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Söndag 31 juli
PROGRAM
09.00-18.45  SM Par Damer X
10.00-19.30 Chairman’s Cup Q-W
 Kval, Gröna hissen
10.00-13.30 Brons 6 A-H
14.30-18.00 Brons 7, hcp A-H
15.30-21.15 Silver 3 M-O
19.00-22.30 Brons 8 A-H
20.00 Val av motståndare 
 i Chairman’s Cup 

Veteraner av klass
– fjärde guldet!

tokollet efter att paret tryckte upp 
kontraktet i storslam med en bet.
 – Masken gick inte, konstaterar 
Kent Karlsson.
 ”Det var ingen höjdare. Nu kanske 
vi har missflyt”, tänkte Karlsson.
 Något missflyt blev det inte för 
det rutinerade paret, som har över 
40 år tillsammans vid det gröna 
bridgebordet.
 Uddevalla BF-spelarna låg tvåa 
efter den första dagens 64 brickor. 
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BULLETIN 3

SAMARBETSPARTNERS:

Kent Karlsson (t v) och Kalle Aldeborg 
spelade hem sitt fjärde guld  
i veteranernas SM Par.

Då ledde Ulricehamns Lars-Åke 
Alterby/Divert Carlsson tävlingen 
med 50 poängs marginal.
 – Vi brukar ligga sämre till efter den 
första dagen, säger Kent Karlsson.
 Under lördagen malde Aldeborg/
Karlsson ner motståndet och vann 
med hela 180 poängs marginal efter 
totalt 102 brickors spelande.
 – Det har gått bra och vi vann 
övertygande, säger han.

Fortsättning på sidan 2

TEXT: THOMAS WEDIN

Vinnare 2009, 2012, 2013 och 2016.
Lägg därtill en fjärdeplats.
 Kent Karlsson och Kalle Aldeborg 
visar att de är ett veteranpar av klass.

Men det började inte särskilt bra när 
Bridgefestivalens första SM-klass 
inleddes. Karlsson/Aldeborg skulle 
testa ”vart vindarna blåste” på den 
första brickan i fredags.
 Det slutade med en plump i pro-

   

Bridge - och  Kulturresor

Dagensbridge.se - Din Bridgetidning på nätet

VÄDER I ÖREBRO

Telefon till infodisken 019-766 45 89
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Festivalstatistik
– mot nytt rekord?
CARL RAGNARSSON (TM)

Bridgefestivalen slår för 22:a 
gången i ordningen upp sina portar 
och hälsar alla bridgeentusiaster 
välkomna. Vi hoppas att ni kommer 
att få en trevlig och minnesvärd 
upplevelse av årets festival.

Som vanligt hoppas vi också på nya 
deltagarrekord, även om det i sig 
inte är av högsta prioritet.  Vi har två 
noteringar från fjolåret att försöka 
slå; dels största deltagande i en och 
samma partävling, 464 par, dels 
totala antalet deltagare under en och 
samma festival, där toppnoteringen 
är 8.359 par. 
 En daglig uppdatering om 
hur det går jakten på det gamla 
rekordet kommer du att finna under 
ovanstående rubrik. 
 Här följer statistiken sedan 1996:

1996  2 258 par
1997  2 310 
1998  2 554
1999  2 650
2000  3 347
2001  3 598
2002  4 196
2003  4 265
2005  3 559
2006  3 755
2007  5 107
2008  5 828
2009  6 989
2010  7 297
2011  7 421
2012  7 778
2013  8 281 
2014  8 335
2015  8 359
2016  1 346 
           (+177 par jämfört med 2015)

SM lag 
Veteraner
tisdag 2 augusti
start kl 15.00
– anmälan senast 
måndag kl 20.00!

Antalet deltagare har ökat i 
SM Lag Veteraner.

Detta har medfört att en 
åttondelsfinal tillkommit i 
programmet. 

Åttondelsfinalen får i sin tur 
konsekvensen att tävlingen 
startar redan på tisdagen  
kl 15.00.

Fortsättning från sidan 1

Paret Aldeborg/Karlsson spelade sitt 
femte veteran-SM och det har varit 
fem framgångsrika år.
 – Vi har fyra segrar och en fjärde 
plats. Det är fel att säga att det bara är 
tur att vi vinner, säger Kent Karlsson 
utan att på något sätt vilja skryta.
Resultatet talar för sig själv.
 Att det skulle bli i ett fjärde guld 
såg Kent Karlsson möjligheten till 
när den andra tävlingsdagen inleddes.
 – Det kändes nästan som så redan 
när vi startade.
 Kalle Aldeborg, vars intervju jag 
fick ta någon timme efter prisutdel-
ningsceremonin (Kalle skulle spela 
bronstävling med sin fru), hittar för-
klaringen till den mästerskapstiteln i 
parets offensiva spel.
 – Vi lyckades inte få så många kon-
stiga svackor. Det brukar bli haveri 
ibland och det gör ingenting om man 
får en bottenbricka, men vi spelade 
lugnt och stabilt även om bjuder tufft. 
Vi är inga feglirare, säger Aldeborg 
som har varit med på alla Bridgefes-
tivaler. Den här gången tänker han, 
till skillnad från tidigare år, vara med 
under alla speldagar.
 – Det fanns flera duktiga kandida-
ter till guldet och vi hade bara spelat 
tre gånger sedan Tromsø så därför 
hade vi ett bra snack i torsdags. Det är 
bra att prata igenom olika situationer.
Kalle Aldeborg värderar mäster-
skapstiteln högt.

Veteran-SM i friidrott också!
– Det är roligare för att man vet att 
det blir svårare att vinna, säger han.
Förra året blev det aldrig något spel 
i veteran-SM för den framgångsrika 
duon som också är regerande euro-
pamästare, en titel de spelade hem i 
norska Tromsø 2015.
 – Nej, då kunde inte Kalle. Han 
sprang veteran-SM på 200 meter i 
stället, berättar Kent Karlsson.
 Nu satsar Aldeborg mot veteran-
VM 2020.
 – Det avgörs i Göteborg.
 Men då handlar det om friidrott 
och 200 meter.

 Innan dess väntar veteran-SM för 
lag och SM-par för herrarna Karls-
son/Aldeborg.
 Vi får se om det gamla BOCK-
systemet ska ta paret till nya fram-
gångar vid bridgebordet.
 SM-silvret gick till Hans Bengts-
son/Karl-Erik Johansson, Ryds BK. 
 Bronset gick till Sölvesborgs BK-
spelarna Ingemar Andersson och 
Carsten Kofoed.
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TOMMY GULLBERGS  
LÄTTA SPELPROBLEM
I varje nummer av bullen hittar 
du två spelproblem signerade 
Tommy Gullberg. Detta är det 
lätta problemet.

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

SYD VÄST NORD ÖST
1s D 2s pass 
4s pass pass pass

Utspel: ruterdam.
 Sitter trumfen 3-2 finns det 
säkerligen 10 stick. Hur ger man 
sig chanser med snedsits i trumf?
 Lite längre fram i bullen hittar 
du lösningen.

TOMMY GULLBERGS  
SVÅRA SPELPROBLEM
I varje nummer av bullen hittar 
du två spelproblem signerade 
Tommy Gullberg. Detta är det 
svåra problemet.

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

SYD VÄST NORD ÖST
  1c pass 
1s pass 1NT pass 
4s pass pass pass

Utspel: hjärterknekt.
 Öst sticker hjärterdam och 
returnerar sedan hjärter till 
kung. När ni sedan spelar trumf 
till ess bekänner alla. Hur ska 
man fortsätta?
 Lösning längre fram i bullen.

Viktigt angående  
bordsanmälan i sidotävlingar

I spellokalen finns en restau-
rang på ovanvåningen och ett 
minicafé på markplan. 

Det serveras varma rätter, 
smörgåsar, korv, kaffe, te, kalla 
drycker, chokladbollar, mazari-
ner, frukt m m.
 
DAGENS LUNCH CONVENTUM
Kycklingfilé med dragonörtsås 
och stekt potatis ..................... 95:-
Lasagne med tomat-  
och löksallad .......................... 95:-
Salladstallrik - Chef's choice 95:-
(Salladsbuffé, smör, bröd , vatten 
och kaffe ingår.)

DAGENS LUNCH SCANDIC GRAND
Kålpudding med gräddsås, 
lingon och kokt potatis.....119:–
(Scandicvatten, salladsbuffé 
kaffe och dessert ingår.)

Mat & Dryck

CARL RAGNARSSON (TM)

Anmälan till sidotävlingar görs vid borden – på utlagd blankett. Denna 
blankett är en nödvändig förutsättning för att tävlingarna skall kunna 
startas på utsatt klockslag och med de rätta förutsättningarna. Under 
uppstartsproceduren kontrollerar tävlingsledarna vilka bord som är 
fyllda och var det finns eventuella luckor, men det är en omöjlighet för 
dem att hålla ständig bevakning av varje enskilt bord när startfälten är så 
gigantiska som i Bridgefestivalen.

Så: 
Om du skrivit upp dig på ett bord och vill stryka dig från det, måste du 
först meddela någon av tävlingsledarna (bär beige väst), så att de kan se 
till att luckan fylls!

Systembegränsningar 
i handikapptävlingar

CARL RAGNARSSON (CTD)

I enlighet med tävlingsbestäm-
melserna gäller att par får spela 
system med maximalt sju prickar i 
festivalens bronstävlingar.  
 I handikapptävlingarna (start kl 
14.30 varje dag) finns ytterligare en 
begränsning: 
 Öppningsbud med fyra eller fler 
prickar är inte tillåtna!
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DAG-FÖR-DAG-SCHEMA

SÖNDAG 31 JULI 
09.00-18.45  SM Par Damer  
 Paus 12.00-13.15 samt 
16.30-17.00 
10.00-19.30  Chairman’s Cup kval,  
 Gröna Hissen  
 Paus 13.20-14.40 samt  
 16.50-17.20
10.00-13.30  Brons 6 
 Paus 11.30-12.00
14.30-18.00  Brons 7, handikapp*  
 Paus 16.00-16.30
15.30-21.15  Silver 3  
 Paus 18.00-18.30
19.00-22.30  Brons 8  
 Paus 20.30-21.00

MÅNDAG 1 AUGUSTI 
09.00-14.15  SM Par Dam 
 Paus 12.00-12.30 
10.00-14.10  Chairman’s Cup, 32 lag 
10.00-14.10  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 32 lag 
10.00-13.30  Brons 9  
 Paus 11.30-12.00
14.30-18.05  Brons 10, handikapp*  
 Paus 16.05-16.35
15.30-21.15  SM-par Nybörjarträffen  
 Paus 18.00-19.00
15.30-21.15  Silver 4  
 Paus 17.45-18.15
15.50-20.00  Chairman’s Cup, 16 lag
15.50-18.30  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 32 lag 
19.00-22.30  Brons 11, Mixed  
 Paus 20.30-21.00
19.00-21.40  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 16 lag 

TISDAG 2 AUGUSTI
09.00-13.35 SM Par Mixed, 
 sista dansen  
 Paus 11.00-11.30
09.30-12.00  SM Par Nybörjare 
10.00-20.40  Chairman’s Cup,   
 kvartsfinal  
 Paus 14.50-15.50
10.00-14.10  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 16 lag 
10.00-13.35 Brons 12  
 Paus 11.30-12.00
14.30-18.00 Brons 13, handikapp*  
 Paus 16.00-16.30
15.00-20.30 SM Lag Veteran, kval  
 Paus 18.05-18.30
15.20-19.30  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 8 lag 
15.30-21.15 Silver 5  
 Paus 17.45-18.15
19.00-22.30  Brons 14  
 Paus 20.30-21.00

ONSDAG 3 AUGUSTI 
09.00-18.45  SM Par Mixed  
 Paus 12.00-13.15 samt  
 16.30-17.00
09.30-16.35  SM Lag Veteran, kval   
 Paus 12.35-13.30
09.30-13.00  Brons 15, max klövernål  
 Paus 11.00-11.30
09.30-13.00  Brons 16, max ruternål  
 Paus 11.00-11.30
10.00-20.40  Chairman’s Cup, semi  
 Paus 14.50-15.50
10.00-14.10  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 8 lag
10.00-13.30 Brons 17  
 Paus 11.30-12.00
14.30-18.00  Brons 18, handikapp*  
 Paus 16.00-16.30
15.30-21.40  Silver 6, Gröna Hissen lag  
 Paus 17.55-18.25
15.50-20.40  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 4 lag
17.30-20.10 SM Lag Veteran, 
 åttondelsfinal 
19.00-22.30  Brons 19  
 Paus 20.30-21.00

TORSDAG 4 AUGUSTI
09.00-14.15  SM Par Mixed  
 Paus 12.00-12.30
09.30-13.55 Brons 20, 
 Gröna Hissen lag  
 Paus 11.10-11.40
09.30-12.10  SM Lag Veteran,   
 kvartsfinal 

10.00-20.40  Chairman’s Cup, final  
 Paus 14.50-15.50
10.00-14.50  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 4 lag 
10.00-13.30  Brons 21  
 Paus 11.30-12.00
13.10-15.50  SM Lag Veteran, semi
14.30-18.05  Brons 22, handikapp*  
 Paus 16.05-16.35
15.30-21.25  Silver 7, Gröna Hissen par  
 Paus 17.45-18.15
15.50-20.40  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 
 match om 3:e pris 
16.00-22.00  SM Par Open, 
 Sista Chansen  
 Paus 18.30-19.00
16.20-19.30 SM Lag Veteran, final  
 samt match om 3:e pris
19.00-22.45  Brons 23  
 Paus 20.40-21.15

FREDAG 5 AUGUSTI
09.30-19.00  SM Par Open, semif 
 Paus 12.40-14.00 samt  
 16.30-17.00
10.00-13.30  Brons 24  
 Paus 11.30-12.00
14.30-18.00  Brons 25, handikapp  
 Paus 16.00-16.30
15.30-21.15  Silver 8  
 Paus 18.00-18.30
19.00-22.30  Brons 26  
 Paus 20.30-21.00

LÖRDAG 6 AUGUSTI
09.00-18.45  SM Par Open, final  
 Paus 12.00-13.15 samt  
 16.30-17.00
10.00-13.30  Brons 27  
 Paus 11.30-12.00
14.30-18.00  Brons 28, handikapp  
 Paus 16.00-16.30
15.30-21.15  Guldgruvan, 
 Gröna Hissen par  
 Paus 18.10-18.40
19.00-22.30  Brons 29  
 Paus 20.30-21.00

SÖNDAG 7 AUGUSTI 
09.00-14.15  SM Par Open, final  
 Paus 12.00-12.30
09.30-14.45  Guldgruvan, final  
 Paus 12.30-13.00
10.00-13.30  Brons 30  
 Paus 11.30-12.00

* Efterföljande seminarium

Doktor?
Är du doktor och deltar  

i Bridgefestivalen? 

Meddela i infodisken 
att du är här, 

utifall vi behöver 
nyttja din kompetens!
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Chairman’s Cup (CC) – 
Söndag / Sunday

CARL RAGNARSSON (TM)

Gröna Hissen
Sju matcher återstår:
10.00-13.20 Rond 7-9
14.40-16.50 Rond 10-11
17.20-19.30 Rond 12-13
ca 20.00 Kaptensmöte, 
 val inför CC-32 lag. 
 Äger rum i 
 CC-hörnet 
 i Conventum 

Valprocedur inför CC-32 lag 
Lagen placerade 1-16 i Gröna 
Hissen väljer i tur och ordning, med 
början på segrarna, motståndare 
bland lagen placerade 17-32. 
 Kaptener för lagen 1-16 ombeds 
vara på plats i tid!

Inför Bonuscupen, BC_32A 
Spelordning för Bonuscupen görs 
på basis av resultaten i Gröna 
Hissen; laget rankat 33 möter 64, 
34 möter 63, 35 möter 62 o s v. Om 
ett lag hoppar av BC_32A, anses 
deras motståndare ha vunnit på 
walk over.

Qualifying Swiss
Seven rounds to be played today:
10.00-13.20 Rounds 7-9
14.40-16.50 Rounds 10-11
17.20-19.30 Rounds 12-13
Approx   Captains Meeting,  
20.00 Selecting procedure  
 CC_R of 32. 
 Will be held in the  
 playing area 
 of the CC

Selecting Procedure CC_R of 32
The teams ranked 1-16 after 
completion of the Qualifying Swiss 
select opponent among the teams 
ranked 17-32. The Winner of the 
Swiss starts the selection.
 Captains of the teams ranked 
1-16 are requested to be on time! 

The Bonus Cup, BC_R of 32A
Brackets will be used; the team 
ranked 33 will meet the team ranked 
64, the team ranked 63 meet 34, 
and so on. If a team withdraws of 
BC_R32A, their opponents will be 
determined as Winner (Walk Over).

Mobiltelefoner och 
teknisk utrustning 
CARL RAGNARSSON (TM)

Mobiltelefoner och teknisk utrust-
ning (som bärbara datorer, Ipads m 
m) skall vara avstängda i Conventum 
Arena!
 Spelare som av någon anledning 
måste vara ständigt anträffbar skall 
lämna telefonen till TL eller info-
disken för passning.
 Bestraffningen för spelare som
ertappas med påslagen i Convetum 
Arena är följande:

Partävling
50 % av toppen på en bricka.
Lagtävling 
2 VP (6 IMP i KO-matcher). 

Mobilförbudet gäller även åskådare, 
som riskerar att avvisas från Con-
ventum Arena
 Så, snälla… kontrollera att mobilen 
är avstängd innan du går in i lokalen.

Mobile Phones and 
Electronic Devices
CARL RAGNARSSON (TM)

Mobile phones an other electronic 
devices (such as laptops, Ipads etc) 
shall be turned off if at all brought 
into the Conventum Arena!
 Players who must be available on 
mobile phone shall submit it to the 
TD or to the hospitality desk for 
standby. 
 Any player caught with a mobile 
phone turned on will cause his pair/
team a penalty. This penalty is man-
datory.

At Pairs
50 % of the top score of one board.
At Teams 
2 VPs (6 IMPs in KO-matches)

These regulations apply also for spec-
tators who run the risk of being sent 
away from the Conventum Arena.
 Please, please …check once more 
that your mobile phone is turned off 
before you enter the playing area.

Sista Dansen
tisdag 2 augusti kl 09.00–13.35

Spel om minst två platser till SM Par Mixed. 

Vid sena återbud från distrikten  
fylls det på med fler platser.  
Silverpoäng delas ut efter  
gällande skala.  
32 brickor.
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TEXT: BERTIL G JOHNSON, FOTO: THOMAS WEDIN

Andraplatsen på fredag kväll var 
precis det utgångsläge som Uddeval-
las Kalle Aldeborg och Kent Karlsson 
behövde för att vinna veteranernas 
SM-par för fjärde (!) gången. Under 
lördagens förmiddag malde de ner 
allt motstånd och med ett försprång 
på 159 poäng med 900 att spela om 
var de i praktiken klara mästare re-
dan före den sista omgången.

Tvåan Hans Bengtsson - Karl-Erik 
Johansson från Ryd dök upp i täten 
strax efter lunch första dagen och 
hängde sedan kvar där – en påtag-
ligt stabil insats.  Även trean, Inge-
mar Andersson - Carsten Kofoed, 
Sölvesborg fanns hela tiden med i 
resonemanget.
 Här följer lite smått och gott från 
lördagens spel.

 [ E
 ] D10875
 { 1087
 }Kkn75
[ D1098543  [ K
] E  ] K9643
{ 9  { K653
}E432  }1098
 [ kn762
 ] kn2
 { EDkn42
 }D6

Fjolårssegrande jämtlänningarna 
Kjell Carlsson och Jöns Johansson 
gillade inte att jag i går kväll räk-
nade bort dem från toppstriden och 
demonstrerade sina ambitioner ge-
nom en rejält svettig tresangare:

Väst Nord Öst Syd
1[ D RD 3{
3[ pass pass 3NT
pass pass pass

”Man måste ju lita på partnern”, 
tyckte Kjell på Syds plats.
 Med spader ut hade kontraktet 
inte överlevt särskilt länge men Väst 
valde att starta med klövertre som 
gick till damen.  Väst kröp på en 
andra klöver bordet och sedan kom 
rutertio som redde ut den färgen.
Ännu fanns bara åtta stick men för-
svarets förbindelser var helt sönder-
trasade och det blev inte bara ett ni-
onde utan också ett tionde stick till 
Jämtland.
 En svårhanterad svingbricka dök 
upp strax efteråt:

 [ 86
 ] D98
 { KDkn932
 }54
[ EKDkn754  [ 932
] 7  ] Kkn105432
{ ---  { 75
}ED1062  }8
 [ 10
 ] E6
 { E10864
 }Kkn973

Syd öppnade med 1{ och Kalle Al-
deborg bjöd ett gammaldags 2{-
krav. Nästa gång han fick chansen 
befann man sig på 5-läget, så det 
fick bli 5[.
 Det lustiga med brickan är att 
man går bet i 5 spader men kan gå 
hem om man bjudit lillslam. Kalle 
stal förstås två klöver på bordet, 
vilket ger hemgång om färgen sitter 
4-3.
 I 6 spader räcker inte det om inte 
just kungen sitter tredje i klöver. 
Därför är det en rimlig idé att satsa 
på hjärtern i stället. Gissar man rätt, 
kan spadernio vara en nyttig ingång 
och i värsta fall kan klövermasken 
räcka.

 Mer Kalle.

 [ Dkn95
 ] D10973
 { 10
 }D62
[ EK82  [ 4
] kn2  ] K8
{ Kkn95  { D8742
}1074  }Ekn985
 [ 10763
 ] E654
 { E63
 }K3

Kent öppnade som Syd med en svag 
sang och Kalle frågade efter hög-
färg. Utspelsdubbling av Öst och  
2 hjärter av Kent. Det fick han spela.
 När bordet kom upp, sa Kent 
någonting förnöjt om den fina hjär-
tern och någon åskådare undrade 
om det kunde vara rätt med en in-
vit. ”Nädu”, sa Kalle, ”det räcker 
inte med silvertejp för att få stopp 
på den käften”.
 Naturligtvis var 2 hjärter fullt 
tillräckligt, särskilt som Öst-Väst 
hade ett bra ruterkontrakt.
 Så till något heklt annat. Hur ofta 
öppnar en spelare ovanför 1-läget 
med motståndarnas bästa kontrakt?

 [ KDkn103
 ] E7
 { 109
 }EKkn3
[ E98642  [ ---
] 106  ] kn832
{ K63  { EDkn87
}74  }D1098
 [ 75
 ] KD954
 { 542
 }652

Det ska väl medges att Västs hand 

SM Par Veteraner:

Superveteranerna Kalle Aldeborg 
och Kent Karlsson tog fjärde guldet!
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inte är någon idealisk svag 2-öpp-
ning men vid några bord valde Väst 
att starta med 2[. Det var Nord 
ganska nöjd med och 200 eller 300 
gav Nord-Syd en bra utdelning på 
brickan.
 Det vanligaste slutbudet var an-
nars 1 eller 2 spader på Nord-Syd 
och bättre än så kan de inte åstad-
komma för egen maskin.

 [ D54
 ] 8
 { 10873
 }EKD94
[ 863  [ 10
] Kkn2  ] 10976543
{ K95  { 642
}8762  }kn10
 [ EKkn972
 ] ED
 { EDkn
 }53

Storslam bjöds vid nio bord men 
gick bet vid fyra av dem. Så hur ska 
man spela storslammen med trumf 
i utspel?
 En hjärterstöld på bordet ger det 
tolfte sticket – men var finns det 
trettonde? Klövern 3-3, javisst. En 
rutermask räcker också men för-
utsätter att Öst har kungen.  Att 
godspela klövern med en stöld ger 
ett stick extra men då har man i 
stället inte råd att stjäla hjärter om 
trumfen sitter 3-1.
 Sammantaget är det bästa nog att 
stjäla hjärterdam och spela trumf 
till detta slutläge:

 [ --
 ] --
 { 108
 }EKD9
[ --  [ --
] --  ] 109
{ K9  { 64
}8762  }kn10
 [ 2
 ] --
 { EDkn
 }53

Nu är saken klar om klövern sitter 
3-3 eller som i den aktuella given. 
Om samma hand har klöverlängd 

och ruterkung är han skvisad. Det 
är i sig en något sämre chans än ru-
termasken men förmodligen kan 
man dra en del slutsatser av saken 
och välja rätt i tolfte stick. Hur 
som helst handlar det om en minst 
70-procentig hemgångschans.
 Vid lunch och med 14 brickor 
kvar var täten denna:
Kalle Aldeborg - Kent Karlsson, 
Uddevalla BF .................................. 2741
Hans Bengtsson - Karl-Erik Johansson, 
Ryds BK ..........................................2582
Lars-Åke Alterby - Divert Carlsson, 

Ulricehamns BK ........................... 2568
Ingemar Andersson - Carsten Kofoed,
Sölvesborgs BK ...............................2561
Christina Ahl - Kjell Holmgren, 
Gävle BK - Bollnäs BK ..................2524

Inom den kvintetten var det ganska 
säkert att medaljerna skulle förde-
las. Och med mer än tre hela brick-
ors marginal skulle det fordras ett 
jordskred för att beröva Kalle och 
Kent deras fjärde titel.
 En storslam fanns också i den 
sista omgången:

Veteransilver till Hans Bengtsson–Karl-Erik Johansson.

Brons till Ingemar Andersson och Carsten Kofoed.
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 [ kn102
 ] Kkn10
 { kn43
 }kn1073
[ ED53  [ K876
] 6542  ] E
{ EK962  { D1085
}---  }E942
 [ 94
 ] D9873
 { 7
 }KD865

Här var det uppenbarligen inte lätt 
att hitta maximum, men det hand-
lar förstås om bara 26 hp – resten 
är en fråga om anpassning. Bara två 
par tog sig till storslammen: K-G 
Larsson och Jörgen Pihl från Nord 
till 7 spader och Peter Backlund 
och Göran Levan till 7 ruter. Båda 
kontrakten kräver 3-2 i spader men 
i övrigt just ingenting. Mer än halva 
fältet kom inte längre än till utgång.
Som väntat pinnade Kalle Aldeborg 
- Kent Karlsson på i den sista om-
gången och vann till slut med hela 
180 poäng – nära två hela ronder.
Kalle Aldeborg - Kent Karlsson, 
Uddevalla BF ................................3197,8
Hans Bengtsson - Karl-Erik Johansson,
Ryds BK .......................................... 3017
Ingemar Andersson - Carsten Kofoed,
Sölvesborgs BK ...............................2990
Viveca Rappe - Jan-Erik Thomasson,
Filbyter Bridge ...............................2948
Lars-Åke Alterby - Divert Carlsson,
Ulricehamns BK .........................2920,8
Staffan Hallberg - Vidar Wahlestedt,
IFK Karlskrona ..............................2868

SILVER 2 • ÖREBROKOMPANIET • 51 PAR
 NAMN KLUBB/LAND POÄNG %
  1 Alexander Sandin - Thomas Karlsson Storsjöbygdens BK 1322,0 65,6
  2 Benny Olsson - Roger Nyman Skövde BA-Kungshamns BK 1238,8 61,5
  3 Matias Rohrberg - Jesper Buus Thomsen Filbyter Bridge 1228,5 60,9
  4 Per-Inge Helmertz - Pyttsi Flodqvist Motala BA - LUCK 1203,3 59,7
  5 Pierre Carbonnier - Håkan Tjärnemo LUCK 1178,1 58,4

Fullständiga resultat: http://db.svenskbridge.se/info/1667.htm

BRONS 3 • ICA PARKEN CITY • 184 PAR
 NAMN KLUBB/LAND POÄNG %
  1 Pierre Carbonnier - Håkan Tjärnemo LUCK 3041,9 68,9
  2 Charlotta Jönsson - Lars-Eije Svensson Skänninge BK - Mjölby BK 2880,5 65,5
  3 Ann-Christin Pehrson - Veronica Helenius Sölvesborgs BK 2856,9 64,7
  4 Hans Thorgren - Olle Melin ABB BK - Enköpings BS 2832,4 64,1
  5 Johan Tesch - Peter Flodqvist BK S:t Erik 2758,8 62,5

 Fullständiga resultat: http://db.svenskbridge.se/info/1637.htm

BRONS 4 • RESTURANG SAIGON • 180 PAR
 NAMN KLUBB/LAND POÄNG %
  1 Niklas Dahlbäck - Hans Lindström Skutskärs BK 2722,1 63,7
  2 Lars Blomqvist - Arne Johansson Bräcke BK 2677,0 62,7
  3 Torbjörn Sandbäck - Gunnar Göthberg Malungs BK - Nora BK 2653,5 62,1
  4 Gunilla Boström - Hans Larsson Örebridgen 2652,5 62,1
  5 Ulf Andersson - Niklas Broberg BK S:t Erik 2618,3 61,3

Fullständiga resultat: http://db.svenskbridge.se/info/1638.htm

BRONS 5 • EAST WEST SUSHI • 88 PAR
 NAMN KLUBB/LAND POÄNG %
  1 Tommy Hagström - Anders Blomqvist  Uppsalabridgen 1415,0 68,6
  2 Kenneth Hallqvist - Irja Hallqvist Storsjöbygdens BK 1353,0 65,6
  3 Bo Gullefors - Lars-Göran Jonsson Sollefteå BK - BK Hudik 1323,0 64,1
  4 Björn Forsberg - Annika Forsberg Örebridgen 1307,0 63,3
  5 Lars-Åke Alterby - Divert Carlsson Ulricehamns BK 1296,0 62,8

Fullständiga resultat: http://db.svenskbridge.se/info/1639.htm
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Appell om fler juniorer till Juniortruppen 
inför säsongen 2016-17

Även om vi har VM framför oss, vilket om inte räkenskapsmässigt så i alla 
fall känslomässigt avslutar säsongen, så kan vi inte vila på lagrarna utan 
måste även planera framåt.

Appell: finna fler juniorer:

Vi önskar fler juniorer till truppen, och framför allt bland de yngsta! Jag 
ber att alla rådbråkar sina hjärnor för att kolla om inte ni känner till någon 
junior som vill delta.
 OBS att för de yngsta (upp till c:a 15 år) råder inte några krav på elitkun-
skaper i bridge. Vi satsar på att ordna kul aktiviteter med bridge för att få 
ungdomarna att själva upptäcka att de vill satsa vidare. Dock måste ungdo-
marna ha en viss bas och känna till grunderna i spelet.
Under de läger som ordnas finns alltid en grupp vuxna med för att tillse att 
föräldrar som sänder sina barn och ung-domar dit kan känna sig trygga.
 Så: dammsug din omgivning och ta kontakt!!
 Tack på förhand!

Martin   (martin.lofgren@yahoo.se) 

forts.SM Par Veteraner från sid 7:
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LÖSNING – TOMMYS LÄTTA

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

SYD VÄST NORD ÖST
1s D 2s pass 
4s pass pass pass

Utspel: ruterdam.
 Sitter trumfen 3-2 finns det 
säkerligen 10 stick. Hur ger man sig 
chanser med snedsits i trumf?
 Ta utspelet på handen och fortsätt 
med ess, hacka i hjärter.
 Hela given:

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

Vänder Väst med ruter kan ni ta ut 
ess och kung i spader och fortsätta 
med hjärter till stöld. Efter ruter 
till stöld följer hjärter från bordet 
som tvingar Öst att ge upp. Stjäl 
han, sakar ni en förlorande klöver. 
Om inte, tar ni er hjärterstöld för 
hemgång.

LÖSNING – TOMMYS SVÅRA

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

SYD VÄST NORD ÖST
  1c pass 
1s pass 1NT pass 
4s pass pass pass

Utspel: hjärterknekt.
 Öst sticker hjärterdam och 
returnerar sedan hjärter till kung. 
När ni sedan spelar trumf till 
ess bekänner alla. Hur ska man 
fortsätta?
 Ge omedelbart försvaret ett 
ruter stick!
 Hela given:

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

Stjäl hjärtervändan och lägg 
ned spaderkung. Visserligen ska 
försvaret ha ett trumfstick men tre 
ronder ruter med stöld ser till att 
försvaret endast får tre stick.
 Tar man två ronder trumf och 
sedan ger bort ett ruterstick kan 
Väst se till att han kommer in och 
med en tredje trumfrond straffar 
kontraktet.
 Tre ronder ruter efter spaderess 
fungerar väldigt ofta men är en mer 
osäker behandling.

FESTIVAL-ERBJUDANDEN:

ÖBERGS SPELKORT
12-pack ..................................150:–
 Ord. pris 180:– 
NY! LAWRENCE:    
TIPS ON CARD PLAY ................180:–
 Ord. pris 219:–
 
• PIATNIK 100% PLAST ............... 75:–
 Ord. pris 149:–

REA-BORD 
med många  

nedsatta varor
bl a spelbord 200:-

Festival-erbjudanden gäller så långt lagret räcker!

Besök 

Bridgeförlagets
FESTIVAL-SHOP

(till höger om cafeterian)
 
Vi säljer bl a:
• BRIDGE-KLÄDER
• SVENSK LITTERATUR
• UTLÄNDSK LITTERATUR
• SPELKORT
• FACIT-SPELKORT
• BUDLÅDOR
• MJUKPLASTBRICKOR
• PRESENTARTIKLAR
• ... OCH MYCKET MER!

www.bridgeforlaget.se
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Chairman’s cup startade med att ge 
mig en kalldusch. Jag hade:

[ EK83  ] K5  { KD3  }D963

och öppnade med en dubbeltydig 
klöver. Min partner svarade 1 sang 
8-11 balans och jag bjöd 2 klöver 
högfärgsfråga.
 Nu började min partner grubbla! 
Har han aldrig sett en högfärgsfråga 
förr? Efter en stund kom 2 spader. 
Det ser bra ut tyckte jag och 
höjde till 4 spader. Nu satte sig 
partnern att börja grubbla igen! 
Varför passar han inte? Usch! Jag 
kom nu på att partnern förnekat 
högfärg och 2 spader därför var 
konventionellt. Stöd i klöver. Hjälp! 
Min partner bjöd 5 ruter och jag 
fick krypa till korset med 6 klöver.  
Med hjärterutspel till ess hängde 
slammen på att trumfkung skulle 
sitta andra till vänster. Rättvist 
nog satt den riktigt inbäddad. Två 
bet och 13 imp ut innan man hade 
kommit igång.
 – Du är riktigt dålig, sa Grevens 
lagkamrater till honom efter 
följande avgörande:

 [ 98
 ] 109842
 { D108
 }853
[ K75432  [ ED6
] 76  ] E
{ 975  { EK642
}D9  }Ekn42
 [ kn10
 ] KDkn53
 { kn3
 }K1076

Väst Nord Öst Syd
   1]
pass 2] D pass
2[ pass 3] pass
4[ pass pass ?

Greven valde nu att passa!!! Missad 
slam när det borde vara enkelt att 
bara direkt driva till lillslam! 
 Jag håller med hans lagkamrater.

 [ Ekn10
 ] D1052
 { 73
 }K1065
[ D987  [ K542
] Kkn6  ] E84
{ E8  { kn1062
}E742  }98
 [ 63
 ] 973
 { KD954
 }Dkn3

Mårten Gustawsson öppnade i 
andra hand med 1 sang som han fick 
spela. 
 Nord drog i klöver till knekt. 
Därefter gav klöverdam stick. En 
tredje klöver tog spelföraren och 
spelade spader till kung. Nästa 
spader vann Nord billigt och 
inkasserade tredje klöversticket.
 När Syd högmarkerade ruter 
följde nu rutersju till tia, dam och 
ess. 
 Mårten Gustawsson positione-
rade sig nu när han i nästa stick 
spelade ruteråtta till Syds nia. Det 
går nu inte att ta ut ruterkung. 
Spelföraren har då sex stick och 
får det sjunde med en skvis mot 
Nord. Syd kunde inte enligt deras 
metoder ha hjärterdam till sina 
lågfärgsgubbar, eftersom han då 
borde ha öppnat. Hjärtervända gick 
till bordet. Nu följde spader som 
ställde färgen samtidigt som Nord 
blev inpetad för hjärtervända och 
hemgång.
 Nord kunde ha undvikit slut-
spelet om han tagit ut spaderess 
innan han spelade ruter.

 [ kn9852
 ] 86
 { 8
 }Dkn853
[ 3  [ EKD104
] Ekn42  ] D95
{ Kkn652  { E4
}E62  }K94
 [ 76
 ] K1073
 { D10973
 }107

Väst Nord Öst Syd
Bjerregård  Morath
1{ pass 1[ pass
1NT* pass 2}* pass
2] pass 6NT pass
pass pass

Sangåterbudet var obalans och  
2 hjärter naturligt med 14! hp.
 Klövertre kom ut till tia och 
ess. Ruter till ess och ruter till 
knekt avslöjade sitsen i den färgen. 
Spelföraren fortsatte med spader 
till tian. Han är en hejare på att 
maska och inkasserade sedan två 
toppar i spader, som gav besked om 
spadersitsen. Nu följde hjärter till 
knekt och låg hjärter till nia och tia. 
Hjärterkung till ess följde. Läget:

Chairman’s Cup – dag 1
TEXT: TOMMY GULLBERG & TJOLPE FLODQVIST

Litauen toppar Chairman’s Cups gröna hiss efter speldag ett. Idag börjar 
den verkliga streckdramatiken, där de 32 bästa lagen går till huvudcupen 
och lagen placerade 33-64 hamnar i bonuscupen.

Mårten Gustawsson.
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 [ kn9
 ] -
 { -
 }Dkn
[ -  [ D4
] 4  ] -
{ K6  { -
}6  }K9
 [
 ] 7
 { D10
 }7

Ruterkung skvisade nu Nord för 
tolv stick. Syd kunde dödat skvisen 
med klövervända. Då har Nord 
inga sakproblem. Å andra sidan 
får Syd då sakproblem när bordet 
tar för klöverkung och spaderdam 
eftersom Väst då har hjärteress kvar 
och vet att Syd är färdig i ruter och 
hjärter.
 Adam Stokka hade nästan full 
kontroll i 6 sang som Öst sedan 
Nord berättat om 5-5 i spader och 
klöver. Han vann klöverutspel med 
kung och maskade med spadertio. 
Därefter följde hjärteress och låg 
hjärter mot dam. Nord kunde ju 
haft kung hacka. När Syd vann var 
det dags för topparna i spader och 
klöver som skvisade Syd följt av 
ruteress och ruter till den markerade 
masken för hemgång. Vackert spel!
 Balansering är en svår konst. Det 
är bra om man då har anpassning 
någonstans: 

 [ E1095
 ] K102
 { D4
 }K962
[ Kkn6  [ D87
] ED97  ] 85
{ kn9  { K632
}Ekn73  }D1084
 [ 432
 ] kn643
 { E10875
 }5

Efter en dubbeltydig klöver från 
Nord och en negativ ruter från Syd 
klev Väst in med 1 sang. Efter två 
pass bjöd Morath 2 klöver som Syd 
– tvåfärgare med fyra hjärter och 
ofta fem ruter. På partnerns 2 ruter 

passade alla utom Väst som i sin tur 
balanseringsdubblade.
 Efter ruterknekt ut till dam och 
duck följde ruter till tian. Öst har 
knappast kung, nia när han inte 
täcker damen. Klöver till kung och 
klöver till stöld följdes av hjärter 
till bordet. Fem trumfstick och tre 
civilstick gav 180.

c  2  3   s

Här fortsätter Tjolpe med fler givar 
från Chairman’s Cup.

Den första kvalmatchens åtta 
brickor åstadkom knappast några 
större blodtryckshöjningar bland 
spelarna. Bricka 2 var dock en 
utmaning för Öst i 4 spader vid det 
bord jag beskådade.

 [ K5
 ] K3
 { D1073
 }D10843
[ E1092  [ kn863
] ED987  ] kn5
{ K842  { E9
}---  }Kkn752
 [ D74
 ] 10642
 { kn65
 }E96

Väst Nord Öst Syd
  pass pass
1] pass 1[ pass
3[ pass 4[ pass runt

Syd startade med ruterfem till dam 
och ess. Vad ska Öst sedan hitta på?

 I praktiken startade Öst med 
hjärterknekt runt till kungen och 
fick rutervända till knekt och kung. 
Öst stal en ruter och gick sedan på 
trumfen med en mask. Försvaret 
vann med kungen och en ruter följde 
till stöld och överstöld. Nu krävdes 
en ny hjärtermask för hemgången, 
men när Öst toppade hjärtern blev 
det en bet.
 Med den gynnsamma sitsen 
i mjukfärgerna hade en kors-
stöld fungerat bättre efter den 
misslyckade hjärtermasken. 
 Ett femtiotal spelförare av 170 
rapporterade straff i sina utgångar.
 Från bricka åtta rapporterades 
någar spektakulära resultat.

 [ 7
 ] 732
 { 97
 }EDkn9832
[ E94  [ kn86
] 84  ] Dkn95
{ EDkn108  { 652
}1074  }K65
 [ KD10532
 ] EK106
 { K43
 }--

Väst Nord Öst Syd
1}* pass 1{* 4[
pass pass pass

Klöveröppningen var enligt 5542 
och Väst bedömde sin hand 
som en balanserad snarare än en 
enfärgshand i ruter. Svaret 1{ visade 
hjärter och 4[ var helt enkelt brutalt.
 Hjärteråtta ut gick till knekt och 
ess. Därefter följde spaderkung 
och spaderdam, som stod och 
en tredje spader fällde esset och 
knekten. Hjärterfyra gick till sjua 
dam och kung och spadern i botten 
föranledde Väst att saka två ruter 
och en klöver. När han petades 
in med en liten ruter kunde han 
ha fortsatt med ruteress och mera 
ruter, men han vände med klöver 
till esset så att spelföraren kunde 
maska ut Östs 95 i hjärter.
 Tommy Gullberg berättade 
om brickan vid hans bord.  Väst 
passade och efter 3} – pass – pass 

Adam Stokka.
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balanserade Väst med 3[, som 
Tommy kunde dubbla i sista hand 
och inkassera en straff.

Match 4
 [ kn54
 ] K95
 { K10
 }kn10872
[ D8  [ E76
] D1074  ] E32
{ D9873  { Ekn652
}E6  }95
 [ K10932
 ] kn86
 { 4
 }KD43

Väst Nord Öst Syd
  1{* 1[
D 2[ 3{ pass
3[ pass 3NT pass 
pass pass

* Slaskruter

Efter viss vånda spelade Syd ut 
spadertio (trots att partnern troligen 
inte har en honnör i spader när hen  
passade på 3[) som togs med damen 
och ruterdam släpptes runt för jämn 
hemgång.
 Spaderutspel var betydligt bättre 
på nästa bricka.

 [ kn76
 ] Dkn986
 { 10
 }E632
[ K542  [ E3
] 5  ] K732
{ ED76  { Kkn32
} Dkn85  }1094
 [ D1098
 ] E104
 { 9854
 } K7

Väst Nord Öst Syd
   pass
1{* 1] 1NT 2]
3} pass 3NT pass 
pass pass

* Slaskruter

Spadertio ut gick till esset och 
spelföraren gick på klövern med 
tian till kungen. Spaderdam följde 
för den händelse att partnern 
startat med kn-x. Efter spaderkung  
envisades spelföraren med klöver 
till esset. Efter spaderknekt följde 
hjärterdam, som Öst oklokt täckte, 
så att kalaset kostade 500 i odubblat 
skick.

 [ KD9
 ] ---
 { 4
 }KDkn986532
[ 86  [ kn10432
] kn98762  ] K1053
{ 1095  { E732
}104  }---
 [ E75
 ] ED4
 { KDkn86
 }E7

Väst Nord Öst Syd
pass 2}* pass 2{
pass 3]** pass 4{
pass 4] pass 4[
pass 5} pass 5]
pass 6} pass 7{
pass pass D 7NT
pass pass D pass 
pass pass

* Precisiontyp
** Renons, eller hur var det nu?

Jag tror att 4[ var essfråga, möjligen 
1430. Det verkar som om man bjöd 
med olika trumf, klöver i norr och 
tänkt ruter i söder.
 Östs dubblingar var ju tämligen 
trygga, men hen funderade ett tag 
och lade ner ruteresset efter moget 
övervägande, och det var ju lika bra 
det!

 [ 875
 ] EK104
 { D1085
 }EK
[ 1094  [ EKkn63
] D532  ] kn987
{ EKkn2  { 6
}kn10  }942
 [ D2
 ] 6
 { 9743

 }D87653

Väst Nord Öst Syd
1{* 1NT D 2}
pass pass 2[ 2NT
pass 3{ pass pass
D pass pass pass

Västs dubbling var av kategorin 
girig. Öst tog för ess-kung i spader 
och vände med hjärter. EK i hjärter 
och hjärter till stöld följdes av EK 
i klöver och en hjärterstöld till. På 
klöverdam sakade Väst sin spader, 
men rutersju innebar att Västs 
trumf åts upp för 470.

Jourspelare
Det finns 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 spe-
lare, får jourspelaren spela med en av dessa. Partnergarantin gäller 
förutsatt att man är på plats minst 15 minuter före spelstart.
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Chairm
an’s Cup

Gröna Hissen – kval

DAG 1
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Vidareutbildning för nya 
spelare i seminarieform
Under flera år har Svenska Bridgeförbundet  
tillsammans med Nya Bridgeskolan från BK S:t 
Erik arbetat med ett koncept riktat till nybörjare 
och mindre rutinerade i samband med Bridge-
festivalen. Det består i att efter fem av veckans 
tävlingar arrangera seminarier med kort teoridel 
och en genomgång av utvalda brickor från da-
gens tävling. Seminarierna äger rum på Scandic 
Grand Hotel, mitt emot Conventum Arena i 
Örebro.

 
Våra seminarier arrangeras dagligen efter avslu-
tad handikapptävling med start söndagen den 31 
juli fram till torsdagen den 4 augusti.

Ett seminarium går normalt sett till som så att varje 
deltagare får ut en givsamling. Därefter inleder 
den som håller i seminariet med ett kortare på 
förhand planerat föredrag som kan handla om 
upplysningsdubblingar, spärrbud, kravbud, ja kort och gott vad som helst egentligen. Därefter släpps ordet fritt och man får fråga 
och diskutera kring den tävling som varit eller vad man så önskar dryfta. Seminarierna brukar vara mycket uppskattade bland 
våra deltagare. Seminarierna är gratis att delta i, man betalar inte heller för den dokumentation man får för vart och ett av pas-
sen. Inget av seminarierna repeterar sina teman utan det är alltid nya genomgångar för den som är med på flera av seminarie-
passen.
 
Våra instruktörer från Nya Bridgeskolan borgar för högsta professionalitet och leder övningarna. Här följer ytterligare information 
om årets seminarier:

 

Söndag 31/7 18.30 
Måns Berg –  
Dubblingar

Måndag 1/8 18.30 
Anna Roos-Karlsson – 
Vem har vad? 

Tisdag 2/8 18.30 
Catarina ’Katt’ Midskog – 
Alla bjuder

Onsdag 3/8 18.30
Ida Grönkvist –   
Spela bättre försvar!

Torsdag 4/8 18.30 
Catharina Ahlesved –   
Att spela ut, tur eller 
skicklighet att lyckas?

 
Tiderna är cirkatider, men vi siktar på 18.30 @ Scandic Grand Hotel

Vad betyder min part-
ners dubbling? 
Måns kommer under 
denna timme att ta 
upp några typiska 
upplysningsdubblingar 
samt några lägen 
då dubblingen är en 
straffdubbling.

Kan man med hjälp av
budgivning och för-
svarsspel räkna ut hur
det sitter på den aktu-
ella given?
Anna kommer att ta 
upp ett antal exempel 
för att visa på hur man 
kan räkna ut hur korten 
kan sitta hos motstån-
darna.

Om du spelat för-
svar på över 50% av 
brickorna har du oftast 
passat för tidigt i bud-
givningen. 
Bli en vinnare - bjud 
oftare, men bjud på 
rätt kort! 

Hur samarbetar vi 
i försvaret? För att 
lyckas spela försvar 
på ett så bra sätt som 
möjligt är markeringar 
en nödvändig hjälp. 
Det är viktigt att ni som 
par är överens om vilka 
markeringar ni använ-
der och i vilka lägen, 
så att ni underlättar ert 
försvarsspel. 

Ett bra utspel kan 
jämföras med en bra 
drive i golf eller en 
vass serve i tennis. Det 
är därför viktigt att du 
lägger en tanke på ditt 
utspel så er sida tar 
kommandot på brickan.
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TEXT: THOMAS WEDIN

Service i högt tempo.
Då trivs Branco Djordevic.
– Det är charmen i det hela. Att vara 
på tå och kämpa lite, säger han.

Bridgefestivalens håller på i tio mer 
eller mindre intensiva dagar.
 Då gäller det att servicen fungerar 
när bridgespelarna vill äta och fika i 
spelpauserna.
 – Vi har gjort det några gånger 
nu, säger Branco Djordevic.
Festivalen har sedan 2008 parkerat i 
Örebro och i Conventum.
 – Det här är det längsta 
arrangemanget vi har på året och 
det är roligt att ha er här, säger han.
Vad säger du om bridgespelarna?
 – Trevliga, sociala och de gillar 
bridge. Det är kul att ni valt den 
här mötesplatsen. Det är roligt med 
mycket folk med högt tempo och 
nya möten.
 Arbetet går i vågor, flera gånger 
under de långa arbetsdagarna 
blir köerna långa och trycket på 
personalen stort.
 Det är inget problem menar 
Branco Djordevic.
 – Sedan får vi tid att ladda för en 
ny topp så att vi kan ge den bästa 

servicen vi kan erbjuda och det blir 
bättre och bättre för varje år med 
den erfarenhet vi får tillsammans, 
säger Djordevic.
 Stressigt?
 – Det är bara positiv stress. 
Gästerna ger mycket positiv energi 
tillbaka.
 I spellokalens bottenplan finns 
det kaffe, dricka, smörgåsar 
fikabröd med mera. En våning upp 
går att köpa dagens lunch.

Service i högt tempo

Branco Djordevic gillar när det är mycket folk och högt tempo.  
Som på Bridgefestivalen.

 – Det är en bra avlastning med 
att dela upp det som vi gör, säger 
Branco Djordevic samtidigt som 
kön blir allt längre.
 Djordevic öppnar ytterligare en 
kassa.
 Efter en knapp halvtimme är det 
dags att varva ner och samtidigt fixa 
nytt kaffe, fylla på diskarna och 
koka korv.
 För nästa anstormning.

Många passar på att köpa dagens lunch på terrassen i Conventum Arena.
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  Du spelar hur många tävlingar du vill och har många chanser på dig att vinna i vårt Festivallotteri, 300:- 

Köp Festivalklippet för endast 300 kr och Du får spela  
obegränsat  antal brons-, silver- eller guldtävlingar* den  
5 - 7 augusti 2016, alltså de tre sista dagarna på årets Festival. 

Kortet är personligt och förutom att Du spelar ”fritt” deltar 
Du även i vårt lotteri där nyttopriser lottas ut varje dag. 

*Gäller ej SM Par

ENKELT och SMIDIGT, 
PENGAR att SPARA och  

EXTRA PRISER att VINNA 

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 3/8).  
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 pro-
cent i de olika deltävlingarna. 
Om en spelare spelar fler än 
antalet tävlingar som räknas tas 
automatiskt de sämsta resulta-
ten 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.
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Alkohol  
ORGANISATIONSKOMMITTÉN

För samtliga tävlingar i Bridgefes-
tivalen gäller följande i fråga om 
alkohol och i förekommande fall 
annat berusningsmedel:

Definitioner
Alkoholdryck är en dryck som inne-
håller mer än 2,25 volymprocent 
alkohol. 
 Annat berusningsmedel är bl.a. 
narkotika och teknisk sprit.
 Spellokal är det utrymme där 
spelbord är uppställda för spel i den 
aktuella tävlingen.
 Tävlingstid omfattar en kalender-
dag eller del av sådan och inleds 15 
minuter innan spelet påbörjas samt 
pågår tills spelet avslutats vid samt-
liga bord.  

Policy
Spelare eller åskådare får inte 
förtära eller förvara alkoholdrycker 
i spellokal. Inte heller får försäljning 
av alkoholdrycker ske i sådan lokal. 
 Drycker som inte får förvaras 
i spellokalen av spelare eller 
åskådare skall i förekommande fall 
lämnas till tävlingsledningen för 
förvaring under tävlingstiden. Den 
som lämnar tävlingen innan den 
avslutats får i samband därmed sina 
drycker åter. 
 TL skall avvisa spelare eller åskå-
dare som är märkbart påverkad av 
alkohol eller annat berusningsmedel 
från spellokalen. TL skall anmäla spe-
lare som avvisats eller överträtt dessa 
bestämmelser till disciplinnämnden.   

Alcohol
THE ORGANIZING COMMITTEE

For all tournaments, the following 
apply to alcohol and, where appro-
priate, other intoxicants:

Definitions
Alcoholic beverage is a beverage 
that contains more than 2.25 per-
cent alcohol by volume.
 Other intoxicants include drugs 
and industrial alcohol.
 Playing Area is the space where 
the bridge tables are set up for play 
in the event.
 Game Time includes a calendar 
day or portion thereof, beginning 
15 minutes before the game begins 
and continues until the end of the 
game at all tables.

Policy
Players and spectators are not 
allowed to consume or store alcohol 
in the playing area. Alcoholic 
beverages may not be sold in the 
playing area.
 Players affected of alcohol or 
other intoxicants will immediately 
be rejected to participate and sent 
away from the playing area. A 
report (mandatory) will be send to 
the Ethics Committee. 

Bridgemate

CARL RAGNARSSON (CTD)

I alla Festivalens tävling används 
Bridgemate för resultatinmatning.

Bridgemate sänder den informa-
tion som matas in – är inmatningen 
felaktig blir resultatet det också; 
saknas inmatning blir det inga 
resultat alls! 
 Nord måste således vara 
noggrann vid inmatningen och 
Öst minst lika noggrann vid 
kontrollen.
 Det är lätt hänt att man 
konstaterar att poängen är rätt, 
men glömmer att kontrollera att 
resultatet hamnat på rätt ledd! 
Om du slarvar finns risken att 
misstaget inte upptäcks i tid, 
varvid resultatlistor kan bli 
felaktiga och priser, mästarpoäng 
m m hamnar hos andra än dem 
som rätteligen skulle ha haft dem. 
 Också inmatning av startlistor 
(utom i SM-finalerna) sker via 
Bridgemate, genom att spelarna 
själva vid borden, i första ronden, 
matar in sina MID-nummer. 
Varje sådant nummer är givetvis 
unikt – matar du in fel, blir förstås 
namnet fel och mästarpoäng, 
handicap m m registreras på fel 
person. Om du inte minns ditt 
MID-nummer är det bättre att 
du frågar i infodisken, än att du 
gissar … och gissar fel!
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TEXT: AHTO UISK

Min gamla folka skötte sig fint som 
alltid - den är förresten inte så gam-
mal, bara 31 år - och snart kom vi 
till alphotellet Der Alphotell, i närhe-
ten av Finsteraarhorn.

Luften var lite tunn däruppe, men 
"det blir nog bra bara man undviker 
onödig motion" som baron Isidor 
uttryckte det.
   Vi skulle spela i en mixedpartäv-
ling som sponsrades av en gammal 
klockfabrik. 
  Jag spelade med Olga, och i första 
ronden dök den här brickan upp: 
   
 K 10 9 5 4 3
 D 8 4
 4
 kn 7 2
E 2  8 7 6
K kn 9 7 5 3  2
kn 5  K D 10 7 6
8 6 3  K 10 9 4
 D kn
 E 10 6
 E 9 8 3 2
 E D 6

Vi mötte det trevliga paret herr 
och fru Ost, och herr Ost, som satt 
Väst, inledde med 2 ruter Multi. 
Jag är en sund bjudare och sa pass. 
Fru Ost satt Öst - "ich bin ja eine 
Schweizerin aus Osten" - provade 
en liten psyk med 2 sang som för-
klarades vara rondkrav. Olga pas-
sade, och herr Ost tog fram sin färg 
med 3 hjärter. Det passades fram 
till Olga. Hon vill inte gärna släppa 
några kontrakt till motståndarna, så 
hon bjöd 3 sang som hon fick spela.
   Väst spelade ut hjärterfem, och 
den gick till fyra, tvåa och ess. Ojdå, 
tänkte jag, har hon esset singel? 
   Olga fortsatte med spaderdam, 
som hon fick för, och spaderknekt 
som Väst tog med esset. Det kom 
ruterknekt i vända, som fick be-

Olga Volga 2:

Olga som alptoppens ros
hålla sticket, och nästa ruter till tian 
tog Olga med esset. Så spelade hon 
hjärter mot bordet. Herr Ost tog 
för sin kung, och provade en klöver, 
men Olga tog tian med damen. Så 
gick hon in på hjärterdam och tog 
sina spaderstick, ett övertrick och 
nästan en topp. Hjärterdam som 
ingång till bordet var nog så viktig!

Här blev det förvirring:
   
 E D 8 7 6  
 6 3  
 4 3 2  
 E K 10
 K Kn 5 3   - - -
E K 8 4   D Kn 10 9 7 2
 K 9 8 6   D Kn 10 7 5
- - -   D 7
 10 9 4 2
 5
 - - -
 Kn 9 8 6 5 4 3 2

Som Nord kunde jag, Putte, öppna 
med 1 Sang, 12-14. Öst klev in med 
2 Klöver, som förklarades som en 
hög- och en lågfärg, okänt vilka.

   Nu bjöd Olga 2 Ruter, för att 
krångla till saker och ting som hon 
sa efteråt. 
   Den unge mannen på Västs plats 
drog nu slutsatsen att partnerns låg-
färg var klöver - men vilket högfärg 
hade hon? Han dubblade, som hög-
färgsfråga!
   Jag visste inte riktigt vad som på-
gick vid bordet, men lite grus i ma-
skineriet kunde väl inte skada, så jag 
bjöd 2 Hjärter.
   Efter två pass var det dags för den 
unge mannen igen, och han var nu 
säker på att partnerns högfärg var 
spader och den borde vara lång 
och stark. Så han bjöd 6 Spader! 
Jag tyckte att jag kunde dubbla det. 
Den unge mannen redubblade.
   Jag spelade ruter ut, som Olga stal 
medan spelföraren mumlade "Mo-
lestaro!" och andra konstigs ut-
tryck. Olga vände med spader tio, 
och den chockade unge mannan 
duckade både den och spadernian. 
Jag kunde snart trumfa ut och så 
tog vi ganska många stick i klöver. 
Vi kom fram till att taxan för tolv 
redubblade straff i zonen var 7.000 
poäng! Den toppen stod sig bra mot 
alptopparna! 

Appell om fler juniorer till juniortruppen  
inför säsongen 2016-17
Även om vi har VM framför oss, vilket om inte räkenskapsmässigt 
så i alla fall känslomässigt avslutar säsongen, så kan vi inte vila på 
lagrarna utan måste även planera framåt.
Appell: finna fler juniorer! Vi önskar fler juniorer till truppen, och 
framför allt bland de yngsta! Jag ber att alla rådbråkar sina hjärnor för 
att kolla om inte ni känner till någon junior som vill delta.
 OBS att för de yngsta (upp till c:a 15 år) råder inte några krav på 
elitkunskaper i bridge. Vi satsar på att ordna kul aktiviteter med 
bridge för att få ungdomarna att själva upptäcka att de vill satsa vidare. 
Dock måste ungdomarna ha en viss bas och känna till grunderna.
 Under de läger som ordnas finns alltid en grupp vuxna med för att 
tillse att föräldrar som sänder sina barn och ung-domar dit kan känna 
sig trygga. Så: dammsug din omgivning och ta kontakt!!
 Tack på förhand! Martin (martin.lofgren@yahoo.se)
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Best Western City Hotel inbjuder till

CONVENTUM ARENA, ÖREBRO 
6-7 augusti 2015

FAKTA 
Partävlingen är öppen för alla medlemmar. Ingen 
föranmälan krävs och max B-system får spelas.  
 
Guldgruvan spelas så här; under lördagen den 6  
augusti spelas ett Gröna Hissen kval över 42 
brickor, start klockan 15.30.  
 
Slutresultatet i Gröna Hissen på lördagen rankar 
alla par och fördelar dem till finalerna som spelas i 
olika grupper. Detta spelas söndagen den 7 augusti 
med start 09.30 och 20 par i varje grupp. Där gäller 
vanlig partävling och att alla ska möta alla i grup-
pen, över tvåbrickors ronder. Totalt spelas alltså 38 
brickor i finalerna. Carry Over används endast till 
A-gruppen från kvalet (se tävlingsreglementet för 
specifikation).  
 
Detta betyder att de 20 främsta i lördagens kval 
bildar grupp A, 21-40 grupp B osv.  
 
Det unika med Guldgruvan är att alla grupper 
spelar om Guldpoäng! Så även om du kvalar in på 
sista plats har du chans att vinna såväl prispengar 
som att åka hem med guldpoäng! 
 



 



AVGIFTER 
Guldgruvan kostar tre spelavgifter per spelare för 
båda dagarnas spel. Festivalklippet gäller också! 
Erläggs spelavgift kontant vid bordet 300:-.   
 

PRISER 
50% av startavgifterna fördelas till priser enligt 
följande: 1000 kronor till varje gruppsegrare. 
Övriga pengar fördelas på de fem främsta paren i 
A-gruppen. 
 
Vid 160 par skulle det ge följande priser per par i 
grupp A: 1:an 16 000 kronor, 2:an 8 000 kronor, 
3:an 4 000 kronor, 4:an 2 000 kronor och 5:an  
1 000 kronor. Gruppsegrare i grupperna B-J får 
1000 kronor vardera per par. 
 

MÄSTARPOÄNG 
I Guldgruvan spelar man bara om guldpoäng. I A-
gruppen delas det ut 10-7-5-4 gp till de fyra främ-
sta, I B och C gruppen 3-2-1 gp, I D-E 2-1 gp och i 
alla efterföljande F+ ges 1gp till segrarna. 
 

Kom och gräv guld du med!

6-7 augusti 2016
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Bra att veta!
Att det kan bli fullt!
För att vara garanterad plats måste du komma i god 
tid till våra tävlingar och anmäla ditt deltagande.

Våra tävlingar
Du anmäler dig till våra tävlingar genom att dyka upp 
senast femton minuter före spelstart och fyller i blan-
ketten på bordet för att boka din plats. Hittar du inga 
lediga platser tillfråga en tävlingsledare. Det spelas 
semibarometer vilket innebär att de olika grupperna 
i tävlingen inte spelar samma brickor samtidigt. Dis-
kutera därför aldrig resultatet med någon spelare från 
en annan grupp förrän du har paus. Då kan ni vara 
säkra på att alla spelat brickorna. Ca 10 minuter efter 
tävlingens slut hålls prisutdelning.

Jourspelare
Till varje bronstävling i par har vi en jourspelare, med 
undantag för mixedtävlingen, samt max klöver- och 
rutertävlingen. Om du kommer senast 15 minuter före 
start till informationsdisken kan du få hjälp att med 
finna en partner.

Föranmälningar
De tävlingar som kräver föranmälningar är:
• Chairman’s Cup, senast fredag 29 juli klockan 20.00.
• SM Lag Veteran, senast måndag 1 augusti klockan 
20.00.

Avgifter
• Bronstävling  En spelavgift
• Silvertävling  Två spelavgifter
• Guldgruvan  Tre spelavgifter

En spelavgift för kontant betalning vid bordet är 100:-. 
Spelare kan förköpa sin spelavgift i informationsdis-
ken före spel och få 20% rabatt. Förköpta kort kan 
återlösas under hela festivalen, men är även giltiga 
kommande festivaler.

Priser
35% av startavgifterna utdelas normalt i priser, om 
inte annat anges. Pristagare som inte närvarar vid 
prisutdelningen kan hämta sitt pris i infodisken, se-
nast tre timmar efter avslutad tävling. Ej uthämtade 
priser går till juniorfonden.

Systemregler
C-system gäller i alla sidotävlingar, dock ej i Guld-
gruvan där B-system är tillåtet.

Sittepar
Par som behöver vara sittepar i någon tävling kan för- 
boka en plats senast 30 minuter före spelstart till info- 
disken. Därefter kan vi inte garantera en sitteplats.

Privatprotokoll och givar
Vid informationsdisken står en spelardator där du 
själv kan hämta privatprotokoll och givsamlingar från 
dina tidigare spelade tävlingar. Den är belägen till 
vänster om informationsdisken.

Resultat i mobilen
Om du vill se resultat i mobilen kan du använda för- 
bundets webapp. Mata in arkiv.svenskbridge.se/m i  
internetläsaren i din mobil eller surfplatta.

Tekniska apparater
Mobiltelefoner, surfplattor och liknande bör inte 
medföras till spellokalen. Telefoner mm ska vara av-
slagna i spellokalen. Detta gäller även besökare.

Informationsdisk
Vårt informationsnav är beläget precis innanför en-
trén till Conventum Arena. Här kan du ställa alla 
möjliga och omöjliga frågor om våra arrangemang.

Parkeringar
Cirka 700 meter från Conventum Arena finns en gra-
tisparkering för oss bridgespelare. Infodisken har till-
gång till kartor och kan visa vägen. Handikapparke-
ring för de med giltigt tillstånd, finns i garaget under 
arenan. Kontakta informationsdisken om det råder 
någon oklarhet.

Upplev Örebro
Du finner all information om sevärdheter, aktiviteter 
och öppettider på www.orebrotown.se. I vår informa-
tionsdisk finns också en hel del information om Öre-
bro.

Alkohol
Spelare eller åskådare får inte förtära eller förvara alko-
holdrycker i spellokalen (se gulsvart linje). Spelare eller 
åskådare som är märkbart påverkad av alkohol eller an-
nat berusningsmedel kommer avvisas från spellokalen. 
Spelare som avvisats kommer anmälas till disciplin- 
nämnden.

Dofterna
Att många av de spelare som befinner sig i våra spel-
lokaler har allergier av olika slag. Undvik därför par-
fymer och andra starka dofter.
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Vi frågar...
Under lördagen drog Chairman´s Cup igång. 
Vi ställde frågan i den första pausen: 
”Har ditt lag rivstartat?”

Roland Gyllenhammar, 
PJO:
– Nej, tvärbromsat. Vi 
går ut lugnt och ökar. 
Vi får se det så.

Daniel Jönsson, 
Guldkorn:
– Nej, det skulle jag inte 
påstå. Som en berg- och 
dalbana skulle man fint 
kunna säga det.

Göran Levan, Bols:
– Nej, vi stod över de 
två första matcherna 
eftersom vi spelade 
SM Par Veteraner. Nu 
förlorade vi den enda 
matchen vi spelat, vilket 
var obegåvat. Då är det 
inte så lätt att rivstarta.

Lena Lundqvist, 
ÖMBF 2:
– Ja, vi har bra vingar. 
Bästa distriktslag är 
målsättningen.

Birgitta Ternblad, 
Fem myror är fler 
än fyra elefanter:
– Nej, tvärtom. Vi har 
en annan taktik. Vi kör 
lugnt i början sedan 
ökar vi.

                                                                       Poäng           %
  1 Kalle Aldeborg - Kent Karlsson Uddevalla BF 3197,8 62,70
  2 Hans Bengtsson - Karl-Erik Johansson Ryds BK 3017,0 59,16
  3 Ingemar Andersson - Carsten Kofoed Sölvesborgs BK 2990,0 58,63
  4 Viveca Rappe - Jan-Erik Thomasson Filbyter Bridge 2948,0 57,80
  5 Lars-Åke Alterby - Divert Carlsson Ulricehamns BK 2920,8 57,27
  6 Staffan Hallberg - Vidar Wahlestedt IFK Karlskrona 2868,0 56,24
  7 Christina Ahl - Kjell Holmgren Gävle BK - Bollnäs BK 2862,0 56,12
  8 Anders Blomé - Ulf Nohrén Uppsalabridgen 2789,8 54,70
  9 Gunnar Elmroth - Leif Trapp Storsjöbygdens BK 2760,0 54,12
10 Hugo Jörgensen - Jan Unosson Borås BA 2752,0 53,96
11 Mart Altmäe - Lars Norbäck BK S:t Erik - Lidingö BK 2744,0 53,80
12 Anders Blomqvist - Lars Manneteg Uppsalabridgen 2721,0 53,35
13 Roger Nyman - Benny Olsson Kungshamns BK - Skövde BA 2707,0 53,08
14 Staffan Hedman - Leif Sundqvist Sundsvallsbridgen 2707,0 53,08
15 Peter Backlund - Göran Levan BK S:t Erik - Skövde BA 2692,8 52,80
16 Stefan Andersson - Jonas Lundberg ABB BK - BK ESS-löv 2690,0 52,74
17 Jan Geiborg - Leif Norman Gnesta BK 2681,0 52,57
18 Leif Olsson - Mats Pettersson Munka Ljungby BS - BK Lavec 2676,0 52,47
19 Hans Bogeskär - Stefan Lundh Alingsås BS 2648,0 51,92
20 Kjell Carlsson - Jöns Johansson Sydjämten 2647,8 51,92
21 Nils Andersson - Jörgen Lundberg ABB BK 2637,0 51,71
22 Sven Barbus - Bernt Sigvardsson IFK Karlskrona 2612,0 51,21
23 Jan Ragnebäck - Ulf Runze BK 107 - Åsa/Frillesås BK 2611,0 51,20
24 Gunder Persson - Per-Olov Törnqvist Skövde BA 2592,2 50,83
25 Anna Järup - Rolf Bäck Uddevalla BF 2573,0 50,45
26 Arne Blomqvist - Sune Löbo Anderstorps BK 2557,0 50,14
27 Tommy Johansson - Roland Svensson Laholms BK 2555,2 50,10
28 Margot Sivelind - Bo Sivelind LudvikaBygdens BK 2539,0 49,78
29 Lena Schullström - Per Schullström Åmåls BS 2538,0 49,76
30 Roger Axén - Tommy Persson Katrineholms BA 2502,0 49,06
31 Tomas Linder - Tommy Linder Norsjö BK 2430,2 47,65
32 Bo Gullefors - Hans Norling Sollefteå BK 2427,0 47,59
33 Kjell Berg - Kent Larsson Tjörns BK 2424,0 47,53
34 Jan-Olof Henriksson - Hugo Nilsson Visby BS 2418,0 47,41
35 Lennart Lindqvist - Håkan Schullström Åmåls BS 2409,0 47,24
36 Karl-Gustaf Larsson - Jörgen Pihl Nora BK 2395,0 46,96
37 Roland Andersson - Morgan Wiklander Vårgårda BS 2376,2 46,59
38 Gösta Olavi - Leif Österberg Katrineholms BA - Flens BS 2375,0 46,57
39 May Moore - Lars-Åke Gustafsson Onsdagsklubben 2357,2 46,22
40 Hans Friberg - Göran Lidgren Skövde BA 2333,0 45,75
41 Bertil Strand - Christer Swenson BK Ruter - Skövde BA 2315,0 45,39
42 Sture Strömberg - Sven-Arne Svensson Kisa BS 2314,0 45,37
43 Pär Andersson - P-G Igelström Motala Bridgeallians 2311,8 45,33
44 Bertil Blomqvist - Christer Österblad Örebridgen 2307,0 45,23
45 Leif Lindman - Göran Oldin Örebridgen - Axbergs BK 2292,0 44,94
46 Anders Ekström - Roland Johansson Valdemarsviks BK 2278,0 44,67
47 Lars Lövgren - Sture Mattsson Filbyter Bridge - Ljungsbro BK 2267,0 44,45
48 Uno Andersson - Kent Eriksson Norrköpingsbridgen 2246,0 44,04
49 Ulf Halvorsen - Gert-Inge Hugosson Vänersborgs BS - Stenungsunds BK 2240,0 43,92
50 Göran Nordberg - Henrik Oldenburg Luleå BK 2237,2 43,87
51 Lars Höglund - Hans Johansson Levene BK 2107,0 41,31
52 Malin Lönnberg - Gösta Lönnberg Örebridgen 2004,0 39,29

SM Par Veteraner
SLUTRESULTAT • EFTER 102 BRICKOR • MEDEL 2550

SPONSOR:



 

Söndag 31 juli
PROGRAM
09.00-18.45  SM Par Damer X
10.00-19.30 Chairman’s Cup Q-W
 Kval, Gröna hissen
10.00-13.30 Brons 6 A-H
14.30-18.00 Brons 7, hcp A-H
15.30-21.15 Silver 3 M-O
19.00-22.30 Brons 8 A-H
20.00 Val av motståndare 
 i Chairman’s Cup 
19.00-22.30 Brons 5 A-G


