seminarier under 
Bridgefestivalen, riktade till nybörjare 
och mindre rutinerade spelare. De 
hålls på Scandic Grand Hotell.
 Måns Berg, kursledare och rutine-
rad bridgespelare, pratar om dubb-
lingar.
 – Det har varit seminarier i några 
år och det finns ett behov, säger Måns 
Berg.
 Det var högt i tak och frågorna är 
ofta många under det timslånga semi-
nariet om dubblingar.
 – Alla sådana här tillfällen är bra, 
säger Lars Einarsson och Ann-Britt 
Gunnarsson som förra året besökte 
festivalen för första gången.
 – Vi är nybörjare och spelade ny-
börjar-SM då, säger Einarsson.
 Det var bridgepartnern Ann-Britt 
som hade uppmärksammat att det 
anordnades seminarium.

 – Jag såg att det var ett och vi behö-
ver lära oss allt!
 – Det var jättebra och Måns är en 
helt suverän lärare. Det låg på en nivå 
som vi nybörjare kunde hänga med 
på, säger duon Einarsson–Gunnars-

Lär dig mer på seminarier

son som var imponerad över arrang-
emanget.
 – Vi stannade bara några dagar förra 
året, men att åka på Bridgefestival kan 
nog bli återkommande, säger spelarna 
från Växjöbridgen.

Bridgefestivalens seminarier drar fulla hus.

Måns Berg lärde ut när och varför man ska dubbla i fjolårets seminarium.

TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Du kommer väl till sommarens Bridgefestival!? Passa då på att gå på 
semi narium för att lära dig mer. Sammanlagt hålls fem olika seminarier.
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Fråga Micke
Till vardags erbjuder Micke bridgetips och bridgeläsning  
för en krona om dagen på internetsidan Dagensbridge.se. 
 Alla frågor om bridge, oavsett om det gäller budsystem, 
färgbehandlingar, böcker, berömda spelare eller annat  
skickas till Bridge. E-posta till bridge@svenskbridge.se!

OKRAV EFTER INKLIV?

En del spelare använder okrav på två-
tricksnivån efter inkliv. Till exempel 
12-(1s)-23 som okrav, där öppnings-
handen alltså får passa. Detta måste 
ju innebära att betydelsen av negativa 
dubblingar måste ändras en del. Jag 
har därmed två frågor. 
 1) Vilket är bäst, ny färg som krav 
eller okrav på tvåläget efter inkliv? 
 2) Hur påverkar de olika metoderna 
den negativa dubblingen?

Bengt Eklind

MICKE SVARAR

Ja, det finns en hel del spelare som 
spelar som du skriver. Det är framfö-
rallt i Sverige som detta är populärt. 
Utomlands är fortfarande ny färg som 
krav mest populärt. Min syn på det 
hela, är att du antingen väljer efter vad 
som är mest frekvent eller mest be-
kvämt. Efter öppningsbud och inkliv 
kommer du oftare att ha en hand i 
intervallet 6-10 hp än en på 11+ hp ef-
tersom det ändå ”går åt” en del poäng 
för att både öppna budgivningen och 
för att kliva in. Alltså kommer händer 
som passar in på okravsbuden att vara 
mer frekventa än kravhänderna. Man 
ska dock samtidigt komma ihåg, att 
kravbuden är betydligt mer bekväma. 
När du har en kravhand ska ni oftast 
spela utgång (ibland till och med slam) 
och att då hamna snett kostar fler po-
äng. Därför är det väldigt bekvämt att 

kunna kräva genom att bjuda sin färg. 
Av den anledningen rekommenderar 
jag kravbud till mindre rutinerade 
spelare eftersom det är bekvämare 
på givarna med de ”större spelen” – 
utgångar och slammar. Att spela så 
påminner dessutom mest om ostörd 
budgivning som man förhoppnings-
vis har bättre koll på. Mer rutinerade 
spelare får välja själv, men jag brukar 
själv oftast spela ny färg som okrav. 
Med detta sagt är den bästa lösningen 
egentligen att spela någon form av 
överföringar. Det är populärt på elit-
nivå men kräver en hel del träning och 
diskussion.
 Vad gäller de negativa dubblingarna 
påverkas de egentligen inte så mycket. 
Den största skillnaden blir att dubb-
lingen med tvåläget som okrav kan 
innehålla starka händer med minst fem 
kort i någon av de objudna färgerna. 
Dessa visas genom att på nästa varv 
bjuda färgen. Så med 8-10 hp och en 
hyfsad fem- eller sexkortsfärg bjuder 
svarshanden istället den färgen direkt 
på tvåläget – tvärtom mot hur det 
fungerar om ny färg är krav. Öpp-
ningshanden kan av den anledningen 
inte räkna med att svarshanden alltid 
har (minst) fyra kort i den objudna 
högfärgen och måste vara lite försik-
tig. Med svagare kort på svarshanden, 
har han dock fortfarande alltid den 
objudna högfärgen med sig. Ett tips 
som jag ofta ger kring den här typen 

av budgivning, är att spela hopp till 
treläget i ny färg som utgångskrav 
med bra sexkortsfärg oavsett om ny 
färg på tvåläget är krav eller inte. På så 
vis får du bjuda din hand i ett bud på 
ett bekvämt sätt.

ENKEL REGEL FÖR SANGBUD?

Öppningshandens 1 sang och 2 sang 
har ju olika betydelse beroende på var 
i budgivningen de förekommer. Har 
du någon enkel regel jag kan stödja 
mig på vad gäller när öppningshanden 
visar 12-14 eller 18-19 och när han lo-
var håll i motståndarnas färg eller inte?

Lars Gustafsson

MICKE SVARAR

Grundregeln vad gäller styrka är 
denna: Sangbud på samma nivå som 
partnern bjöd visar 12-14, sangbud en 
nivå högre visar 18-19. 
 Några exempel i ostörd budgivning:
13-1s; 1NT 12-14 hp
12-2c; 2NT 12-14 hp
1c-13; 2NT 18-19 hp
13-22; 3NT 18-19 hp
1s-1NT; 2NT 18-19 hp 
 (pass = 12-14 hp)

Vad gäller håll är det inte riktigt lika 
enkelt. Om du bjuder sang frivilligt 
över ett motståndarbud lovar du håll i 
färgen, alltså i sekvenser som:
(13)-1NT
1c-(13); 1NT

F R Å G A  M I C K E  O K R A V  E F T E R  I N K L I V ?
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F R Å G A  M I C K E  H U R  B J U D A  M E D  H Ä X A N ?

12-(1s)-pass-(pass); 1NT (som för 
övrigt visar 18-19 hp eftersom part-
nern inte bjudit).

Om du däremot måste bjuda för att 
partnern krävt, med exempelvis en ne-
gativ dubbling, lovar inte ditt sangbud 
håll. Du strävar förstås efter att ha det 
men ibland är 1 sang ändå den bästa 
beskrivningen av handen. 
 Ett exempel. Du har

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

och öppnar med 12. Nu kliver mot-
ståndaren till vänster in med 1s och 
partnern gör en negativ dubbling.  
1 sang är helt klart det bästa budet, 
även om du inte har håll i spader då du 
onekligen har en balanserad hand och 
inget annat bud passar bra. Dessutom 
är ni fortfarande på låg nivå och har 
utrymme kvar till att reda ut huruvida 
du faktiskt har håll eller inte.

HUR BJUDA MED HÄXAN?

Vi hade lite problem med en budgiv-
ning där vi använde konventionen 
Häxan.

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

 VÄST ÖST
 13 1s
 2c* 22*   
 32 3s
 3 NT 6s 
 pass

13 visade minst femkortsfärg och 1s 
minst fyra. 2c var Häxan (naturligt 
med 11-16 hp eller 17+ hp oavsett för-
delning) och 22 utgångskrav mot den 
starka handen (alltså 8+ hp). 32 var 
naturligt med en tvåfärgshand och 3s 
visade minst fem spader. Väst känner 
att 3 sang skulle kunna vara spelbart, 

men partnern är inte nöjd med det 
utan chansar in 6s. Efter 3 sang kan 
vi inte fråga på ess med 4 sang, då det 
budet ju skulle vara vara kvantitativt. 
Frågan blir därför, hur vi hittar till ut-
märkta 7s (eller till och med 7 sang)?

Kenneth Löfstrand

MICKE SVARAR

Efter 22 bör ni absolut återbjuda 2s 
så fort ni som öppningshand har tre-
stöd i spader. Med fyrstöd bjuder 
ni något annat första gången (eller 
kanske 3s nu, lite beroende på hur ni 
spelar). Med den överenskommelsen 
lovar 3s minst sexkortsfärg och öpp-
ningshanden kan höja till 4s (eller tes-
ta ett kontrollbud på vägen). Med den 
aktuella handen måste jag erkänna att 
jag bjudit 4s på 3s, även om jag inte 
förnekat trestöd. Ett ensamt klöveress 
är inget bra håll för 3 sang och korten 
i övrigt består av toppstick. I sådant 
fall kan Öst efter 4s då fråga efter ess 
och trumfdamen – och bjuda ut stor-
slammen.
 En sista rekommendation blir också 
att med 5-4-2-2 eller 5-4-3-1 och kort 
spader återbjuda 2 sang på 22 snarare 
än 3 i lågfärgen. Det sparar på utrym-
met och låter 3c/32, det mer utrym-
meskrävande budet, lova 5-5. Det 
kommer att ge er Häxa bättre stadga, 
men kan anses vara lite överkurs.

VARFÖR ÄR 5542 BÄTTRE ÄN 5533?

I somras fanns en artikel i Bridge som 
handlade om valet av fyrkorts eller 
femkorts högfärgsöppningar. Avslut-
ningsvis rekommenderades 5542 om 
man ville prova femkorts högfärg. Jag 
har under en tid spelat enligt SAYC, 
d.v.s. 5533. Det kunde vara intressant 
att få veta mer om 5542 (eftersom 
författaren rimligen tycker att det är 
bättre o/e kanske lättare än 5533)!  

Roland Johansson

MICKE SVARAR

Till att börja med finns det idag två 
olika sorters 5542. Den första, som 
Anders Wirgren i sin artikel nämner, 
är väldigt lik 5533/SAYC och skiljer 
sig bara på en punkt – nämligen öpp-
ningsbudet med den exakta fördel-
ningen 4-4-3-2. 1c blir valet med  
5-5-4-2 och 12 med 5-5-3-3. Fördelen 
med denna struktur är att ruteröpp-
ningen blir äkta medan klöveröpp-
ningen blir lite sämre.
 Den andra skolan är den som blivit 
mer populär, åtminstone på elitnivå i 
Sverige, där alla balanserade öppnings-
händer (utan femkorts högfärg) öpp-
nas med 1c. 12 lovar då minst fyra 
kort i en obalanserad hand och bara 
fyra med någon marmic-hand, annars 
minst fem. Här öppnas fördelningar 
som 4-4-3-2, 3-3-5-2 och 4-3-4-2 allt-
så med 1c, vilket kan kännas lite bak-
vänt. Här blir ruteröppningen ännu 
bättre (nästan alltid minst femkorts-
färg) medan klöveröppningen sämre. 
Den här strukturen öppnar dock upp 
för överföringssvar efter 1c, något 
som förmodligen är den stora anled-
ningen till att den blivit så populär.
 Själv föredrar jag 5542 modell 2 
(med obalanserad ruteröppning) men 
då med överföringssvar. Spelar jag 
med naturliga svarsbud väljer jag istäl-
let 5533. 
 De så framgångsrika Rimstedts-
tvillingarna spelar dock 5542 modell 
2 med naturliga svar, så det går up-
penbarligen också bra även på högsta 
nivå. 
 Att säga att 5542 är lättare är dock 
absolut ingenting jag håller med om. 
Det handlar snarare om en liten ny-
ansskillnad, där det handlar om att 
välja vad du trivs bäst med.
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P R O F I L E N  G E O R G E  R O S E N K R A N Z

George Rosenkranz, har föränd-
rat livet för miljoner eller miljarder 
människor. Det är inte tack vare hans 
välkända Rosenkranz-dubbling utan 
för den forskning inom steroidkemi 
och hormoner, vilken renderade i 
läkemedel som kortison och p-piller. 
 George representerade Mexico 
för första gången 1962 och största 
framgången nåddes när laget tog sig 
ända till semifinal i Bermuda Bowl 
(VM) 1983. Han vann 12 amerikanska 
nationals, inklusive alla de stora turne-
ringarna: Grand Nationals, Reisinger, 
Spingold och Vanderbilt.
 Uppfinningarna gjorde honom 
förmögen, men han har behållit föt-
terna på jorden och månar än idag, 
som 100-åring, om sina nära och kära 

– frun Edith, tre barn och bridgespor-
ten.

FRUN KIDNAPPAD UNDER BRIDGETÄVLING

I juli 1984 kidnappades fru Edith mitt 
under en stor turnering i Washington 
och hon släpptes mot en lösensumma 
om en miljon dollar (omkring 9 mil-
joner kronor) och fru Rosenkranz 
kunde återföras på ett säkert sätt utan 
fysiska men. FBI och den lokala poli-
sen fångade så småningom kidnap-
parna.
 George ingick i många år i den ame-
rikanska lagkommissionen och tjänst-
gjorde även länge som ordförande i 
det mexikanska bridgeförbundet. 
 Den största bidraget till bridgen har 
George givit inom budteori. Han har 

författat ett dussintal bridgeböcker, 
flertalet om det budsystem han är 
pappa till: Romex. Systemet baseras 
på en ovanlig sangöppning, känd som 
den ”dynamiska” sangen. Vidare inne-
håller systemet starka och konventio-
nella ”Mexikanska 22”. Andra bidrag 
inom budgivningsteorins område 
är ”Spiral Scan”, som används vid 
slambudgivning, samt Rosenkranz-
dubblingen och -redubblingen som 
hjälper partnern i valet av utspel.
 George Rosenkranz är förvisso 
mest känd som budteoretiker, men 
han förordar ofta vikten av ett gott 
omdöme och att pass är bridgens svå-
raste bud. På denna giv visade George 
prov på både gott omdöme och kyliga 
nerver:

George Rosenkranz – stora insatser  
för bridgen och världen
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO

George Rosenkranz (bilden) föddes 1916 i Budapest, Ungern, studerade i  
Schweiz och hamnade i Mexiko för att undvika nazisterna. Mexiko blev 
Georges nya hemland och han ingick i Mexikos landslag i decennier.

Rosenkranz-dubbling
Efter färginkliv från partnern och ett bud från tredje 
hand visar en dubbling samma sak som enkel höjning 
men förnekar topphonnör i trumf. Enkel höjning visar 
alltid en hög trumfhonnör (esset, kungen eller damen).
 Vissa spelar tvärtom, d v s enkel höjning förnekar 
honnör och dubbelt visar en topphonnör.

 Det går också att spela 
dubblingen som dubbel-
tydig, antingen trumfstöd 
utan honnör eller UD med 
objudna färger, då det sistnämnda visas genom ytterli-
gare bud. Denna variant uppfanns av Jörgen Lindqvist.
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P R O F I L E N  G E O R G E  R O S E N K R A N Z
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Mk 4.6 är den brickläggningsmaskin som används internationellt vid EM, VM och OS. Det är inte 
någon slump att denna maskin används när det verkligen gäller. Den är driftsäker, har lång livs-
längd och låga servicekostnader. Den mekaniska hastigheten (5 sek/bricka) är imponerande, men 
i praktiken är det viktigare att det sällan blir stopp. Mk 4.6 är underhållsfri!

På köpet får ni ett lika omfattande som användarvänligt programpaket. Ni kan skapa och ändra 
givar för alla ändamål och behov. Givarna analyseras automatiskt i bakgrunden medan ni lägger 
brickorna så att ni kan skriva ut givsamlingar med såväl optimala som spelbara kontrakt. Erbjudan-
det gäller ett begränsat antal nya maskiner som använts under festivalveckan. Först till kvarn...

Vill ni köpa brickor och spelkort så rabatteras  
givetvis även dessa vid köp av maskin.

På www.bridgeforlaget.se finner  
ni mer information om MK4.6 och  
MK4 samt våra köpvillkor.

Erbjudandet gäller så länge lagret räcker, 
dock längst t o m 2017-08-31.

BRIDGEFESTIVALPRIS:  25.200:—  (Ord. pris 33.000:–)

MK4.6

FESTIVALERBJUDANDE PÅ BRICKLÄGGNINGSMASKINER

Vi har även ett antal MK4-maskiner, anpassade för läggning  
med mjukplastbrickor, för festivalpriset 31.000 kr.

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

När Väst öppnar med 12 och Öst 
svarar 1 sang, vad bjuder du som Syd? 
 Vågar du passa!? Det var vad 
George gjorde i den aktuella partäv-
lingen – och passet belönades väl.
 Bakom Georges resonemang, låg 
tryggheten i att ta minst två straff 

för +200 i 1 sang. Att få ett bättre 
resultat än så var svårt att se i ett eget 
kontrakt, när båda motståndarna var 
aktiva i budgivningen. Om Väst skulle 
bjuda igen skulle ju även George få en 
andra chans att bjuda sin spaderfärg. 
 Nord-Syd inkasserade nio stick i  
1 sang, eftersom George spelade hjär-
ter efter sina sju spaderstick. +300 till 
Nord-Syd. 
 Visst, 4s kan gå hem om Öst-Väst 
gör misstaget att inte spela trumf 
tidigt. Men Nord skulle aldrig nappa 
på någon invit, så Syd hade själv fått 
bjuda den högst osäkra utgången. 
Nej, pass gav bästa oddsen för en bra 
bricka. Gott omdöme, som sagt!

Vårbridge 
på Orust

25-26-27 maj 2017
För alla bridgespelare!

Silver- och bronstävlingar!

Information och anmälan:

www.toftagard.se
eller 0304-503 80  

Tofta Gård
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P R O F I L E N  H A N S  J O H A N S S O N

Tofta Gård har en historia som sträck-
er sig ända tillbaka till 1500-talet. 
Mangårdbyggnaden bygg  des 1777.
 Sedan år 2000 är det Hans Johans-
son som med frun Lisa arrenderar och 
driver vandrarhemmet och konferens-
anläggningen på Tofta Gård.
 – Vi bodde i Stockholm tidigare 
och där hade jag ett uppdrag på Tofta 
Gård i mitt jobb som personlig ut-
vecklare. När jag kom dit var det 
nästan lika fint som i Dalarna, där jag 
kommer ifrån.
 Hans Johansson åkte hem och be-
rättade för sin fru vad han såg – och på 
den vägen är det.
 Tofta är en anläggning med anor 
och en spännande historia.
 Anders Falk köpte Tofta 1819. 
När han dog 1853 hade han i ett tes-
tamente beskrivit vad som skulle ske 
med egendomen. Falkska donationen 
skulle förvaltas av en direktion där 

överskottet bland annat skulle gå till 
fattiga fiskare på västkusten.
 Det är en intressant historia om 
gården och samhället Stocken på väs-
tra Orust, som Hans Johansson gärna 
berättar för sina gäster.
 Tofta Gård har också blivit en sam-
lingsplats för de svenska landslagen i 
bridge, som varit inbjudna till anlägg-
ningen vid flera tillfällen de senaste 
åren. Senast var det juniortruppen 
som var på västkusten.
 – Det var jätteskoj. Det här är mitt 

sätt att bjuda tillbaka till bridgen när 
jag sponsrar landslagens vistelser här, 
säger Hans Johansson som spelat 
bridge i snart 50 år.
 – Jag började egentligen spela kort 
med min mormor. Då var det kryp-
kasino och poker hela dagarna. Min 
pappa var duktig bridgespelare och jag 
låg på sovloftet och lyssnade när pap-
pa och hans bröder och andra spelade. 
Dom skulle slå maskar, minns Hans.
 Men det var inte metmaskar det 
handlade om.

Stormästaren som bjuder till

Hans Johansson – en av pusselbitarna till de framgångsrika svenska 
landslagen i bridge.

TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Hans Johansson är stormästaren som bjuder till.
 – Jag har spelat bridge i snart 50 år och det här är mitt sätt att ge tillbaka, 
säger han.
 De senaste åren har nämligen flera landslagsläger hållits på Tofta Gård,  
ett vandrarhem och konferensanläggning som Hans Johannson arrenderar  
tillsammans med sin fru.
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P R O F I L E N  H A N S  J O H A N S S O N

FAKTA
NAMN Hans Johansson
ÅLDER  63
FAMILJ  Fru Mia
BOR Tofta Gård
KLUBB  Orust BK
GÖR  Vandrarhemsvärd
MERITER  DM-guld i lag och par

”NU KAN JAG SPELA BRIDGE”

Han gick till stadsbiblioteket i Falun 
och läste där boken Bridge på egen 
hand, från pärm till pärm.
 – Nu kan jag spela bridge! sa jag till 
pappa. Vi åkte till Borlänge, för han 
vågade inte ta mig till klubben i Falun, 
berättar Hans. 
 Hans konstaterar att juniorverk-
samheten var bra på den tiden och 
räknar upp namn som Bengt-Erik 
Efraimsson, Johnny Johansson,  
PG Eliasson och Göran Selldén.
 – Elsa-Britt Karlsson och Ingrid 
Fredriksson från Smedjebacken var 
ett par eldsjälar liksom Rolf Johans-
son i Malung. De skapade ett väldigt 
intresse för juniorbridgen.
 – För mig var det bara bridge som 
gällde. Skolan kom i andra hand.
 De där riktigt stora framgångarna 
har inte Hans Johansson nått, men det 
har blivit medaljer i DM och nära 50 
år vid bridgebordet har gjort honom 
till stormästare.
 – Som spelare tycker jag att jag är 
bäst nu. Min avkoppling är bridgen 
och bridgen är en stor del av mitt liv. 
Jag har fått många vänner genom den 
och jag har också fått möjligheten att 
lära känna de riktigt duktiga spelarna 
vid sidan om bridgen som t ex PO 
Sundelin.

BRIDGE PÅ KRISTI HIMMELSFÄRD

Bridgen är en också en del av verk-
samheten på Tofta Gård.
 Numera anordnas en lite större täv-
ling på Kristi Himmelfärdshelgen där 
det spelas två silver- och två bronstäv-
lingar på tre dagar.
 Med god mat i historisk och vacker 
västkustmiljö ser Hans Johansson med 
fru till att gäster och besökare trivs.
 Och att svenska landslagen, tack 
vare Hans sponsring, får en bra upp-
laddning inför kommande prövningar.

MiniBridge

Det beräknas finnas drygt en miljon kortspelare i världen 

som tävlingsspelar i Bridge, varav drygt 27 500 är svenskar. 

Alla spelar efter samma regelbok. Här ska du på några 

minuter få en inblick i kortspelet som roar och utmanar. 

Så fort spelaren till vänster om 
spelföraren spelat ut sitt första 
kort lägger träkarlen upp alla  
sina 13 kort på bordet i prydliga 
kolumner. Spelföraren spelar både 
sina egna och träkarlens kort.  
Träkarlen får inte lägga sig i  
spelet, utan gör bara vad spel- 
föraren säger. 

Den spelare som vunnit före- 
gående stick startar nästa stick. 
I bridge är esset det högsta kortet 
och tvåan det lägsta. I varje stick 
får du spela vilket kort du vill, 
högt eller lågt, i den utspelade 
färgen.

I spel utan trumf är det alltid det 
högsta kortet i den spelade färgen 
som vinner sticket. I trumfspel kan 
du vinna stick genom att spela ett 
kort i trumffärgen när du inte har 
något kort i den spelade färgen. 
Kan du inte följa färg får du dock 
lägga precis vad du vill. 

Om flera spelare trumfar i samma 
stick vinns sticket av den som 
spelat den högsta trumfen.  
Observera att du inte är tvungen 
att spela trumf när du inte kan  
bekänna färg. Du får lägga vilket 
kort som helst i de övriga färgerna.

Varje spelare ska sedan i tur och 
ordning spela ett kort i varje stick 
tills alla kort är spelade. Spelarna 
behåller sina kort och placerar de 
spelade korten framför sig i en 
rad (med bildsidan nedåt), som en 
etta om sticket vunnits och som 
ett minus om sticket förlorats.. 

Segrare 
När alla 13 stick är spelade gör du 
en notering om vilken giv det var 
och hur många stick respektive 
sida vann. Resultatet jämför du 
sedan mot de andra bord som 
varit med och spelat. På så sätt 
vet du om ni vunnit eller ej då 
vart och ett av paren summerar 
alla sina vunna stick.

Protokoll finns på nästa sida.

Rättvist spel
I tävlingsbridge spelas det vid 
minst två bord. Genom att 
använda sig av en bricka, en 
rektangulär plastbricka med fyra 
fickor, markerad med Nord-Syd-
Öst-Väst, kan du efter spelet 
lägga in korten i brickan. 

På så vis kan övriga bord spela 
med exakt samma kort och 
jämföra resultaten för att se 
vem som vunnit, vilket gör att 
turmomentet elimineras och du 
kan aldrig säga att du haft dåliga 
kort.

MiniBridge
Minibridge är ett bra sätt att introduceras i bridgens 
fascinerande värld.

Denna folder på sex sidor ger kortfattad information 
om bridge och instruktioner om hur minibridge spelas. 
I foldern finns även protokoll, där resultatet kan 
noteras.

Foldern ”MiniBridge” kan beställas kostnadsfritt på 
www.bridgeforlaget.se. Endast eventuell frakt debiteras.

Ny folder!
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I N T E R N A T I O N E L L T  C O P E N H A G E N  B R I D G E  I N V I T A T I O N A L

I huvudtävlingen återfanns tre svenska 
par till start:  
• Ola och Mikael Rimstedt
• Peter Bertheau–Per-Ola Cullin
• Fredrik Nyström–Johan Upmark.  
 Ola och Mikael låg med i den 
absoluta toppen genom hela tävlingen 
och inför den sista ronden var det 
riktigt spännande. Till slut blev det en 
andra plats efter Irlands Tom Hanlon 
tillsammans med Vincent Demuy från 
USA.
 Trea slutade Peter Bertheau–Per-
Ola Cullin och Fredrik Nyström–
Johan Upmark tog fjärdeplatsen. 

PRO-AM

Helgen inleds med en pro-am-tävling 
där stjärnspelarna auktionerats ut till 
allmänheten. Denna tävling gästas 
även av Hans Kungliga Höghet, 
Prinsen av Danmark samt kungen av 
poker, Gus Hansen. Den kombina-
tionen får tandvattnet att rinna hos 
pressen, vilket i sin tur ger bridgen 
stor uppmärksamhet i främst dansk 
press och TV.
 2015 slog då blott 11-årige dansken 
Christian Lahrmann alla med häpnad, 
när han drog fram svenske Per-Ola 
”Pocken” Cullin till segern. I år hade 

Christian och ”Pocken” 
gjorde det igen!
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: DANSK BRIDGE

19-22 januari drabbade 20 internationella stjärnpar samman 
i Copenhagen Bridge Invitational. Det var fjärde gången den 
tre dagar långa imp-partävlingen hölls i Köpenhamn.

en sponsor sett till att duon återfören-
ades. Inför sista ronden låg paret tvåa 
bakom holländske proffset Bob Drij-
ver i par med norske Are Sivertsen.
 Den här given är hämtad från parets 
möte mot Peter Bertheau.

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

SYD VÄST NORD ÖST
Graversen Lahrmann Bertheau Cullin

 2s pass pass 
3c pass 3s D 
3NT D pass pass 
pass

Med klövern efter Syd och en utlovad 
spaderhonnör hos partnern dubblade 
Christian djärvt 3 sang.
 Han spelade ut spadersex. Syd 
duckade första spadern men var 
tvungen att vinna med esset andra 
gången. Syd spelade klöver till kungen 
och mer klöver till esset, då Per-Ola 
kastade en hjärter. Spelföraren över-
gav nu klövern och spelade ruter till 
ess och mer ruter. När Per-Ola stack 
upp med knekten fick han behålla 
sticket. Spelföraren vann hjärter-
vändan med esset, slog rutermasken 
och inkasserade ruterkung. Fler stick 
kunde spelföraren inte skrapa ihop, så 
Christian och Per-Ola kunde notera 
två straff för +300 och en ren topp.
 Då resultatet efter sista ronden 
blinkade till på skärmen, framkallade 
det applådåskor. 
 Christian och Per-Ola hade gjort 
det igen!
 Imponerande!
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På Alla Hjärtans Dag uppvaktade 
medlemmar i Örebridgen sin ord-
förande, Lars Zetterberg, med en 
fruktkorg modell större. 
 Anledningen till uppvaktningen,  
är att klubben vill visa sin uppskatt-
ning för det storslagna arbete som 
Lars under lång tid lagt ner för att 
främja klubbens utveckling och hur 
han på många olika sätt arbetar med 
trivselhöjande åtgärder.

TEXT & FOTO: PHILIP BERGGREN, GÖTEBORG

Som en del i EBL:s ambition att höja 
nivån på de nationella förbundens 
tävlingsledare arrangeras återkom-
mande internationella utbildningar. 
Denna gång stod Aten för värdskapet 
och lockade sammanlagt 77 deltagare 
från 24 länder. Svenska Bridgeför-
bundet skickade fyra deltagare. För 
att kunna dela in deltagarna i jämna 
grupper inför de kommande dagarnas 
övningar inleddes kursen med ett 1,5 
timme långt skriftligt prov avsett att 
värdera deltagarnas förkunskaper. De 
följande dagarnas aktiveter bestod av 
ett flertal föreläsningar och ett större 
antal så kallade simuleringsövningar; 
en examinations och övningsform där 
kursdeltagarna får visa förmåga i och 
öva på att hantera situationer som kan 
uppstå under spelet i en bridgetävling.

FÖRBÄTTRADE BRIDGELAGAR

Bland de flera lärorika föreläsningarna 
fanns ett särskilt intressant inslag, när 

ordföranden i WBF:s lagkommis-
sion Ton Kooijman tillsammans med 
Maurizio Di Sacco presenterade de 
grundläggande förändringarna som 
planeras inför 2017 års nya bridgela-
gar. Glädjande nog har man arbetat 
oförtröttligt med att försöka förtyd-
liga innehållet i lagarna och med att 
skapa ännu bättre förutsättningar för 
att låta bridgespelare spela just bridge.
 Kursen avslutades med ett större 
skriftligt prov varefter deltagarnas 
samlade resultat presenterades. Efter-
som denna kurs inte var en EBL:s 
examinerande kurs tilldelades delta-
garna ett betyg utifrån skalan A-D, 
där de kursdeltagare som erhållit bety-
get A också kommer att få möjlighet 
att delta vid nästa års examinerande 
kurs. En av de två kursdeltagare som 
presterade så pass bra att de tilldelades 
betyget A+ var glädjande nog Tommy 
Andersson. Björn Andersson och 
Philip Berggren lyckades uppnå bety-
get A och Pierre Winberg betyg C.

T Ä V L I N G S L E D N I N G  H Ö G S T A  B E T Y G

Högsta TL-betyg
för Tommy Andersson

Tommy Andersson fick A+.

Webbaserat tävlingssystem som 
ger helt nya möjligheter och 

spelupplevelser. Tre klick och 
första ronden är igång!

Bridgetime

Se filmen på
www.bridgetime.se
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