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program
Fredag 17 januari
09.30-12.50  SM Lag Mixed, kval
14.00-17.30  Brons 3
14.30-20.15  SM Lag Mixed,  
 kvartsfinal
18.30-22.00  Brons 4

Lördag 18 januari
09.30-16.45  SM Lag Mixed,  
 semifinal
10.00-19.15  Guldtävling

10.30-14.00 Brons 5
17.15-19.15  SM Lag Mixed, final
15.00-18.30  Brons 6 (hcp)

Söndag 19 januari
09.30-13.45  SM Lag Mixed, final
10.30-13.30  Brons 7

Lunchbuffé 105:—
Serveras i loungen kl 12.00–15.00
• Tempurabakad koljafilé  
med remouladsås och kokt potatis 
inkl bordsvatten samt kaffe

KVÄLLSbuffé 185:—
Serveras i restaurangen kl 18.00–22.00
• Citronstekt kycklingbröst med  
örtgräddsås och grönsaksris inkl kaffe/te

Vinterfestival 



















 







 

 





VÄderprognoS • SKöVde

Tre kvalmatcher kvar
Tre matcher och 75 möjliga VP att ta. 
Det är chansen i dagens rally, för att 
ta någon av åtta platser i kvarten.

Stabila resultat, med två 25:or och 
som sämst 12, gör att GörAnns lag 
med Annika Sandberg, Leif Axels-
son, Ann-Sofie Axelsson och Gö-
ran Levan toppar kvalet efter första 
dagen. 
 Carinas med Carina Sjöblom, 
Bosse Sundström, Carina Hallkvist 
och Sven-Erik Hallkvist parkerar 
på andraplatsen, 6 poäng efter le-
darna.
 Trea just nu är Namnlösa med 
Margot Sivelind, Daniel Sivelind, 
Malin Helin och Daniel Eriksson.

MARKERING?
Syd hade ett obehagligt markerings-
läge i första matchen.

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

SyD	 väSt	 norD	 öSt	
Daniel	 Zlatko	 Margot	 Dejana	
Sivelind	 Sariev	 Sivelind	 Sverker
pass 1NT pass 22*
pass 2s pass 42*
pass 4s pass 6s
pass 

22 var dubbelstayman. Väst uppvi-
sade fyrkortsspader och 42 visade 
renons.
 Då partnern spelade ut klöveress 
mot 6s såg Daniel Sivelind straffen 
i hjärteress. Han provade att marke-
ra för hjärtervända, genom att lägga 
klöverdamen. Margot hoppades på 
klöversingel hos partnern och fort-
satte i klöver, vilket inte var rätt när 
given var denna:

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

ZlATAN? Nej, Zlatko spelade 6s.
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TOMMY GUllBERGS  
lAGOM SVÅRA
I varje nummer av bullen hittar 
du ett av Tommy Gullbergs 
lagom svåra spelproblem för 
lagtävling.

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

SyD	 väSt	 norD	 öSt
  1NT pass
2c* pass 22 pass 
33 pass 3NT pass
6NT pass pass pass

Utspel: Spaderknekt.
 Efter sangöppning modell 
14-16 följer högfärgsfråga. Nord 
berättar sedan om femkorts 
hjärter. När han inte får stöd 
chansar han på lillslam i sang.
 Spelplan?

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

Nu kunde Zlatko Sariev vinna klö-
vervändan, dra ut trumfen och sen 
saka bordets hjärter på höga ruter. 
Slammen var hemma för +1430. 
 Vid det andra bordet gick redan 
4s straff, efter hjärterdam i ut-
spel. Då kunde Nord-Syd hämta 
två hjärterstick och en hjärterstöld. 
Klöveress gav straffen. Det betydde 
+1530 sammanlagt på brickan och 
hela 17 imp till Örebro.

 Det fanns en ledtråd till att vända 
i hjärter i stick två, oavsett vilket 
kort Syd lägger. Ser du den?
 Just det. På 42 bjöd Väst 4s, nå-
got som bör förneka hjärterkontroll.

VäGVINNANDE BRIDGE
Nu hade Margot och Daniel lärt sig 
vägvinnande bridge – att bjuda slam-
mar där motståndarna kan inleda med 
att ta straffen! Det fick Dalombor 
erfara, när Sivelinds hissade sig upp 
till 6c i tredje ronden:

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

Öst skulle spela ut. Efter spadertvå 
i utspel kunde Margot vinna med 
knekten, trumfa ut och sedan kasta 
två ruter på E-K i spader. Öst-Väst 
fick ett ruterstick, men det var också 
allt. +1370 gav 13 imp, när man spelade 
5c vid det andra bordet.

SlAMAVGÖRANDEN
Det var ovanligt gott om slamavgö-
randen den första speldagen. Trots 
14 stick i klöver, spader och sang, var 

Eva-Liss och Hasse Göthe det enda 
paret som hittade storlam här.

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

SyD	 väSt	 norD	 öSt	
Eva	 Hans	 Björn	 Eva-Liss
Andersson	 Göthe	 Andersson	 Göthe
	  pass 1s 
pass 3c pass 3s
pass 4s pass 4NT*
pass 5NT* pass 7c
pass pass pass

Det konservativa hoppande bort-
taget ledde till målet. 4 sang visade 
tre ess och 5 sang bekräftade att man 
förfogade över alla essen.
 ”Vi bjöd bästa storslammen”, 
påpekade Hasse. Storslam i spader 
eller sang går bet om spadern sitter 
5-0, men då gäller det visserligen att 
få klöverslammen på rätt hand för att 
undvika direktstöld.
 Vid det andra bordet petade 
Tommy Gullberg in en dubblings-
lapp, som verkar ha skrämt mot-
ståndarna:

SyD	 väSt	 norD	 öSt	
Madeleine	 Eva	 Tommy	 Olle
Swanström	 Glans	 Gullberg	 Olsson
	  pass 1s 
pass 2c pass 2s
pass 4c pass 42
pass 43 D 4s
pass pass pass

Öst hade kunnat avvakta med pass på 
dubblingen och invänta mer informa-
tion från partnern.
 Bara utgång vid det ena bordet och 
hemspelad storslam vid det andra gav 
4G 14 imp på brickan.
 Hela 11 av 18 Öst-Väst-par stan-
nade i utgång.

         

Eva-Liss Göthe bjöd storslam.
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NY chANS
Ny chans att bjuda storslam kom i 
ronden därefter. Carina Sjöblom och 
Bosse Sundström hade en väl avvägd 
budgivning till 7s.

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

SyD	 väSt	 norD	 öSt	
Carina	 	 Bosse	
Sjöblom	 	 Sundström	
	 pass 1NT pass 
23* pass 2s*	 pass
4c* pass 42* pass 
43* D pass* pass
4NT* pass 53* pass
5NT* pass 7s pass
pass pass

Efter överföring följde kontrollbud-
givning samt ess- och kungfråga. 
E-K-D i ruter såg bra ut, tyckte Bosse, 
och lyfte själv i storslammen.
 Sju par bjöd storslam, tio par lill-
slam och ett par stannade i utgång.

         

MÅNGA STIcK
Annika Sandberg toppar tabellen 
efter en dags spel med GörAnns 
lag. Hon skrapade ihop en ansenlig 

Annika Sandberg tog 12 stick.Bosse Sundström bjöd storslam.

mängd stick på denna bricka från 
rond tre, när hon satt i ett hjärter-
kontrakt som Syd:

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

Väst spelade ut ruteress och när 
partnern högmarkerade med tvåan 
fortsatte Väst i färgen, trots att han 
fick se Syd lägga knekten. Rutervän-
dan gick till tio, kung och stöld. 
 När Annika spelade hjärterknekt 
kom Västs nästa mindre lyckade 
insats – han täckte hjärterknekten 
med kungen... och fick onda blickar 
av partnern, som var tvungen att följa 
med damen. 
 Nu kunde Annika dra ut trumfen 
med hjärternio, slänga en spader på 
ruterdam och sedan spela klöver till 
ess. På klöverkung fick bordet göra 
sig av med en spader och när hon nu 
spelade klöver till stöld ramlade Västs 
dam. Handen kunde nu spelas in på 
hjärtertio, för att hämta hem två höga 
klöver med spadersak. 
 12 stick!
 Tyvärr var kontraktet bara 23...

Guldgruvan 
heter sista helgens guldtävling 
under Bridgefestivalen i Örebro. 
Den spelas med kval på lördagen 
(Gröna Hissen) och finalspel på 
söndagen. Carry over används.  
I samtliga grupper utdelas guld-
poäng, 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. Startav-
gift: 250 kr. 50% går tillbaka i 
prispengar. I grupp B-J får vin-
narparet 1.000 kr. Resterande 
fördelas på topp-5 i A.

Guldtävling 
imorgon
lördag 

10.00–19.15
 

Startavgift: 250 kr

Sponsor:
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lÖSNING – TOMMYS lAGOM
Chansrikaste spelplanen är att 
ingripa med spaderess och sedan 
spela låg klöver upp mot handen. 
Hela given:

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

Har Öst då klöverkung andra, 
tredje eller fjärde är hemgången 
klar.
 Ingriper han med kungen ger 
klöverfärgen fyra stick och hem-
gång. När han lägger låg klöver 
vinner Syd och ser sedan till att få 
tre ruterstick för hemgång.
 Med aktuell sits kan man också 
spela klöveress följt av klöver till 
handen och sedan överge färgen. 
Men skulle Väst komma in på ru-
terkung och ha klöver kvar, blir det 
straff i kontraktet.

         

493 lAG I SVENSKA cUPEN
När anmälningstiden gick ut natten 
till igår stannade antalet lag i Svenska 
Cupen vid 493. Det är färre än förra 
året, då hela 680 lag deltog, men får 
ändå anses vara ett bra deltagande. 
Nu återstår ett digert arbete för Täv-
lingskommittén att lotta den första 
omgången.

         

    %
 1  Eva Häggström - Jonas Häggström  Borås BA  322.0  60.98
 2  Oswald Wijeratne - Kent Eriksson  Skövde BA  320.7  60.74
 3  Arnold Ivansson - Anders Brodin  Stenstorps BK - BK Everfresh  303.8  57.54
 4  Bengt Forsberg - Jan-Ove Linnerbäck  Skövde BA  299.3  56.69
 5  Marianne Eriksson - Ulla Jonsson  Uddevalla BF  296.5  56.15
 6  Elisabeth Stenberg - Tommy Ranta-Mikkula  Skövde BA  294.0  55.68
 7  Patrik Elofsson - Leif Samuelsson  Skövde BA  293.3  55.54
 8  Birgitta Wegemyr - Inge Wilsson  Skövde BA  286.9  54.34
 9  Kerstin Ekdahl - Gunilla Otterström  Näsby BS - Lidingö BK  282.5  53.50
10  Väinö Bistsjö - Håkan Gustafsson  Skövde BA  277.2  52.50
11  Jerry Eklöf - Karl-Erik Karlsson  Skövde BA  276.2  52.31
12  Björn Rosén - Arne Larsson  Skövde BA  275.3  52.14
13  Jan-Olof Siby - Nils Karlsson  Borås BA - Örebridgen  256.5  48.59
14  Thorbjörn Fredriksson - Fredrik Axelsson  Örebridgen - Skövde BA  246.7  46.73
15  Erik Sjöstrand - Sanny Syberfeldt  Skövde BA  241.8  45.80
16  Martin Artman - Rolf Andersson  Carlsborgs BK  241.8  45.79
17  Sune Bustad - Ingvar Ivarsson  Skövde BA  241.5  45.74
18  Jarl Hallberg - Gunnar Fransson  Skövde BA  239.7  45.40
19  Sven Lindell - Olle Gustavsson  Tibro BK  235.5  44.59
20  Christer Swenson - Benny Olsson  Skövde BA  229.9  43.53
21  Nina Bodforss - Kerstin Ivarsson  Skövde BA  226.0  42.81
22  Per Laving - Hans Otterström  Näsby BS - Lidingö BK  225.0  42.60
23  Annike Larsson - Aina Andreasson  Uddevalla BF  215.3  40.77
24  Anne-Marie Därth - Eva Karlsson  Skövde BA  208.7  39.53

EN GIV OM DAGEN
En giv om dagen (minst) håller dok-
torn borta! 
 Har du sett någon trevlig  giv spelas 
under Vinterfestivalen? Berätta om 
den i bullen! Ta kontakt med Peter, 
som sitter under korkeken vid funk-
tionärsbordet i Blå Hallen.

SIDOTäVlINGAR
Utöver SM Mixed lag spelas sju 
bronstävlingar och en guldtävling 
under festivalen. 
 Startavgift är 80 kr för bronstäv-
lingar och 250 kr för guldtävlingen.
 30% av intäkterna går tillbaks 
som priser.

reSuLTaT • bronS 2 • 24 par

Sm Lag mixed • reSuLTaT efTer dag 1


