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Måndag 1 augusti
PROGRAM
09.00-14.15 SM Par Damer X
10.00-14.10 Chairman’s Cup,
 Huvudcup T-W
10.00-14.10 Chairman’s Cup
 Bonuscup P-S
10.00-13.30 Brons 9 A-L
14.30-18.05 Brons 10, hcp A-L
15.30-21.15 SM Par Nybörjare X
15.30-21.15 Silver 4 M-R
15.50-20.00 Chairman’s Cup,
 Huvudcup V-W
15.50-18.30 Chairman’s Cup
 Bonuscup S-T
19.00-21.40 Chairman’s Cup
 Bonuscup S-T
19.00-22.30 Brons 11, mixed A-L

Vilken raketspurt!

När vi frågade ”Har ditt lag riv-
startar i Chairman ś Cup?” var 
det många som höll en låg profil 
därbland Sthlms-Polisens Birgitta 
Ternblad i laget Fem myror är fler 
än fyra elefanter.
 Efter den första dagen låg laget på 
169:e plats med bara fyra lag bakom 
sig i det rekordstora startfältet.

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

22nd Swedish
July 29th - August 7th 2016 • Örebro • Sweden
BRIDGEFESTIVAL
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BULLETIN 4

SAMARBETSPARTNERS:

 När söndagens fortsatte gick det 
rakt uppåt för laget som avancerade 
105 placeringar och knep den sista 
slutspelsplatsen som innebär spel i 
Bonuccupen och det med 0,05 po-
ängs marginal.
 ”Vi kör lugnt och sedan ökar vi”.
Var ska detta sluta för Fem myror är 
fler än fyra elefanter?

TEXT: THOMAS WEDIN

”Vi kör lugnt och så ökar vi”.
 Så svarade Birgitta Ternblad i CC-
laget Fem myror är fler än fyra ele-
fanter i bulletinens enkätfråga.
Hur det gick?
 Med 0,05 poängs marginal (!) tog 
de den 64:e och sista slutspelsplat-
sen.

   

Bridge - och  Kulturresor

Dagensbridge.se - Din Bridgetidning på nätet

VÄDER I ÖREBRO

Telefon till infodisken 019-766 45 89

Fem myror är fler än fyra elefanter. Fr v: Jakob Sondén, Leif Hansson, 
Birgitta Ternblad, Peder Hägg och Monica Karlsson.
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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  2 290 
                    (+171 par jfrt med 2015)

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

TEXT: THOMAS WEDIN

Bo Stanley och Rolf Selander, Öre-
bridgen, blev det 100 000:e paret i 
Bridgefestivalens historia.

Bridgefestivalen fortsätter att locka 
besökare.
 Nu har ännu en milstolpe nåtts. 
Under söndagens silvertävlingen 
passerades nämligen 100.000 par 
räknesnurran.
 Vad kunde passa bättre än att ett 
Örebropar blev det 100.000:e paret i 
Bridgefestivalens över 20-åriga his-
toria?
 Sedan 2008 arrangeras ju Bridge-
festivalen nämligen i Örebro.
 För ”insatsen” belönades Bo 
Stanley och Rolf Selander med 
blommor och ett antal ”frispel” till 
någon av festivalens tävlingar under 
söndagseftermiddagen.
 Den första festivalen hölls i Sköv-
de 1995.

Örebropar 
historiska

Bo Stanley och Rolf Selander.

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

SYD VÄST NORD ÖST
1s 23 2s pass 
4s pass pass pass

Utspel: hjärteress.
 Väst fortsätter med hjärter-
kung och -dam. Hur tänker 
du dig hemgång, när Öst sakar 
ruter på tredje hjärtern?
 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 K 9 
  3 K 4
  2 E D 5
  c D 8 6 4 3 2
    
    
 2 kn   
   
  s E kn 10 3
  3 E D kn 7
  2 K 4
  c E kn 5

SYD VÄST NORD ÖST
2NT pass 6NT pass 
4s pass pass pass

Utspel: ruterknekt.
 Syd berättar med sitt 
öppnings bud om 20-21 honnörs-
poäng.
 Försäkra er om hemgång mot 
alla sitsar!
 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
Fläskfilégryta med bacon, lök, 
paprika och ris ....................... 95:-
Lasagne med tomat-  
och löksallad .......................... 95:-
Salladstallrik - Chef's choice 95:-
(Salladsbuffé, smör, bröd , vatten 
och kaffe ingår.)

DAGENS LUNCH SCANDIC GRAND
Spätta med dansk remouladsås 
och kokt ris ........................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

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

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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Chairman’s Cup (CC)
Måndag / Monday

CARL RAGNARSSON (TM)
TON KOOIJMAN (CTD CC)

ALLMÄNT
Från och med måndag spelas knock 
out-matcher, gemensamt för dem 
är att minsta imp-differens är 
avgörande. I händelse av att matchen 
slutar exakt lika, vinner det lag som 
var bäst placerat i Gröna Hissen.

CC_32 lag
10.00-12.00 Segment 1, 16 brickor
12.10-14.10 Segment 2, 16 brickor
14.30  Kaptensmöte, val  
 inför CC-16 lag. 
Lagkaptener ombeds vara i tid till 
mötet!

CC_16 lag
16.00-18.00 Segment 1, 16 brickor
18.10-20.10 Segment 2, 16 brickor
20.20  Kaptensmöte, val inför 
 CC-8 lag
Lagkaptener ombeds vara i tid till 
mötet!

BC_32 lag-A
”Brackets” används, d v s 
spelordningen görs på basis av 
resultaten i Gröna Hissen, så att 
laget rankat 33 möter laget rankat 
64, 34 möter 63 o s v. 

10.00-12.00 Segment 1, 16 brickor
12.10-14.10 Segment 2, 16 brickor

BC_32 lag-B
Utslagna lag från CC_32 sorteras 
efter ranking i Gröna Hissen, 
från ”1” till ”16”. De 16 vinnarna i 
BC_32-A behåller sin ranking från 
kvalet eller övertar motståndarlagets 
ifall deras ranking var den bättre. 
”Brackets” används sedan.
 Om lag hoppar av BC_32-B, 
anses deras motståndare ha vunnit 
på walk over.
16.00-17.15 Segment 1, 10 brickor
17.30-18.45 Segment 2, 10 brickor

BC_16-A
De 16 vinnarna sorteras internt 1-16 
efter ranking i kvalet eller övertagen 
ranking från motståndarlaget 
i BC_32-B ifall den rankingen 
är bättre. ”Brackets” används i 
BC_16-A.

19.15-20.30 Segment 1, 10 brickor
20.45-22.00 Segment 2, 10 brickor

IN GENERAL
Monday and onwards KO-matches 
are being played. In case of a tie, 
it will be broken by looking at the 
rank in the Qualifying Swiss. The 
Winner is the higher ranked team in 
the Swiss.

CC_Round of 32
10.00-12.00 Segment 1, 16 boards
12.10-14.10 Segment 2, 16 boards
14.30  Captains' Meeting;  
 Selecting procedure  
 Round of 16.
Captains are requested to be on 
time!

CC_Round of 16
16.00-18.00 Segment 1, 16 boards
18.10-20.10 Segment 2, 16 boards
20.20  Captains' Meeting;  
 Selecting procedure  
 Quarter Finals.
Captains are requested to be on 
time!

BC_Round of 32-A
Brackets will be used; the team 
ranked 33 will meet the team ranked 
64, the team ranked 34 will meet the 
team ranked 63, and so on. 

10.00-12.00 Segment 1, 16 boards
12.10-14.10 Segment 2, 16 boards

Gröna 
hissen lag
onsdag 3 augusti
15.30-21.40
torsdag 4 augusti
kl 09.30–13.55

BC_Round of 32-B
The teams knocked out of the CC_
Round of 32 will be sorted in order 
by their rank in the Qualifying 
Swiss; from ‘1’ to ‘16’. The sixteen 
winners of the BC_Round of 32-A 
keep their ranking, or if better the 
overtaken ranking of the team just 
beaten. Brackets will then be used 
for the seeding of BC_Round of 32-
B.

16.00-17.15 Segment 1, 10 boards
17.30-18.45 Segment 2, 10 boards

BC_Round of 16-A
The 16 teams will be sorted in 
order by their rank in the Swiss, 
or if better the overtaken ranking 
of the team just beaten in BC32-B. 
Brackets will be used for the seeding 
of BC_Round of 16-A.

19.15-20.30 Segment 1, 10 boards
20.45-22.00 Segment 2, 10 boards
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TEXT: BERTIL G JOHNSON

Med en tredjedel kvar av damernas 
parfinal leder Östersunds  Åsa Axne 
och Pernilla Näs men bara tre futtiga 
poäng före Gullvi Högberg och Anna 
Järup från Falköping och Uddevalla. 
Inom synhåll, 50 poäng efter, ligger 
Lena Johansson - Ulrika Lindström,  
Ulricehamn och Göteborg.

När man ska plocka fram några fa-
voriter i damfinalen är den vanliga 
inledningen att kolla vem Pia An-
dersson spelar med i år. Den här 
gången ledde det ingenstans efter-
som hon inte finns med. Så vad hit-
tar vi?
 Fjolårsmästarna Ann-Sofie Ax-
elsson - Annika Sandberg från 
Skövde brukar alltid finnas med i 
tätstriden. Lena Johansson har er-
satt Pia med Ulrika Lindström och 
det ska väl också borga för en fram-
skjuten placering. Gävles Christina 
Ahl - Malin Helin tror jag också på.
Utöver den trion kan man gardera 
med rutinerade Gullvi Högberg - 
Anna Järup och hemmaparet Ann-
Christin Ahlström - Helen Ulicz-
ka. Som ursprunglig norrlänning 
hoppas jag också att jämttjejerna 
Åsa Axne och Pernilla Näs får till 
det. Mycket Västsverige verkar det 
emellertid kunna bli.
 Finalens första bricka blev en 
knepig uppgift för Nord-Syd:

 [ Dkn987543
 ] 6
 { ---
 }EK74
[ 62  [ K
] Dkn7532  ] 104
{ 76  { EKkn10532
}kn65  }982
 [ E10
 ] EK98
 { D984
 }D103

Personligen tycker jag att Nords 
hand är lite för bra för en 4[-öpp-
ning i likazon. Möjligen kan Syd 
ändå sträcka sig till ett kontrollbud 
med 5] och då kan Nord bjuda ut. 
Lättare blir det förstås om Öst in-
finner sig med 5{, då en straffdubb-
ling måste vara en god försäkring.
 Men låt säga att budgivningen 
startar 1[ - 2{. Nu får Syd inte gå 
i fällan att bli förtjust över ruter-
hållet. En dubbling som föranleder 
Nord att driva på är ett klart bättre 
val.
 Det var bara två par som hittade 
till lillslam och därtill två som fick 
den ännu bättre inkomsten i 5 ruter.
Trassel med bromsarna var det 
många som hade här:

 [ kn1062
 ] ED105
 { 95
 }843
[ EK875  [ 3
] 9642  ] K73
{ E3  { D84
}D5  }Ekn9762
 [ D94
 ] kn8
 { Kkn10762
 }K10

19 av 26 Öst-Väst-par spelade hög-
färgskontrakt med bet när det finns 
ett alldeles utmärkt klöverkontrakt 
och en ingalunda orimlig tresanga-
re. Rimligen är det så att metoderna 
för att hantera en svag 2{-öppning 
eller ett ruterinkliv av Syd inte var 
väloljade. Att hitta klövern borde 
vara ganska lätt.
 ”Vad rätt du tänkt fast det blev 
fel” är ett citat som låg nära till 
hands på nästa bricka:

 [ K6
 ] Ekn52
 { Dkn63
 }E84
[ ED842  [ kn975
] K9  ] 10764
{ 8  { 10942
}KDkn107  }6
 [ 103
 ] D83
 { EK75
 }9532

Nord öppnade med 1NT och Syd 
höjde till 2NT.  Väst såg behovet av 
rätt utspel och infann sig med 3}. 
Någon 3-sangare var emellertid inte 
aktuell utan det gick två pass och 
dubbelt av Syd.

SM Par Damer:

Frösöblomster toppar damfinalen

Åsa Axne.           Pernilla Näs.
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 Kanske borde Väst nu ha resone-
rat som så att 3 spader var ett alter-
nativ, eftersom Syd inte intresserat 
sig för högfärgerna. Det hade gått 
en enda straff och inneburit en rik-
tigt bra bricka. Ironiskt nog hade 
också Östs troliga spaderutspel gi-
vit samma resultat som klöver mot 
Nord-Syds sangkontrakt.
 En förbryllande scoretavla till 
kom strax före lunch:

 [ D54
 ] 8
 { EDkn109765
 } kn
[ 1083  [ EKkn6
] kn54  ] K73
{ 42  { 83
}D9765  }K842
 [ 972
 ] ED10962
 { K
 }E103

Nords hand är förstås en spärr-
öppning, oavsett nivå, beroende på 
vilka krav man har för sina spär-
rar och Syd kan åtminstone nästan 
räkna in utgången.  Att bara två par 
bjöd utgången är lite överraskande 
men att landa i 4 ruter är ändå ett 
rimligt alternativ.  Men vad ska man 
säga om att halva fältet hamnade i 
andra kontrakt? Vid hela åtta bord 
fick Öst-Väst exempelvis spela 4 
odubblade klöver!
 Första förmiddagen har inte lyck-
ats skapa några stora differenser. 
Och inte uppvisar täten någon an-
samling av de favoriter jag plockat 
ut:
Margareta Ehlin - Margot Sivelind, 
Gävle BK - LudvikaBygdens BK .....721
Bonnie Clementsson - Sanna 
Clementsson, Malmö BK ................ 720
Ann Bergström - Gun Röhnisch, 
Örebridgen ........................................712
Marie Binglöv - Gunilla Hennings, 
Filbyter Bridge ..................................712
Ulla Berntsson - Karin Nyberg, 
Asperö-Brännö BK .......................... 707
 Ann-Christin Ahlström - He-
len Uliczka ligger sjua på 696 och 
Christina Ahl - Malin Helin tolva 
på 668. Lite längre ner hittar vi 

Gullvi Högberg - Anna Järup på 
651 och Lena Johansson - Ulrika 
Lindström på 635.  Riktigt uselt har 
fjolårsmästarna inlett: 46 plats och 
200 poäng efter ledningen.
 En bit in på eftermiddagen kapa-
de Gullvi Högberg och Anna Järup 
åt sig en ensamtopp genom att bjuda 
en tuff slam:

 [ D653
 ] 87
 { 832
 }kn842
[ 742  [ Ekn108
] D96  ] K5
{ EK4  { D109765
}ED109  }K
 [ K9
 ] Ekn10432
 { kn
 }7653

Spelföringen hade sina poänger i 
ljuset av att Syd öppnat med en svag 
2-öppning i hjärter.
 Efter klöver ut till Östs kung 
finns det en förlorare i vardera hög-
färgen. Den ena trollar Öst bort 
genom att spela hjärterfem mot bor-
det. Går Syd upp med esset, kan Öst 
efter uttrumfning saka sina spader 
på hjärterdam och ess-dam i klöver.
Lägger Syd lågt på hjärtern, vinner 
damen och Öst sakar hjärterkung 
på klöveress för att sedan maska i 
spader. Efter tre ronder trumf till 
bordet sakar Öst spader på klöver-
dam och maskar ut Nords spader-
dam.

 Med 50 brickor spelade var det 
fortfarande väldigt jämnt i täten:
Gullvi Högberg - Anna Järup, 
Falköpings BS - Uddevalla BF  .....1476
Åsa Axne - Pernilla Näs, 
Storsjöbygdens BK ........................ 1469
Margareta Ehlin - Margot Sivelind,
Gävle BK - LudvikaBygdens BK . 1459
Ann Bergström - Gun Röhnisch, 
Örebridgen .....................................1453
Ia Börling - Linnea Edlund, 
Uppsalabridgen ..............................1437
Lena Johansson - Ulrika Lindström,
Ulricehamns BK - BK Everfresh . 1423
 På åttonde plats har vi  Anki Ahl-
ström - Helen Uliczka med med 
1380 och på nionde Christina Ahl 
- Malin Helin med 1365. Däremot 
har fjolårsmästarna  Ann-Sofie Ax-
elsson - Annika Sandberg helt miss-
lyckats i år.
 Partävlingskalkyl blev det på för-
sta brickan i dagens sista omgång:

 [ EKD8654
 ] 94
 { 104
 }E10
[ 973  [ kn102
] E107  ] Dkn532
{ E975  { KD8
}kn98  }K2
 [ ---
 ] K86
 { kn632
 }D76543

Nords hand är knappast någonting 
man öppnar med 4[ – ens i tredje 
hand. Öst kommer därmed åt att 
bjuda 2], som Väst höjer ett steg. 
Med åtta troliga stick vet Nord att 
3[ är lönsamt om Öst-Väst klarar  
3 hjärter.. Kan Syd ha mer än ett de-
fensivstick? Är i så fall ett av dem 
användbart i 3 spader?
 Sammantaget talar det mesta för 
att bjuda ännu en gång. Och visst, 
det räddar ungefär 30 poäng.
 Frågan om spärr eller inte dök 
upp igen:

Forts.  på nästa sida!

Gullvi Högberg.
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Forts. från sid 7.
 [ EKDkn10532
 ] Kkn
 { D5
 }D
[ 9  [ 876
] 9854  ] D7
{ kn1064  { E932
}Kkn32  }10876
 [ 4
 ] E10632
 { K87
 }E954

Det är omöjligt för Syd att rätt vär-
dera sina tillgångar om Nord öpp-
nar med 4[. Hjärterkung och ru-
terdam är beroende av vad Syd har 
att komma med och därmed  precis 
sådant som ett spärrbud inte bör 
innehålla. Oavsett anledning mis-
sade halva fältet den självspelande 
slammen.

 [ E1052
 ] D2
 { K75
 }EK54
[ Dkn94  [ K3
] 1085  ] EK74
{ Dkn3  { E4
}kn98  }D10732
 [ 876
 ] kn963
 { 109862
 }6

Vad öppnar man med Östs hand? 
Min röst går till 1NT, delvis av tak-
tiska skäl men också för att klövern 
inte är mycket att komma med som 
basfärg för en stigande budgivning. 
De åtta som valde sangöppningen 
toppade mycket riktigt scoretavlan.
Vid dagens slut och med 64 av 102 
brickor spelade hade täten sträckts 
ut litegrann:
Åsa Axne - Pernilla Näs .............1931,9
Gullvi Högberg - Anna Järup .. 1928,6
Lena Johansson - Ulrika Lindström
...................................................... 1884,5
Margareta Ehlin - Margot Sivelind
...................................................... 1833,3
Ulla Berntsson - Karin Nyberg 1794,8
 Tia ligger Anki Ahlström - Helen 
Uliczka drygt 200 poäng efter och 
där någonstans går väl gränsen för 
dem som kan ha med saken att göra.

SILVER 3 • ELITE HOTEL • 54 PAR
 NAMN KLUBB/LAND POÄNG %
  1 Benny Marqvadt - Steffen Wich  Danmark 1454,1 66,6
  2 Jan Clementsson - Niklas Andrén Malmö BK - Lunds BK 1389,5 63,6
  3 Roland Dahlman - Sven Andersson Arvika BS 1298,7 59,5
  4 Sofie Westlin - Ulf Westlin Malungs BK 1292,0 59,2
  5 Benny Olsson - Roger Nyman Skövde BA-Kungshamns BK 1291,8 59,1 

Fullständiga resultat: http://db.svenskbridge.se/info/1668.htm

BRONS 6 • CLARION BORGEN • 212 PAR
 NAMN KLUBB/LAND POÄNG %
  1 Niels Kröjgaard - Mads Kröjgaard Danmark 3726,6 73,9
  2 Benny Olsson - Roger Nyman Skövde BA-Kungshamns BK 3490,9 69,3
  3 Torsten Åstrand - Tomas Gustafsson Motala Bridgeallians 3360,2 66,7
  4 Anders Olsson - Björn Ohlsson BK Lavec - Sölvesborgs BK 3338,2 66,2
  5 Lars-Åke Alterby - Divert Carlsson Ulricehamns BK 3299,6 65,5

 Fullständiga resultat: http://db.svenskbridge.se/info/1640.htm

BRONS 7 • RD TRIVSELBRIDGE • 178 PAR
 NAMN KLUBB/LAND POÄNG %
  1 Ulf Lindelöw - Göran Lindén BK S:t Erik 2725,7 64,5
  2 Per Granath - Björn Hjelmgren Bredaryds BK - A-torps BK 2706,9 64,1
  3 Inga-Maj Askfelt - Don Leif Janlow Munka Ljungby - BK S:t Erik 2687,1 63,6
  4 Jörgen Nielsen - Ingemar Henrysson Munka Ljungby BS 2658,0 62,9
  5 Inger Dahlebo - Rolf Dahelbo Nynäshamns BK 2629,6 62,3

Fullständiga resultat: http://db.svenskbridge.se/info/1641.htm

BRONS 8 • LANNA LODGE • 100 PAR
 NAMN KLUBB/LAND POÄNG %
  1 Anders Hagen - Ingemar Henrysson BK Tre Sang, Helsingborg -  1596,5 69,3
  Munka Ljungby BS
  2 Roger Ahlbom - Mattias Höglund BK Hudik 1549,7 67,3
  3 Benny Holm - Gun Skire Norrorts Bridge 1437,1 62,4
  4 Håkan Myrhagen - Ritva Myrhagen BK Sekvens, S-torp    1433,5 62,2
  5 Tom Sandquist - Monica Sandquist Laholms BK 1389,8 60,3

Fullständiga resultat: http://db.svenskbridge.se/info/1642.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) 
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LÖSNING – TOMMYS LÄTTA

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

SYD VÄST NORD ÖST
1s 23 2s pass 
4s pass pass pass

Utspel: hjärteress.
 Väst fortsätter med hjärter-
kung och -dam. Hur tänker du dig 
hemgång, när Öst sakar ruter på 
tredje hjärtern?
 Saka klöver eller stjäl med dam 
eller knekt!
 Hela given:

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

Med spaderkung rätt är det sedan 
inga problem med att via klöveress 
maska ut Östs trumfsättning. Allt 
förstås under förutsättning att man 
inleder med sjuan eller åttan från 
bordet så att man i nästa stick kan 
spela tian.
 Stjäl man tredje hjärtern med 
trean eller nian kan man bara maska 
två gånger. Öst får då ett onödigt 
trumfstick för en bet.

LÖSNING – TOMMYS SVÅRA

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

SYD VÄST NORD ÖST
2NT pass 6NT pass 
4s pass pass pass

Utspel: ruterknekt.
 Syd berättar med sitt öppnings-
bud om 20-21 honnörs poäng.
 Försäkra er om hemgång mot alla 
sitsar!
 Ta utspelet på bordet och spela 
klöver. Bekänner Öst maskar ni. 
Bekänner då Väst är det hela en 
fråga om övertrick.
 Skulle Väst vara renons i klöver 
maskar ni i spader åt valfritt håll.
 Visar det sig att Öst sakar i andra 
stick, vinner ni klöveress och spelar 
låg klöver genom Väst.
 Hela given:

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

Bordets dam vinner sticket om inte 
Väst redan gett upp. Därefter spelar 
ni ruter till handen och fortsätter 
med spader till nian för minst tolv 
stick.

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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 [ EK9875
 ] ---
 { K942
 }kn92
[ Dkn6432  [ 10
] 97  ] KD105
{ D763  { E85
}10  }E7654
 [ ---
 ] Ekn86432
 { kn10
 }KD83

Väst Nord Öst Syd

 1[ D ?

Jag valde att bjuda 2 ruter, överföring 
till hjärter, något min partner inte 
var så intresserad av. Han bjöd 
om spadern och jag kämpade med  
3 hjärter. Lite blött, tyckte jag, 
(mycket blött, kanske) men 
kontraktet gick snabbt tre bet sedan 
Väst fått två klöverstölder.

 [ D1083
 ] kn6
 { KD
 }K7632
[ EKkn974  [ 62
] E953  ] D842
{ E  { kn82
}104  }EDkn8
 [ 5
 ] K107
 { 10976543
 }95

Jonas Petersson valde att bjuda 
utgång i spader som Väst sedan 
partnern informerat om 2-4 i 

högfärgerna. Svårspelat? Nej inte 
för Jonas. Sedan Nord visat sig ha 
två trumfstick löste han hjärtern 
med en kryssmask! Han inledde 
med trean till sexan, åttan och 
tian. Senare körde han damen från 
bordet som fällde knekten. Javisst, 
klöverkung måste sitta rätt också.
 Det finns förresten en enklare 
lösning. Efter ruterkung ut kan 
man så småningom spela klöver till 
knekt och ruter till stöld. Då faller 
damen...

 [ 83
 ] EDkn76
 { 10943
 }D10
[ K4  [ Ekn10972
] 943  ] 1085
{ kn765  { EK8
}K876  }4
 [ D65
 ] K2
 { D2

 }Ekn9532

Väst Nord Öst Syd
   1}
pass 1] 1[ 2}
2[(?) 3} 3[ pass 
pass pass

Dragit kontrakt men hjärterkung till 
ess och ytterligare två hjärterstick 
gjorde att man kunde ana hur 
honnörerna satt. Efter rutervända 
till ess följde klöver till ess och 
ruterdam till kung. Spaderknekt 
runt gav hemgång, då Öst knappast 

stöttat till 3 klöver på två hackor, 
var trumfdamen såld. 
 – Här får jag fick mina synder, 
utbrast Väst, när partnern bjudit  
3 spader.

 [ KD964
 ] 108
 { Dkn32
 }104
[ 2  [ 83
] D42  ] EK965
{ EK109654  { 7
}Ekn  }K9852
 [ Ekn1075
 ] kn73
 { 8
 }D763

Väst  Öst  
Hjalmar Martin
Sandblom Löfgren

  1]
2{  2]
3[*  4}*
4NT'  5]'
6]  pass

Väst splintrade vaket på andra 
varvet och fick in klöverkontroll. 
Nu ledde Blackwood till målet.
 Syd spelade ut spaderess och 
vände sedan med klöverdam!!! Hur 
spela?
 Martin Löfgren, som nu har tolv 
toppstick bara han drar ut trumfen, 
tog klöveress och började ställa 
rutern. Efter ess och ruter till stöld 

Chairman’s Cup – nu börjar cupspelet!
TEXT: TOMMY GULLBERG & TJOLPE FLODQVIST

Streckdramatiken var total, när de 32 bästa lagen igår kväll gick till 
huvudcupen och lagen placerade 33-64 hamnade i bonuscupen. 
 I stora drag gick det som förväntat. On the Edge (Bremark, Jan 
Lagerman, Mårten Gustawsson, Göran Linerudt och Adam Stokka) var 
dock inte tillräckligt vassa. De slutade som närmast sörjande lag på 65:e 
plats – trots 20-0 i den avslutande matchen. Ash så dåligt det gick också 
för Red Ash 2.0 (Nils Åhlén, PO Sundelin, BG Olofsson, Leif Ruthström, Jan 
Selberg och Olle Wademark). Plats 102 var några pinnhål längre ner än 
grabbarna hoppats på.
 Bronstävling, någon?

Jonas Petersson klarar 4 spader.
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och överstöld var det inget mer att 
spela om.
 Martin Löfgren spelar förresten 
för U16 minus. U16 består av 
ungdomar som platsar bland de 
riktigt unga landslagstjärnorna. 
Minustecknet står för kaptenen 
Martin, som inte uppfyller villkoren 
för att få spela med i något landslag.
 I matchen mellan Stockholm 2 
och Red Ash 2.0 gick budgivningen:

Väst Nord Öst Syd
BG Manne PO Noomi
Olofsson Deltin Sundelin Hebert 

  pass pass
1{ 1[ D 3[
4{ pass 4] pass
5{! D(?) pass pass
5]!! pass runt

BG Olofsson vågade inte passa på 
4 hjärter!  Vad skulle det annars 
vara än förslag med lång hjärter? 
Han sansade sig dock när han 
blev dubblad av Manne Deltin. 
Den dubblingen var förresten lika 
sanslös som BG:s bud. Varför hjälpa 
dom till kontrakt som kan tänkas gå 
hem?!

Bricka 19 igår hände det mer 
intressant på:

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

Efter 1 hjärter av Syd och pass av 
Väst  bjöd Johan Säfsten 1 spader 
som Nord! PG Eliasson skulle nu 
bjuda med sina 22 hp! Han valde 
dubbelt, på vilket det följde två 
pass! Johan Säfsten redubblade 
för att få partnern att svänga men 
han behövde inte vänta länge. PG 
hoppade direkt till 6 spader! Jämn 
hemgång.

 Johan kunde ha stått kvar i spader 
dubbelt. Sex dubblade bet (1400) 
hade det blivit men han hade tjänat 
en imp om nu lagkamraterna bjudit 
6 spader för 1430 (vilket dom nu inte 
gjorde).

... och så Dagens Greve!

 [ ---
 ] kn9876
 { kn932
 }D854
[ EDkn106  [ 9853
] 10  ] D54
{ 85  { K1076
}EKkn97  }62
 [ K742
 ] EK32
 { ED4

 }103

Väst Nord Öst Syd
   Greven
   1 NT
2]* D 2[ 3]
4} pass 4[ D
pass runt

2 hjärter visade 4+ spader plus 
ytterligare en färg.
 Efter hjärteress ut följde olyckligt 
ruteress och ruter till kung. Greven 
såg inga bekymmer utan spelade 
spaderåtta, som fick löpa. Därefter 
gick det fortfarande att lirka hem 
kontraktet (ny spadermask, ess, 
kung i klöver och klöverknekt med 
press, men inte hittade Greven det. 
Han gick sin bet.
 Varför inte helt banalt stjäla två 

klöver på handen med spaderåtta 
och -nio och slå några trumfmaskar 
på vägen till bordet om Syd inte 
redan tagit för sin kung? Då slipper 
man gissa klövern. 
 Greven har som vanligt inget 
svar...

Konstig skvis, sa Lasse Ramqvist 
efter följande:

 [ E2
 ] kn8
 { KD64
 }kn10876
[ 76  [ Kkn985
] 7532  ] KD
{ Ekn1098  { 5
}43  }EKD95
 [ D1043
 ] E10964
 { 732

 }2

Väst Nord Öst Syd
Lars Tommy PG Anders
Ramquist Gullberg Eliasson Morath

 1{ 1[ D
pass 2} pass 2 {
pass pass D pass 
pass pass

Efter ruterutspel till ess och 
rutervända kunde jag se fyra 
stick. Det bordet väl bli något till 
förhoppningsvis. I tredje stick 
selade jag hjärterknekt till dam 
och ess. Därefter fortsatte jag 
med hjärter till åtta och kung. Nu 
följde två ronder klöver. Hurra! En 
stöld på bordet. När Väst sedan 
var tvungen att följa på två ronder 
hjärter var ytterligare två stick i 
hamn. Sista hjärtern stal  Väst och 
jag lade min näst sista klöver. Nu 
följde trumf och PG, som blivit yr i 
mössan sakade sin näst sista spader! 
Spaderess fällde kungen. Därefter 
fick Lars Ramquist komma in 
på trumf för spader till dam och 
hemgång.
 Konstigt? Visst men självklart 
borde PG utan vidare säkrat 
beten genom att hålla spaderkung 
garderad...
 Här var det jag som var yr!

Johan Säfsten.
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 [ K
 ] E9753
 { 10832
 }1083
[ E109752  [ D4
] 2  ] 1084
{ 6  { KDkn974
}EDkn42  }97
 [ kn863
 ] KDkn6
 { E5
 }K65

Sedan Väst visat upp 6-4 minst i 
de svarta färgerna spelade jag ut 
hjärteress och fortsatte med hjärter. 
Efter ruter till honnör och ess följde 
ännu mer hjärter. Ramquist var 
spelförare. Han tog för klöveress och 
gav sedan bort stick till klöverkung.  
Anders Morath spelade nu trumf 
till min kung. En hjärter (och 
kanske även en rutervända) hade nu 
sänkt kontraktet. Men efter klöver 
till spelföraren, trumfdam och 
höga ruter blev Syd slutspelad för 
hemgång.
 Hur svårt kan det vara att spela 
mot dubbelrenons? Det gör Greven 
i tid och mestadels otid...

c  2  3   s

Här följer fler givar kommenterade 
av Sven-Olov Flodqvist.

En bridgejournalists lott kan vara 
hård. När jag kom till ett bord såg 
jag denna träkarl:

[ Dkn6432 ] 97 { D763 }10

i kontraktet 2} dubbelt av Öst med 
ruterknekt i utspel till spelförarens 
ess. Hjärterkung från handen sticker 
Väst med esset och Nord sakar 
spader! Så följer hjärter till stöld och 
spaderkung från Nord med tian av 
Öst medan Syd sakar hjärter! Nord 
fortsätter med ruterkung och spelar 
mera ruter till Syds stöld och får 
ytterligar en hjärterstöld. Spaderess 
stjäl spelföraren och blir överstulen. 
En fjärde rond hjärter stjäls med 
klövertio. Nord stjäl över med 
knekten och Syd får ett trumfstick 

till för fyra straff och 800 i ozon. 
Vad hade hänt? 
 Hela given:

 [ EK9875
 ] ---
 { K942
 }kn92
[ Dkn6432  [ 10
] 97  ] KD105
{ D763  { E85
}10  }E7654
 [ ---
 ] Ekn86432
 { kn10
 }KD83

Hur kan budgivningen ha gått? 
Förmodligen så här:

Väst Nord Öst Syd
 1[ D RD
pass pass 2} D
pass pass pass

Vid andra bordet spelades det 2[ 
dubbelt av Nord med två straff, 
kanske efter öppningsbudet 2[ 
Askeröd följt av en UD och tre pass. 
15 imp till det dubblande laget.
 Jag noterade två givar i match 10.

 [ kn543
 ] D432
 { 752
 }E3
[ 102  [ EKD96
] 1076  ] E95
{ 10  { KD3
}kn1098542  }K6
 [ 87
 ] Kkn8
 { Ekn9864

 }D7

Väst Nord Öst Syd
 pass 2} pass
2{ pass 2NT pass
3} pass 3[ pass
4NT pass pass pass

2NT skulle vara 22-24 hp och 3[ 
visade femkortsfärg, Jag tycker 
att man kan överväga ett pass på 
3[, eftersom det inte är troligt att 
partnern har tre klöver.

 Hur som helst spelade Syd 
ut ruteråtta till bordets tia och 
klöverknekt spelades till kungen 
och därefter följde fyra ronder. 
Notera att mitt resonemang om 
pass på 3[ står sig slätt om spadern 
suttit bättre, som hade inneburit 
hemgång i 3 sang.

 [ kn6
 ] EK3
 { D7
 }Kkn10532
[ 4  [ EK9853
] D10  ] kn96
{ Kkn104  { E983
}ED9764  }---
 [ D1072
 ] 87542
 { 652

 }8

Väst Nord Öst Syd
1} pass 1[ pass
2} pass 2{ pass
3{ pass 4{ pass
5} pass 5{ pass 
pass pass

Efter naturlig inledning slam-
inviterade Öst med 4{ och gick ner i 
utgång efter kontrollbudet 5}.
 Man kan tycka att Syd borde 
ha uppfattat detta som brist på 
hjärterkontroll, men han spelade ut 
sin klöver till esset med hjärtersak. 
Spelföraren fortsatte med E-K 
i spader och en till och sakade 
bordets båda hjärter. Syd spelade 
nu hjärter till stöld med ruterfyra. 
Därefter fick rutertio passera. Efter 
partiell uttrumfning stöldreste Öst 
sin spader för hemgången. Hittar 
man trumfdamen ser kontraktet 
alltid möjlig ut, men vid andra 
bordet gick det bet efter registrerat 
spaderutespel. Faen tro't.
 I match 11 gav udda budmetoder 
utdelning på denna bricka:
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 [ K
 ] E9753
 { 10832
 }1083
[ E109752  [ D4
] 2  ] 1084
{ 6  { KDkn974
}EDkn42  }97
 [ kn863
 ] KDkn6
 { E5

 }K65

Väst Nord Öst Syd
1[ pass 2}* pass
2[ pass pass pass

2} visade ruter och Väst föredrog 
sin egen sexkortsfärg framför 
partnerns obekanta ruterinnehav. 
Klöveråtta till nian och kungen 
gjorde inte ont och Väst hade snart 
nio stick.
 Vid andra bordet kan man 
föreställa sig en budgivning som 1[-

1NT; 2}-2; 3}-3[; pass. Nord spelade 
hur som helst ut hjärteress och 
kontraktet gick två bet.
 Mera överföring följde direkt på 
brickan efter.

 [ Dkn97
 ] 109
 { D107
 }10654
[ 5  [ K10832
] Kkn3  ] D2
{ EKkn9543  { 2
}98  }EKkn72
 [ E64
 ] E87654
 { 86

 }D3

Väst Nord Öst Syd

 pass 1[ pass

2} pass 2{* pass

2] pass 3NT pass 

pass pass

2] var i princip ett naturligt med 
anständiga kort, vilket gjorde 
Syds utspel besvärligt. Han valde 
ruteråtta och spelföraren körde 
E-K-kn i färgen. Efter spaderdam 
till kung och ess, skulle försvaret ha 
för hjärteress, men spelföraren hade 
sina nio stick.
 Vid andra bordet var Väst 
spelförare med hjärtertio ut, vilket 
borde ha kunnat leda till bet, men 
det blev fyra trick i stället.
 Säg att spelföraren kommer in på 
hjärterknekt och spelar klöver till 
esset för att maska i ruter. Eftersom 
man inte ser den långa raden 
ruterstick kanske man helt enkelt 
godspelar sin hjärter och sätter sig 
att väna med spaderess... och sitter 
där fortfarande.

 [ E832
 ] ---
 { EKD10963
 }54
[ Kkn96  [ 1075
] K972  ] Dkn10643
{ 85  { kn2
}E32  }K7
 [ D4
 ] E85
 { 74

 }Dkn10986

Väst Nord Öst Syd
1{* 2{ 2] pass
3] 4{ pass runt

* Slaskruter.

Öst startade lovande med klöverkng 
och mera klöver till esset. Nu betar 
trumfvända, men även en tredje 
klöver till högstöld, då Öst sakar en 
spader. Spelföraren kan spela spader 
till dam och kung, och sedan kan 
Öst stjäla den tredje spadern med 
sin trumfknekt. Men Väst vände 
med hjärter och spelföraren sakade 
spader, stal en hjärter och spelade 
spader till damen och kungen. När 
klövervändan uteblev även nu gick 
kontraktet hem.
 En avslutande bricka från match 
12.

 [ kn82
 ] D82
 { EKD3
 }Ekn2
[ ED1076  [ K954
] 64  ] Kkn53
{ 85  { 76
}9876  }D53
 [ 3
 ] E1097
 { kn10942

 }K104

Väst Nord Öst Syd

2[ D 3[ 4]

pass pass  pass

Väst följde inte upp sin spärr med 
spaderutspel, utan valde ruteråtta 
till esset. Hjärterdam fick gå runt 
och på nästa trumf satte Öst i 
knekten till esset. Spelföraren 
fortsatte med ruter som Öst stal föra 
att ta hem trumfkungen och vända 
med spader. Nu återstod bara den 
lilla detaljen avv hitta klöverdam, 
men den uppgiften löstes inte och 
kontraktet gick en bet, vilket var 
synd när motståndarna vid andra 
bordet spelade 2 ruter ...

Veckans lirare – aktuell ställning:
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Chairman’s Cup Gröna Hissen – kval

Huvudcup          Bonuscup
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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

Under Bridgefestivalen finns möjlig-
het att gå på fem olika semi narier.
 Det första ”Dubblingar” genom-
fördes under söndagskvällen.

Svenska Bridgeförbundet kör i 
samarbete med Nya Bridgeskolan 
från BK S:t Eriks fem olika 
seminarier under Bridgefestivalen, 
riktade till nybörjare och mindre 
rutinerade spelare.
 Det första hölls på söndagskvällen 
och samlade 17 nyfikna 
bridgespelare i en av Scandic hotells 
konferensrum.
 Måns Berg, kursledare och 
rutinerad bridgespelare, pratade 
dubblingar.
 – Det har varit seminarier i några 
år och det finns ett behov, säger 
Måns Berg.
 Det var högt i tak och frågorna 
var många under det timslånga 
seminariet.
 – Alla sådana här tillfällen är bra, 
säger Lars Einarsson och Ann-Britt 
Gunnarsson som besöker festivalen 
för första gången.
 – Vi är nybörjare och ska 
spela nybörjar-SM i morgon (läs 
måndag), säger Einarsson.

 Det var bridgepartnern Ann-
Britt som hade uppmärksammat att 
det anordnades seminarium.
 – Jag såg att det var ett och vi 
behöver lära oss allt.
 – Det var jättebra, en helt suverän 
lärare. Det låg på en nivå som vi 
nybörjare kunde hänga med på, 
säger Einarsson/Gunnarsson som 
var imponerad över arrangemanget.
 – Vi åker hem efter tävlingen på 
tisdag, men att komma hit kan nog 

Dubbelt så kul med Måns

bli återkommande, säger spelarna 
från Växjöbridgen.
 Fyra seminarier återstår med fyra 
olika kursledare, alla meriterade 
bridgespelare i grunden.
 T o m torsdag hålls seminarier 
varje dag. Se mer information på 
annan plats i denna bulletin.

Fullt till sista plats på seminariet om dubblingar.

Måns Berg lär i seminariet ut när och varför man ska dubbla.

Korrekt namnlista för 
brickläggarstaben:
Håkan GUSTAFSSON
Johanna HEDLUND
Hans MITTLER
Carina LJUNG
Moa FRÖDING
Lisa LUNDQVIST
Johan WARENMARK
Sofia HELLSTRÖM
Kristoffer JÖRTSÖ
Paula JÖRTSÖ
Maja-Linn KUMPULU
Filip ERBRO
Kaltrina CITAKU
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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

Efter den lyckade sejouren i Schweiz 
bar det iväg mot Kroatien. 

Jag berättade för de andra i laget hur 
det egentligen gick till när det slöts 
fred i Dayton. Vår dåvarande utri-
kesminister Carl Bildt var ju med 
där, och han uttalade de inblandade 
ländernas namn så där skorrande 
fint som bara han kan - ni minns väl 
"rrröd-grrrön rrröra"?
   När han nu pratade med Milose-
vic från Serbien, och Tudjman från 
Kroatien, så sa han "Sörrrbja and 
Crrroeischa". När ledarna hörde 
detta vackra uttal blev de så nöjda 
att de genast undertecknade freds-
planen! Jojo, så gick det till. 
   Min folka puttrade på bra, och ef-
ter två dygn var vi framme vid det 
lilla bergshotellet Svijet Je Malen. 
Det betyder "Världen är liten", det 
är så man med självförtroende ser 
världen här på Balkan.
   Jag spelade med Olga, som hade 
gått med på att prova canapé, kon-
ventionen som säger att man bjuder 
en kortare färg först. Javisst Putte, 
sa Olga, "vi behöver ju inte vinna 
alla tävlingar"!
   Det här var en av de första brick-
orna: 
   
 9 8 6 5 4
 8 7 5 4 2
 - - -
 E 5 2
- - -  E K D kn 10 2
E D kn 10 9 3  6
kn 9  8
D 8 7 4 2  K kn 10 9 6
 7 3
 K
 E K D 10 7 6 5 4 3 2
 - - -

Jag vet inte vad canapéteorin säger 
om just det här läget, med fördel-
ningen 2 - 1 -10 - 0, men Olga öpp-

Olga Volga 3:

Olga spelar canapé
nade i alla fall med 1 Spader. Jag 
alerterade, fast ingen verkade bry 
sig särskilt mycket om det. 
   Väst klev in med 2 hjärter, och jag 
bjöd 4 spader. Öst såg förvånad ut, 
och så småningom dubblade hon. 
Nu bjöd Olga 5 ruter, förmodligen 
helt rätt enligt teorin. Väst valde att 
bjuda om sin högfärg med 5 hjärter. 
Efter två pass ville Olga "bjuda ut 
sin hand", så det blev 6 sang. Det 
dubblade Öst, för att få spader ut.
   Men Väst hade ju inga spader, så 
han drog i hjärter i stället. Olga tog 
för sin kung, och så började hon ta 
för alla sina ruter, och ruter, och ru-
ter...
   Ni, bästa läsare, vet säkert själ-
va hur det är när man ska saka på 
spelförarens långfärg. Det som är 
lätt först blir snart svårt. Vad håller 
partnern på med, längd- eller styr-
kemarkeringar? Vad har spelföraren 
egentligen för fördelning?
   Så var det här också. Så småning-
om skulle alla ner till två kort. Väst 
höll på ess och dam i hjärter, bordet 
hade kvar ess och hacka i klöver - 

och stackars Öst visste inte riktigt 
vad hon skulle göra. Kunde Syd 
verkligen vara renons i klöver? Nej, 
tänkte Öst, och höll på kung och 
knekt i just klöver. Så Olga kunde 
ta de två sista sticken med sjua och 
trea i spader. 
   Fru Ost var naturligtvis stressad, 
för egentligen visste hon ju att Syd 
inte hade några klöver. Men, som 
sagt, det är inte så lätt...
  Det blev ju en bra bricka, och till 
den skulle läggas Ninjas 6 Spader 
Dubbelt med jämn hemgång från 
det andra bordet! Där var det ju Syd 
som hade utspelet, och det blev för-
stås ess och kung i ruter. Alla Ninjas 
klöver försvann på bordets hjärter.

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)

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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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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Vi frågar...
I Norge finns en stortävling med 300.000 
kronor i första pris. Är det viktigt med 
prispengar i bridge?

Lotta Käck, Eksjö BK:
– Nej, inte på den nivå 
jag befinner mig på. 
Jag spelar mest brons-
tävlingar, men jag har 
spelat SM-final här 
tidigare.

Dag Elmér, BK Opalen:
– Nej, jag spelar för att 
det är roligt och för 
mig är det inte nödvän-
digt att vinna 300 000 
kronor.

Christer Grähs, 
BK Albrekts, 
festivalansvarig:
– Nej, inte på klub-
ben. Det är viktigt 
med priser för de som 
placerar sig bra. I stora 
tävlingar kan det ha 
ett visst attraktionsvärde och locka till sig 
utländska spelare. I Chairman ś Cup är 
andelen prispengar som går ut till spelarna 
något högre än i andra tävlingar.

Lennart Ljunggren, 
Storsjöbygdens BK:
– Nej, bridge är ett 
trivselspel. Det är trev-
ligt med någon form av 
pris. Om det är pengar 
behöver det inte vara 
några fantasisummor 
och det är bra om det är utspritt.

Eva Benckert, 
Sthlms-Polisens BS:
– Jag bryr mig inte så 
mycket, men det är 
alltid roligt att få lite 
uppskattning om det 
går bra. Det behövs 
inga jättesummor och 
jag tycker inte att man ska överdriva i 
Chairman ś Cup heller.

                                                                        
        Poäng            %
  1 Åsa Axne - Pernilla Näs Storsjöbygdens BK  1931,9 60,37
  2 Gullvi Högberg - Anna Järup Falköpings BS - Uddevalla BF  1928,6 60,27
  3 Lena Johansson - Ulrika Lindström Ulricehamns BK - BK Everfresh  1884,5 58,89
  4 Margareta Ehlin - Margot Sivelind Gävle BK - LudvikaBygdens BK  1833,3 57,29
  5 Ulla Berntsson - Karin Nyberg Asperö-Brännö BK  1794,8 56,09
  6 Gunila Langius - Margaretha Norbäck BK Stjärnskotten - Lidingö BK  1792,5 56,02
  7 Ia Börling - Linnea Edlund Uppsalabridgen  1765,3 55,17
  8 Märta Eggerot - Viveca Rappe Filbyter Bridge  1746,4 54,57
  9 Marie Binglöv - Gunilla Hennings Filbyter Bridge  1740,6 54,40
10 Ann-Christin Ahlström - Helen Uliczka Örebridgen - Lindesbergs BS  1725,8 53,93
11 Birgitta Dahlström - Marianne Fagerby Alingsås BS  1717,2 53,66
12 Ann Bergström - Gun Röhnisch Örebridgen  1712,1 53,50
13 Lisa Bergqvist - Ingrid Enberg Luleå BK - Älvsby BK  1700,4 53,14
14 Theresia Didriksson - Annica Hallgren Hede-Vemdalen BK  1696,4 53,01
15 Lena Goldberg - Hélene Hommerberg Messing SK Hakoah BS - BK Bridgehuset  1694,7 52,96
16 Helena Isaksson - Tora Philip Arla BK - BK S:t Erik  1692,5 52,89
17 Carin Bilar Nyberg - Tin Budin Visby BS  1660,2 51,88
18 Christina Ahl - Malin Helin Gävle BK  1657,7 51,80
19 Berith Finnsson - Britt-Marie Jacobson Boden-Sävast BS - Piteå BS  1655,0 51,72
20 Catarina Midskog - Anna Roos Karlstads BK  1644,2 51,38
21 Anki Olofsson - Elsa Persson Upphärads BK  1629,8 50,93
22 Siv Jarlvik - Katrina Redell Malmö BK  1616,6 50,52
23 Ann-Kristin Hultgren - Anette Svenningsson BK Opalen  1609,7 50,30
24 Kerstin Becker - Gerd Stylander Mariestads BS  1609,0 50,28
25 Karin Lodin - Anna-Lisa Åkerdahl Sundsvallsbridgen - Alnö BK  1603,5 50,11
26 Anne-Marie Johansson - Britta Nilsson Kronhusklubben  1598,9 49,97
27 Pia Olofsson - Agneta Svahn Ryds BK - Växjöbridgen  1595,4 49,86
28 Moa Petersen - Ylva Pyykkö Frölunda BS - BK Centrum  1595,1 49,85
29 Margareta Sjöberg - Lillemor Strindberg BK S:t Erik  1592,3 49,76
30 Bonnie Clementsson - Sanna Clementsson Malmö BK  1586,1 49,57
31 Eva Glans - Petra Svantesson Orust BK - Ljungskile BK  1580,5 49,39
32 Kerstin Edwall - Elisabeth Olsson Kungsbacka BS - Åsa/Frillesås BK  1578,6 49,33
33 Solweig Pettersson - Annika Reuter Nyköpings BS  1543,2 48,23
34 Brita Daun - Gittan Erikson Borås BA  1541,4 48,17
35 Kinga Gawlik - Ingela Olsson Munka Ljungby BS  1536,2 48,01
36 Inga-Britt Andréasson - Annika Levin BK Albrekts  1535,0 47,97
37 Ann-Sofie Axelsson - Annika Sandberg Skövde BA  1529,4 47,79
38 Margareta Engfors - Gudrun Jonsson PBF Uppsala - Uppsalabridgen  1527,0 47,72
39 Ingalill Linerudt - Eva Torenius BK Björken  1496,4 46,76
40 Eva Brantingson - Joanna Tenggren Väddö BK - Rimbo BK  1486,9 46,47
41 Inger Mörk - Annika Sundelin Karlstads BK  1477,5 46,17
42 Monica Hedsköld - Gunilla Karlsson BK Albrekts  1471,0 45,97
43 Inger Hultstrand - Karola Högberg Örebridgen - Lindesbergs BS  1464,0 45,75
44 Ann Lidfors - Sofie Mähler Sollefteå BK  1462,0 45,69
45 Britt-Marie Gallon - Kaija Laitinen Malungs BK  1459,1 45,60
46 Rose-Marie Jarl - Gunilla Åhlander Värnamo BK  1453,1 45,41
47 Veronica Helenius - Ann-Christin Pehrson Sölvesborgs BK  1440,8 45,03
48 Catarina Dahlin - Ingalill Regeskog Karlskoga BK  1397,5 43,67
49 Birgitta Samuelsson - Lilly Sturesson Köpings BS - Sthlms-Polisens BS  1358,6 42,46
50 Eva Ekendahl - Pia Karlstedt Storsjöbygdens BK  1334,0 41,69
51 Gerd Holmedahl - Louise Klang Billingsfors BS  1260,6 39,39
52 Kerstin Marcusson - Gerdmarie Zäll Örebridgen  1256,7 39,27

SM Par Damer
RESULTAT EFTER DAG 1 • 64 BRICKOR • MEDEL 1600

SPONSOR:



 

Måndag 1 augusti
PROGRAM
09.00-14.15 SM Par Damer X
10.00-14.10 Chairman’s Cup,
 Huvudcup T-W
10.00-14.10 Chairman’s Cup
 Bonuscup P-S
10.00-13.30 Brons 9 A-L
14.30-18.05 Brons 10, hcp A-L
15.30-21.15 SM Par Nybörjare X
15.30-21.15 Silver 4 M-R
15.50-20.00 Chairman’s Cup,
 Huvudcup V-W
15.50-18.30 Chairman’s Cup
 Bonuscup S-T
19.00-21.40 Chairman’s Cup
 Bonuscup S-T
19.00-22.30 Brons 11, mixed A-L


