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Tisdag 2 augusti
PROGRAM
09.00-13.35 SM Par Mixed,
 Sista Dansen R-S
09.30-12.00 SM Par Nybörjare X
10.00-20.40 Chairman’s Cup,
 Kvartsfinal Scandic
10.00-14.10 Chairman’s Cup,
 Bonuscupen 16b V-W
10.00-13.35 Brons 12 A-N
14.30-18.00 Brons 13, hcp A-L
15.00-20.30 SM Lag Veteran, kval U-W
15.20-19.30 Chairman’s Cup,
 Bonuscupen 8a W
15.30-21.15 Silver 5 M-R
19.00-22.30 Brons 14 A-L

36 år sedan första guldet

 Men Gullvi Högberg, Falköpings 
BS och Anna Järup, Uddevalla HF 
höll undan och vann, men med bara 
sju poängs marginal över de 102 
brickorna.
 Den här gången var det fjärde 
gången gillt för paret. 
 – Det var en väldigt jämn tävling 
och vi hade en dålig sista runda, sä-
ger Anna Järup som tog sitt tredje 
guld i SM-par för damer.
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SAMARBETSPARTNERS:

 Sedan förra året har dammäs-
tarna för 2016 knappt spelat med 
varandra och någon uppladdning 
blev det inte med någon sidotävling 
heller.
 – Nej, ibland är det bättre att pra-
ta än att spela en bronstävling.
 – Vi spelar DM-kvalet och det är 
det enda vi spelar ihop, säger Hög-
berg och berömmer sin partner.

TEXT: THOMAS WEDIN

Förra året var de tvåa.
 Nu tog Gullvi Högberg och Anna 
Järup en efterlängtad guldmedalj.
 – Det är ett hårt arbete. Bara 
jobba, jobba. I dag är vi bäst, säger 
Järup som tog sitt första SM-guld 
redan för 36 år sedan.

SM-par för damer höll på att bli en 
riktig rysare.

   

Bridge - och  Kulturresor

Dagensbridge.se - Din Bridgetidning på nätet

VÄDER I ÖREBRO

Telefon till infodisken 019-766 45 89

Fjolårets silver byttes i år mot guld för Anna Järup och Gullvi Högberg.

Forts. på sidan 2.
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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  3 619  
   
 + 247 par (+7,3%) 
 jämfört med 2015!

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.

 – Anna spelar ut rätt, vänder rätt. 
Hon är en bra spelare.
 – Om partnern gör något oväntat 
vill hon något. Hon har tänkt till. 
Vi litar på varandra och vi är aldrig 
sura utan positiva, fortsätter Anna 
Järup.
 Felfritt blir det dock inte.
 – Nej, vi har haft några nollor, sä-
ger Högberg.
 – Men det blir aldrig någon panik 
utan vi gör det vi ska, säger Udde-
valla BF-spelaren.
 Såväl Anna Järup som Gullvi 
Högberg har meriter sedan tidigare. 
Järup tog sitt första guld 1980 (i par 
med Pia Andersson), nummer två 20 
år senare (med Anna-Britta Brors-
son) och nu alltså sitt tredje guld. 
Högberg vann mixed-SM 1999 (i 
par med Per-Arne Svensson).
 – Det var jätteroligt att vi vann, 
säger duon.
 – Vi är tillbaka nästa år låter de 
hälsa.
 Något större firande blev det dä-
remot inte för Anna Järup på sön-
dagskvällen.
 – Jag åker hem nu, säger hon.
Gullvi Högberg hoppades däremot 
att rumskamraterna skulle uppvak-
ta med champagne…
 – I dag är vi bäst. Sedan är det 
gamla meriter, konstaterar Falkö-
pings BS-spelaren som i senare i 
veckan spelar mixed-SM.
 SM-silvret tog Lena Johansson 
och Ulrika Lindström, Ulrice-
hamns BK/BK Everfresh hand om. 
Bronset spurtade Karlstad BK:s 
Catarina Midskog i par med Anna 
Roos hem.
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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 D 9 2 
  3 8 6 3 2
  2 E
  c E K D kn 5
    
    
 2 K   
   
  s E K 10 8 5
  3 E D 7
  2 7 4 3
  c 10 7

SYD VÄST NORD ÖST
1s 22 3c 32 
pass pass 3s pass 
43 pass 6s pass 
pass pass

När Nord berättar om trekorts 
spaderstöd kontrollbjuder Syd 
för att visa maximala värden.
 Utspel: ruterkung.
 Spelplan?
 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 D kn 10 9 
  3 E 8 3
  2 7 6 4
  c K 9 2
    
    
 3 K   
   
  s E 4
  3 2
  2 K 8 5
  c E D kn 10 7 6 3

SYD VÄST NORD ÖST
   3s 
5c pass pass pass

Utspel: hjärterkung.
 Vilken är din spelplan, när 
trumfen sitter 2-1 – och ruteress 
förstås sitter fel?
 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
Örtbakad torskrygg med räkor, 
dill och kokt potatis .............. 95:-
Lasagne med tomat-  
och löksallad .......................... 95:-
Salladstallrik - Chef's choice 95:-
(Salladsbuffé, smör, bröd , vatten 
och kaffe ingår.)

DAGENS LUNCH SCANDIC GRAND
Stekt fläsk med löksås 
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

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

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

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)
Tisdag / Tuesday

CARL RAGNARSSON (TM)
TON KOOIJMAN (CTD CC)

FrCC_Kvartsfinaler
OBS! Spelas på Scandic Grand Ho-
tel, en våning upp (tag trappan vid 
frukostmatsalen) i Grand Salong 
Elvy.
 De fyra 16-brickorssegmenten 
delas in i två par; 1+2 respektive 3+4. 
Hemmalagets (=det högst rankade 
laget) kapten skall, i samband med 
val av motståndarlag, till TL med-
dela i vilket av de fyra segmenten 
han vill ha Seating Rights (SR), d 
v s låta motståndarna ta plats först 
vid bordet. Motståndarna har SR i 
det andra segmentet i samma par. 
Därefter väljer det bortalagets kap-
ten i vilket av de båda återstående 
segmenten han vill ha SR, varvid 
hemmalaget får SR i det andra seg-
mentet i samma par. Man kan möta 
samma parkonstellation flera gånger 
i kvartsfinalen.
 Kvartsfinalen spelas med skärmar 
och visas på BBO. Vinnarna spelar 
CC_Semifinal och förlorarna BC_
Kvartsfinal B – båda på onsdag. 

10.00-12.20 Segment 1, 16 brickor
12..30-14.50 Segment 2, 16brickor
15.50-18.10 Segment 3, 16brickor
18.20-20.40 Segment 4, 16 brickor
20.50 Val av motståndare i  
 semifinalen

BC_16-B 
Spelas i Conventum Arena. Ut-
slagna lag från CC_16 sorteras ef-
ter ranking i kvalet, eller övertagen 
ranking från ett motståndarlag som 
var högre rankat, från ”1” till ”8”. 
De åtta vinnarna i BC_16-A behål-
ler sin ranking från BC_16-A eller 
övertar motståndarlagets ifall deras 
ranking var den bättre. ”Brackets” 
används därefter.

10.00-12.00 Segment 1, 16 brickor
12.10-14.10 Segment 2, 16 brickor
14.20 Kaptensmöte med val  
   
BC_Kvartsfinal-A
Spelas i Conventum Arena.
 De 8 lagen sorteras internt 1-8 
efter ranking i kvalet eller överta-
gen ranking från motståndarlaget i 
BC16-B ifall den rankingen är bätt-
re. Det främst rankade laget väljer 
sedan motståndare bland lagen ran-
kade 5-8; därefter väljer laget ran-
kat tvåa bland de återstående lagen 
rankade 5-8 o s v

15.20-17.20 Segment 1, 16 brickor
17.30-19.30 Segment 2, 16 brickor
19.40 Kaptensmöte med val  
   
   
CC_Quarter Finals
Note! Being played at the Scandic 
Grand Hotel, first floor (use the 
staircase nearby the Breakfast Res-
taurant) in the Grand Salong Elvy.
 The four segments of 16 boards 
each are divided into two parts; 
segment 1+2 and segment 3+4. The 
Captain of the team named Home 
Team shall tell the TD (at the Cap-
tains Meeting when selecting oppo-
nents) in which of the four segments 
he chooses for his team to have sea-
ting rights (SR), i.e. have the oppo-
nents to take their seats first; the 
Away Team automatically gets SR 
in the other segment of that part. 
Then the Captain of the Away Team 
chooses SR in one of the remaining 
two segments; the Home Team gets 
SR in the other segment of that part. 
It is possible to meet the same pair 
more than once in the Quarter Fi-
nals.
 The Quarter Finals being played 
with screens and being broadcast 
on BBO. The Winners qualify for 

CC_Semi Finals; the Losers for 
BC_Quarter Finals B both being 
playes on Wednesday.
 
10.00-12.20 Segment 1, 16 boards
12..30-14.50 Segment 2, 16 boards
15.50-18.10 Segment 3, 16 boards
18.20-20.40 Segment 4, 16 boards
20.50 Selecting procedure 

BC_Round of 16-B
Being played in Conventum Are-
na. The teams knocked out of the 
CC_16 will be sorted in order by 
their rank in the Swiss, or if bet-
ter the overtaken ranking of a team 
beaten; from ‘1’ to ‘8’. The eight 
Winners of the BC_16-A keep their 
ranking in the Swiss, or if better the 
overtaken ranking of the team just 
beaten. Brackets will then be used 
for the seeding.

10.00-12.00 Segment 1, 16 boards
12.10-14.10 Segment 2, 16 boards
14.20 Selecting procedure 

BC_Quarter Finals A
The teams will be sorted in order by 
their rank in the Swiss, or if better 
the overtaken ranking of the team 
just beaten in BC08-B; from ‘1’ to 
‘4’.The first-ranked team selects its 
opponent among the teams ranked 
‘3’ to ‘4’; the second-ranked team 
will play the team that remains.

15.20-17.20 Segment 3, 16 boards
17.30-19.30 Segment 4, 16 boards
19.40 Selecting procedure  
   

CHAIRMAN’S CUP
RAMA IDAG PÅ 

SCANDIC GRAND
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TEXT: BERTIL G JOHNSON

Efter en rafflande kamp mellan fyra 
par under avslutningsdagen blev det 
till slut en duell in på sista brickan 
mellan Gullvi Högberg - Anna Järup 
och Lena Johansson - Ulrika Lind-
ström. De förstnämnda höll undan 
till guldet med 7 poängs marginal.

Men vi börjar från måndagens mor-
gon. Med en tredjedel kvar av da-
mernas parfinal leder Östersunds  
Åsa Axne och Pernilla Näs men 
bara tre futtiga poäng före  Gullvi 
Högberg - Anna Järup från Falkö-
ping och Uddevalla. Inom synhåll, 
50 poäng efter, ligger Lena Johans-
son - Ulrika Lindström Ulricehamn 
och Göteborg.
 En svag punkt i de flesta sangsys-
tem vållade problem i första mor-
gonronden:
 [ 98
 ] K853
 { kn975
 }E93
[ Ekn2  [ D7643
] D102  ] 7
{ EKD3  { 64
}kn42  }KD865
 [ K105
 ] Ekn964
 { 1082
 }107

För en utgångsinvit med femkorts 
högfärg finns bara en väg, oavsett 
hur handen ser ut. Överföringen 2] 
följd av 2NT förmedlar inte det Öst 
skulle vilja förmedla. Och 3} är väl 
utgångskrav.
 Problemet kan åtminstone del-
vis hanteras på flera sätt men sak-
nar man sådana metoder är det nog 
klokt av sanghanden att aldrig satsa 
på 3NT med trekortsstöd. Där Väst 
tyckte att 4-3-3-3-an talade för 
sangspel gick det som synes inte 
bra.

 Också en intressant scoretavla 
dök upp på morgonen:

 [ 10854
 ] kn42
 { K72
 }D84
[ K976  [ 32
] 83  ] 9765
{ Dkn8  { E1043
}E653  }Kkn7
 [ EDkn
 ] EKD10
 { 965
 }1092

Vid alla bord utom tre spelades 1 
sang på Syds hand. Resultaten va-
rierade emellertid rejält: allt från 4 
till 9 stick fanns representerat!
 Öst-Väst kan starta med åtta men 
många på Västs plats valde spader 
ut. Försöker Syd då med en andra 
spader kan Öst-Väst ta nio. De som 
lade sig för en bet fick precis medel.
 Längre fram kom en slambricka 
med märkliga resultat:

 [ kn953
 ] 4
 { kn862
 }6542
[ E876  [ K102
] kn10982  ] EKD
{ K93  { ED75
}D  }E93
 [ D4
 ] 7653
 { 104
 }Kkn1087

19 par bjöd slam men bara sju av 
dem gick hem. Det måste ge under-
betyg.
 Naturligtvis är 6 hjärter det bästa 
kontraktet. Där behövs bara en spa-
derstöld för en av Östs höga trumf. 
Men även 6 sang ordnar sig. Öst 
duckar en spader (eller utspelet om 
det skulle bli klöverkung ut) och 

skvisar sedan Nord i spader och ru-
ter.

Inför spurtens 14 brickor tycks 
medaljstriden handla om fyra par:
Lena Johansson - Ulrika Lindström
....................................................... 2626,5
Gullvi Högberg - Anna Järup ....2615,6
Gunila Langius - Margaretha Norbäck, 
BK Stjärnskotten - Lidingö BK . 2544,5
Åsa Axne - Pernilla Näs ..............2519,9
 Sedan är det 75 poäng ned till en 
andraklunga, där någon kanske kan 
blanda sig i leken:
Ulla Berntsson - Karin Nyberg, 
Asperö-Brännö BK ..................... 2442,8
Ia Börling - Linnea Edlund, 
Uppsalabridgen ............................2424,3
Theresia Didriksson - Annica  
Hallgren, Hede-Vemdalen BK ... 2420,4

I den första av de sju avslutande ron-
derna hände det saker.  Johansson - 
Lindström hade en halvdan rond, så 
Högberg - Järup tog sig upp jämsi-
des. Samtidigt registrerade Gunila 
Langius och Margaretha Norbäck 
en 89-rond och halverade luckan 
framåt, medan Åsa Axne - Pernilla 
Näs bjöd en överoptimistisk slam 
och fick lämna sällskapet.
 Langius - Norbäck fortsatte se-
dan sin spurt och med 10 brickor 
kvar låg de tre tätparen inom 20 po-
äng. Lika jämnt var det även efter 
omgångens tredje rond men nu hade 
spurtarna klämt sig förbi de övriga.
 En första avgörande bricka var 
sedan denna:

SM Par Damer:

Målfoto – Gullvi och Anna höll undan

SPONSOR:
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SM Par Damer:

Målfoto – Gullvi och Anna höll undan

 [ K
 ] E7532
 { kn103
 }9542
[ 62  [ ED1084
] KD108  ] kn
{ ED76  { 5
}Ekn8  }KD10763
 [ kn9753
 ] 964
 { K9842
 }---

Langius – Norbäck bjöd 5 klöver, 
som inte stod sig särskilt väl i kon-
kurrensen när de båda andra tät-
paren tog sig till lillslam, som med 
spaderkung rätt var lätt hemma.
 Inför den allra sista ronden hade 
Högberg – Järup en ledning på 30 
poäng men den krympte till bara 6 
när Lena Johansson med hjälp av en 
försvarsmiss fick ett extratrick i en 
3-sangare.
 Därmed var sista brickan helt av-
görande:

102. Öst [ 10963
Öst-Väst ] EKD97
 { 1084
 }7
[ D74  [ E2
] 10862  ] kn54
{ 63  { EDkn5
}9853  }ED64
 [ Kkn85
 ] 3
 { K972
 }Kkn102

Mot Johansson – Lindström bjöd 
Nord-Syd 3 spader och gick hem 
i det. Högberg - Järup hamnade 
som Nord-Syd i 2 hjärter med jämn 
hemgång. Nog såg det ut som om 
båda paren skulle ha under medel 
på brickan? Men vem får vad?
 Det visade sig vara likvärdiga re-
sultat och ledarmarginalen räckte. I 
skuggan av guldstriden kom ”Katt” 
Midskog och Anna Roos smygande 
upp till bronsplatsen. De tio främ-
sta:
Gullvi Högberg - Anna Järup, 
Falköpings BS - Uddevalla BF ....3014,6
Lena Johansson - Ulrika Lindström, 
Ulricehamns BK-BK Everfresh ..3007,5

Catarina Midskog - Anna Roos, 
Karlstads BK  ............. 2890,2
Gunila Langius - Margaretha Norbäck, 
BK Stjärnskotten-Lidingö BK ....2884,5
Ulla Berntsson - Karin Nyberg, 
Asperö-Brännö BK  ............. 2844,8
Åsa Axne - Pernilla Näs, 
Storsjöbygdens BK  .............. 2841,9

Ia Börling - Linnea Edlund, 
Uppsalabridgen  ..............2818,3
Theresia Didriksson - Annica Hall-
gren, Hede-Vemdalen BK ...........2774,4
Christina Ahl - Malin Helin, 
Gävle BK  .............. 2757,7
Helena Isaksson - Tora Philip, 
Arla BK - BK S:t Erik  ..............2692,5

SILVER. Ulrika Lindström och Lena Johansson var sju poäng från guldet.

BRONS. Anna Roos och Catarina Midskog nöp bronset.
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SILVER 4 • GUSTAVSVIK • 134 PAR
 NAMN KLUBB/LAND POÄNG %
  1 Bengt-Göran Olofsson - Leif Andréasson BK Björken - Kungshamns BK 3581,1 64,6
  2 Björn Ohlsson - Håkan Tjärnemo Sölvesborgs BK - LUCK   3486,1 62,9
  3 Håkan Karlsson - Sofia Karlsson Östra Torps BS 3402,4 61,4
  4 Olle Wademark - Jan Selberg Norrorts Bridge 3396,5 61,3
  5 Pierre Carbonnier - Johan Noberius LUCK 3380,7 61,0

Fullständiga resultat: www.svenskbridge.se/tvl/226340

BRONS 9 • GRAND TOURS • 412 PAR
 NAMN KLUBB/LAND POÄNG %
  1 Leif Lysebring - Mikael Alexandersson Värnamo BK - BK Opalen 6621,8 67,3
  2 Lennart Johansson - Lars Jeppsson Ljungskile BK - Ystads BS 6617,9 67,3
  3 Pär Unander - Bennet Rosengren Malungs BK - BK S:t Erik 6601,6 67,1
  4 Martin Löfgren - Teo Bodin Filbyter Bridge - Karlstads BK 6600,7 67,1
  5 Roger Rundkvist - Hans Bengtsson Ryds BK 6580,1 66,9

 Fullständiga resultat: www.svenskbridge.se/tvl/226315

BRONS 10 • RD TRIVSELBRIDGE • 281 PAR
 NAMN KLUBB/LAND POÄNG %
  1 Anders Lindbäck - Tomas Hellgren  Karlskoga BK 4585,4 68,7
  2 Ann-Sophie Andersson - Katrin Thorström Rimbo BK 4518,3 67,7
  3 Ole J Jensen - LarsGunnar Andersson Upphärads BK - Vänersborgs BS 4302,3 64,5
  4 Folke Lundvall - Erik Liljenstolpe Smedstadens BK - Ryds BK 4262,7 63,9
  5 Anna-Karin Wannebo - Christer Wannebo BK S:t Erik 4192,6 62,8

Fullständiga resultat: www.svenskbridge.se/tvl/226316

BRONS 11 • MIXED • RESESKAPARNA/KÖP EN SOL • 299 PAR
 NAMN KLUBB/LAND POÄNG %
  1 Catrin Wahlestedt - William Hernebrink IFK Karlskrona - Filbyter Bridge 5155,3 72,6
  2 Ann-Charlotte Tranvik - Henrik Fryklund Växjöbridgen - Uddevalla BF 4891,3 68,9
  3 Marie Ynner - Jan Wiström BK Allians, Halmstad 4835,2 68,1
  4 Eva Brantingson - Kjell Simonsson Väddö BK - Rimbo BK 4730,6 66,6
  5 Ann-Sofie Axelsson - Leif Axelsson Skövde BA 4673,4 65,8

Fullständiga resultat: www.svenskbridge.se/tvl/226317
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Du vet väl att vi sänder rama från slutskedet av Chair-
man’s Cup?

En match i varje segment kommer att sändas på BBO. 
På Scandic Grand finns en ramateater där du kan följa 
den match som sänds. Gå in genom huvudentrén, tag 
till höger, passera receptionen och håll sedan till höger 
vid hissarna. Konferensrummet (Marquerell) ligger 
rakt fram, i änden av korridoren.

Are you aware of that the last stages of the Chair-
man’s Cup are being broadcast on BBO?

Starting with the Quarter Finals one match in each 
segment is being broadcast on BBO. At Scandic 
Grand there is a VuGraph Theatre in the Marquerells 
conference room. From the hotel entrance turn right, 
pass the front desk and the elevators and you will find 
the Marquerell room in the far end of the corridor.

VuGraph Chairman’s Cup

Veckans lirare 
– aktuell ställning

”Vi tar 
en selfie!”
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LÖSNING – TOMMYS LÄTTA

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

SYD VÄST NORD ÖST
1s 22 3c 32 
pass pass 3s pass 
43 pass 6s pass 
pass pass

När Nord berättar om trekorts 
spaderstöd kontrollbjuder Syd för 
att visa maximala värden.
 Utspel: ruterkung.
 Spelplan?
 Spela spadernio i andra stick och 
låt den löpa om Öst inte täcker!
 Hela given:

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

Väst kan ta för spaderknekt men 
oberoende av vända kan ni enkelt ta 
en ruterstöld på bordet och trumfa 
ut för hemgång.
 Toppar man trumfen, får Väst 
trumfkontroll, varefter det blir 
straff i kontraktet.

LÖSNING – TOMMYS SVÅRA

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

SYD VÄST NORD ÖST
   3s 
5c pass pass pass

Utspel: hjärterkung.
 Vilken är din spelplan, när 
trumfen sitter 2-1 – och ruteress 
förstås sitter fel?
 Låt Väst få för hjärterkung! 
Nästa hjärter stjäl ni. Därefter följer 
trumfess och trumf till bordet.
 Hela given:

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

Nu är det dags för spadermasken. 
Därefter sakar du bort spaderess på 
hjärteress! Sedan följer spader som 
pressar ut kungen för ytterligare två 
spaderstick och hemgång.
 Det finns förvisso också någon 
variant med slutspel av Väst. Allt 
under förutsättning att Öst inte kan 
vinna tredje hjärtern.

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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Här inleder Tommy Gullberg med 
några kommentarer från gårdagens 
spel.

Vi börjar med ett fegt avgörande av 
mig:

[ KD76  ] 93  { EK106  }E104

Partnern öppnar med 1 hjärter och 
på mina 1 spader hoppar han till  
3 hjärter som förutom sex hjärter 
berättar om 2-3 spader.  
 Vad göra?
 Jag kontrollbjöd klövern och när 
partnern visade ruterkontroll la jag 
av i 4 hjärter!
 Hela given:

 [ Ekn
 ] KD108754
 { 3
 }D86
[ 10982  [ 543
] kn  ] E62
{ Dkn954  { 872
}kn53  }K972
 [ KD76
 ] 93
 { EK106
 }E104

Sex lätta trick.
 Hade det varit Greven som bjudit 
så försiktigt hade han blivit trakas-
serad i bulletinen. Ett bra försvar 
han har är dock att han inte ens spe-
lade sessionen...
 De försiktiga avgörandena kom 
förresten i stim:

 [ EKD93
 ] 10
 { E96
 }D932
[ 108  [ 7654
] kn54  ] ED976
{ K54  { 107
}E10854  }76
 [ kn2
 ] K832
 { Dkn832
 }Kkn

Väst Nord Öst Syd
Catharina S-Å Maria Tommy
Ahlesved Bjerregård Grönkvist Gullberg

  2] pass
3] 3[ pass ?

2 hjärter visade minst 4-5 i högfär-
gerna och under öppning. Jag lät 
mig imponeras och passade, när 
hela salongen varit i 3 sang med 
hemgång.
 Notera Catharinas käcka (dum-
dristiga?) 3 hjärter! Minst fem stick 
blir det i 3 hjärter.  Ingen rädder för 
vargen där, men T Gullberg fick 
hon på fall.
 Desto försiktigare var Catharina 
två brickor senare:

 [ EDkn98
 ] D986
 { ---
 }EKD6
[ 732  [ 4
] kn5  ] EK1072
{ EKD4  { 987532
}kn1095  }3
 [ K1065
 ] 43
 { kn106
 }8742

Väst Nord Öst Syd
Catharina

1{* D 1] pass
1NT 2[ 3{ 4[
pass ?

Ruteröppningen var modell tjafs 
och 3 ruter canapé. Nog var det väl 
läge att offra sig? Det var till och 
med en offring som stod hade det 
visat sig.
 Ett riktigt uselt försvarsspel från 
Nord-Syd i 6 No Trump (Har ni 
förstått vilken Trump som avses?!)

 [ 96532
 ] K54
 { 1065
 }kn6
[ kn10  [ E
] E73  ] Dkn62
{ EKD97  { kn82
}E74  }108532
 [ KD874
 ] 1098
 { 43
 }KD9

Väst Nord Öst Syd
Maria  Catharina
Grönkvist  Ahlesved
   1[
D 3[* D pass
5{ pass pass pass

Utspel: Spadertvå enligt 10-12.
 Maria tog spaderess och spelade 
omedelbart klöver till nia, ess och 
sexa. Därefter spelade hon mer klö-
ver. Syd vann sticket och returne-
rade hjärter till kung. Sedan kunde 
försvaret packa ihop eftersom kom-

Chairman’s Cup – bara ett svensklag kvar
TEXT: TOMMY GULLBERG & TJOLPE FLODQVIST

6 No Trump är enda svensklag kvar i Chairman’s Cups huvudcup. 
Rutinerade sextetten Anders Morath, Sven-Åke Bjerregård, Tommy 
Gullberg, Tommy Bergdahl, Krister Ahlesved och Jonas Petersson är de 
enda som försvarar de blå-gula färgerna.
 6 No Trump avser inte 6 sang om någon trodde det, utan det är 6 mot en 
viss amerikansk Trump.

Catharina Ahlesved.
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munikationerna var väck.
 Syd borde förstås returnerat spa-
der i fjärde stick. Kanske ännu hell-
re cashat ytterligare ett klöverstick 
dessförinnan.  Och Nord borde inte 
girigt tagit för hjärterkung!
 Nord-Syd har begärt skyddad 
identitet och beviljats det av redak-
tören.
 Ibland lönar det sig att spänna 
bågen!

 [ 1065
 ] kn74
 { K872
 }D76
[ KDkn9  [ E84
] KD6  ] E852
{ E105  { D64
}1093  }542
 [ 732
 ] 1093
 { kn93

 }EKkn8

Väst Nord Öst Syd
Christer S-Å Johnny Anders
Bjäring Bjerregård Östberg Morath

 pass pass 2}*
D 3} 3] pass
4] pass pass pass

2 klöver borde ha varit en obalan-
serad öppningshand med minst fem 
klöver!
 Med tre ronder klöver är kontrak-
tet dött, men Morath returnerade 
spadertvå i andra stick. Nu kunde 
Johnny lätt spela hem kontraktet – 
men han satsade på ruterkung efter 
damen och gick bet.

c  2  3   s

Här följer fler givar från Chairman’s 
Cup signerade Tjolpe Flodqvist.

I 32-lagsrondens första halvlek var 
det framförallt två brickor som på-
verkade ställningarna i halvtid. En 
var en hygglig lillslam som hälften 
av paren bjöd ut. Den andra var 
denna hjärterutgång som många 
spelförare misslyckades med.

 [ EDkn1073
 ] Dkn84
 { 10
 }kn4
[ 8  [ K964
] K62  ] 103
{ ED9753  { Kkn42
}D105  }832
 [ 52
 ] E975
 { 86
 }EK976

Nord var ofta spelförare och fick 
två ronder ruter på sig till stöld. 
Hjärterknekt passades fram till 
kungen och spadervändan var nu 
besvärande och de flesta (men inte 
alla) som slog masken fick straff ge-
nom spaderstölden.
 Vinnande spelsätt är att ta spader-
ess och ge sig på klövern eller helt 
enkelt spela mera spader samt gissa 
var hjärtertio sitter, när Öst spelar 
en tredje spader. Stjäla med hjärter-
nio eller med esset och slå en mask 
med handens åtta. 
 Prova på ett motspel från andra 
halvlek.

[ K76  

] EK5  

{ 1096  

}E962  

 [ Dkn532

 ] D6432

 { KD3

 }---

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

Du spelar ut hjärteråtta till esset 
och på hjärterkung sakar spelföra-
ren en ruter och stjäl bordets sista 
hjärter samt spelar fyra ronder klö-
ver, där partnern bekänner med  
kn-10-x och högmarkerar ruter.
 Vilka kort vill du spara?
 I praktiken valde Syd att spara 
fyra spader och K-D i ruter, för den 
händelse att spelföraren hade ess 

fjärde i spader. Nu kom ruterknekt 
från Öst, som även bekände  på näs-
ta ruter. Bordets rutertia innebar att 
partnern inte kunde sticka din hon-
nör, så nu måste du angripa spadern.
 Hela given:

 [ 98
 ] kn987
 { E854
 }kn107
[ K76  [ E104
] EK5  ] 10
{ 1096  { kn72
}E962  }KD8543
 [ Dkn532
 ] D6432
 { KD3
 }---

Den framtvingade vändan gav spel-
föraren det elfte sticker efter spa-
derdam till esset och spadertio, som 
fällde Nords 9-8.
 Det var fel tänkt att försöka gar-
dera fyrkorts spader hos Öst, för i 
så fall kan ingenting hindra att hen 
godspelar sig ett spaderstick med 
minst E-9-8-x i färgen, genom att 
spela esset och mera spader. Det 
misslyckade motspelet innebar att 
man ändå vann 1 imp, när lagkam-
raterna rapporterade ett övertrick i 
3 sang!
 På bricka 29 försökte Nord-Syd 
få spela 4NT.

 [ K103
 ] EK5
 { 6432
 }875
[ 8765  [ EDkn94
] D10732  ] 86
{ 10  { 9
}KD9  }E6432
 [ 2
 ] kn94
 { EKDkn875

 }kn10

Väst Nord Öst Syd
 pass 1[ 3[*
4[ 4NT 5[ pass
pass D pass runt

Nord-Syd skulle ha ruteress samt 
E-K i hjärter för en straff. 4NT stod 
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faktiskt i försvaret, med fem klöver-
stick och fem spader, så det hade va-
rit en bättre affär att låta Nord spela 
sina 4 sang.
 Det mest anmärkningavärda re-
sultatet i 8-delsfinalen bokfördes på 
denna bricka:

 [ E42
 ] KDkn10
 { ED102
 }E5
[ K1093  [ kn75
] ---  ] 5432
{ Kkn9653  { 74
}kn43  }D1096
 [ D86
 ] E9876
 { 8

 }K872

Väst Nord Öst Syd  

 2} pass 2{

D RD pass runt

Det blev tre trick och 1160 till 
Nord-Syd. Vad gav det i imp undrar 

du kanske? Jo, minus 7 imp, efter-
som man spelade 6 hjärter med ett 
övertrick vid andra bordet, +1460 
alltså. 
 Rutersju ut gick till kung och 
ess och spelföraren hade fem hjär-
terstick, och fem civilstick samt två 
klöverstölder på den korta handen. 
Var kom det trettonde ifrån? Jo, en 
skvis i spader och ruter:

 [ E4
 ] -
 { 10
 } -
[ K10  [ kn75
] -  ] -
{ kn  { -
}-  } -
 [ D8
 ] 9
 { -
 } -

Hjärternio gör slut på Väst när bor-
det saker efter honom.
 Notera att trots ett stort antal 

hjärterslammar med övertrick är det 
alls inte så säkert att man går hem 
från Syds hand. Vid två bord gick 
kontraktet en bet efter ruterfem ut 
till esset när spaderkung satt fel.
 På bricka arton hade man tretton 
toppstick i sang, men några stack-
ars spelförare kom till 7 ruter på 4-4 
med knekten borta. 

 [ 1032
 ] kn9876
 { kn843
 }10
[ EKD74  [ 8
] D10  ] EK5
{ K1052  { ED96
}98  }EKDkn5
 [ kn965
 ] 432
 { 7
 }76432

Tre fick hem sina 7 ruter efter att ha 
lagt ner rätt honnör medan tre gis-
sade fel. 
 Endast sex par bjöd 7NT.

TEXT: BERTIL G JOHNSON

De första två av tre omgångar i 
SM-par för nybörjare spelades 
på måndagen. Tävlingen leds 
överlägset av Emma Karlsson och 
Fredrik Larsson från Luleå BK före 
ett i övrigt ganska samlat fält.

Det klassiska problemet att tappa 
bort en 4-4 i hjärter dök upp på 
första brickan. Drygt halva fältet 
klarade emellertid uppgiften galant.

 [ D1053
 ] D73
 { Kkn1098
 } 6
[ EK2  [ kn87
] 8652  ] EK104
{ 2  { 54
} KDkn94  } E853
 [ 964
 ] kn9
 { ED763
 } 1072

Norrbotten toppar nybörjarfinalen
Det klassiska problemet att tappa 
bort en 4-4 i hjärter dök upp på 
första brickan. Drygt halva fältet 
klarade emellertid uppgiften galant.
Flera Väst-spelare förälskade sig i 
det fina klöverstödet till partnerns 
öppning och sedan var hjärtern ute 
ur bilden.

 [ ED963
 ] kn9
 { K1064
 } K3
[ 87  [ 105
] EK1074  ] D86532
{ E2  { Dkn75
} ED98  } 10
 [ Kkn42
 ] ---
 { 983
 } kn76542

Motbudgivning är inte lätt. Nästan 
alla par fick spela 4 hjärter utan 
invändningar från Nord-Syd, som 

ända har 4 spader i korten. Två par 
tvingade emellertid upp Öst-Väst i 
5 hjärter med straff.
 Om Nord kliver in med 1[ 
bör Syd höja snabbt och rejält – 
lämpligen till 4[ i kraft av den fina 
fördelningen.
 Efter första omgångens 16 
brickor hade det uppstått en tättrio 
som skaffat sig lite respektavstånd 
till det övriga fältet.
220,0 Emma Karlsson - Fredrik 
Larsson, Luleå BK
202,0 Per-Olof Ståhl - Christina 
Ståhl, Filbyter
196,0 Anna-Lena Lundberg - Lars 
Lundberg, BK S:t Erik

Den som sett givarna i förväg 
undrade hur nybörjarna skulle 
lyckas med denna bricka:
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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 spelare, får jourspelaren spela 
med en av dessa. Partnergarantin gäller förutsatt att man är på plats minst 15 minuter före spelstart.

Varje dag under Bridgefestivalen kommer vi välja ut en 
vinnare i Dagens bild som får en spelkupong till våra 
tävlingar.

Din bild kan vara allt från din partner i högform vid 
bordet, någon dråplig situation du lyckats fånga, ett 
lagfoto eller något utanför arenan. Ja, kort och gott allt 
som händer och sker i Örebro under Bridgefestivalen är 
OK som tävlingsbidrag.

För att delta gör du så här:
1. Ta ett foto vid årets Bridgefestival.
2. Skriv en bildtext
3. Skicka det via e-post till carina@svenskbridge.se eller 
via MMS till 070-964 29 65
4. Vinnarna utses av bulletinredaktör Peter Ventura och 
presenteras i bulletinen samt hemsidan.

I o m inskickandet av din bild ger du också Svenska 
Bridgeförbundet publiceringsrättigheter till bilden.

VINNARE MÅNDAG

Vad ska jag göra med den här handen?
Foto: Siw Magnusson.

Dagens bild

22. Öst [ E1073
Öst-Väst ] 54
 { E1095
 } D95
[ 54  [ 982
] KD109  ] 63
{ K3  { Dkn762
} kn8742  } K103
 [ KDkn6
 ] Ekn872
 { 84
 } E6

Skulle man klara timingen och att 
ställa hjärtern?
 Ja och nej. Nästan alla var i 4 
spader och hälften tråcklade hem 
kontraktet.

Täten ser ut så här inför 
morgondagens 16 brickor:

                                                                         
                        Poäng                      %
  1 Emma Karlsson - Fredrik Larsson Luleå BK 408,0 68,00
  2 Göran Nyqvist - Carina Sundelius BK S:t Erik 347,1 57,86
  3 Annika Granberg - Ulrica Holm BK S:t Erik 339,0 56,50
  4 Per-Olof Ståhl - Christina Ståhl Filbyter Bridge 334,0 55,67
  5 Anna-Lena Lundberg - Lars Lundberg BK S:t Erik 329,0 54,83
  6 Tomas Jansson - Inge Karlsson BK Albrekts 324,6 54,11
  7 Ludvig Ericsson - Jennie Ericsson BK Falkenberg 320,0 53,33
  8 Jan Ekström - Britt Wirmark Örebridgen 317,1 52,86
  9 Tove Roulund - Ingrid Gustavsson Åsa/Frillesås BK 312,9 52,14
10 Thomas Brydolf - Charlotte Brydolf BK Allians, Halmstad 309,6 51,61
11 Leif Eliasson - Annika Haaga Trosa BS 305,4 50,89
12 Inger Nyberg - Åke Kärvegård Hässleholms BK 298,0 49,67
13 Jerker Persson - Ingela Sollid Tjörns BK 297,0 49,50
14 Jan Svensson - Hans Blomqvist Kalmarsunds BK 296,8 49,46
15 Lars Einarsson - Ann-Britt Gunnarsson Växjöbridgen 288,2 48,04
16 Bengt Persson - Lars Osihn BK ALERT 287,1 47,86
17 Carl Hård af Segerstad - Per Hård af Segerstad Sigtuna BS 280,7 46,79
18 Gunnar Franzén - Robert Joneby BK ALERT 267,9 44,64
19 Lars Lindberg - Emma Sundström Sundsvallsbridgen 256,1 42,68
20 Margareta Björk - Jan Gårdestam Strängnäs BK Gripen 256,0 42,67
21 Ritva Norman - Björn Norman ABB BK 255,0 42,50
22 Eva Haglund - Nina Schain Kristianstads BK 238,9 39,82
23 Berit Stenberg - Ingemar Stenberg BK S:t Erik 218,6 36,43

SM Par Nybörjare
RESULTAT EFTER 1 DAG • 30 BRICKOR • MEDEL 300
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Chairman’s Cup  Huvudcupen

I går kväll stängdes möjligheten för 
anmälan till SM lag för veteraner.

Det blev ytterligare ett rekord att 
lägga till 2016 års festival.

Nytt deltagarrekord i SM Lag Veteraner
 Hela 48 lag är anmälda, vilket slår 
2014 års rekord med tre lag.
 Spelet startar längst in i 
spellokalen på Conventum Arena 
idag kl 15.00.

 Deltagande lag: Om ni inte redan 
har gjort det, glöm inte att betala 
startavgiften i infodisken före 
spelstart!
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Chairman’s Cup  Bonuscupen
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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

Vega Schortz jobbar i informations-
disken på Bridgefestivalen.
 Hon märker en skillnad på vilka 
frågor som besökarna ställer.
 – Det är inte så många frågor om 
spelaravgifterna längre.

Personalen finns på plats i informa-
tionsdisken från tidig morgon till 
sen kväll.
 Allt för att serva och hjälpa Brid-
gefestivalens besökare med allt möj-
ligt.
 Sedan några år tillbaka betalas 
spelaravgiften mot spelkuponger i 
informationsdisken vilket blir bil-
ligare för den enskilde spelaren. 
Dessutom underlättar det när avgif-
ten senare tas upp vid spelborden.
 – Det blir inte så många frågor 
kring det längre. Många av festival-
besökarna kommer ju tillbaka varje 
år och vet hur det fungerar. Man 

vet att man kan lämna tillbaka ku-
ponger och få pengarna tillbaka om 
man får några över när festivalen är 
slut, säger Vega Schortz som är en i 
gänget i informationsdisken.
 Det är just spelaravgifter som är 
en stor del av arbetsuppgifterna.
 – Men vi får också frågor om 
vägvisning till gratisparkeringen 
och var man kan äta. Vi får också 
hjälpa till att ordna taxi, säger Vega 
Schortz som berättar att de får frå-
gor om spelarna har uppnått klöver- 
eller ruternål.
 Det är gäng i informationsdisken 
som är rutinerat men även en del 
”nykomlingar” och de får den in-
troduktion som behövs.
 – Vi får ett mail hemskickat med 
Festivalguiden och där kan man 
läsa vad som är på gång och det är 
princip samma varje år, säger Vega.
Just Festivalguiden rekommenderar 
hon att spelarna ska läsa.

 – Där står det mesta.
 Någon solskenshistoria?
 – I lördags kom en kvinna hit och 
var helt förtvivlad. Hon hade glömt 
sin mobiltelefon på tåget och kund-
tjänst var inte öppet på lördagar. 
Hon fick hjälp att ringa sin dotter. 
När kvinnan skulle berätta om sin 
telefonförlust talade dottern om att 
hon redan visste om incidenten. En 
resenär på tåget hade nämligen hit-
tat telefonen och ringt till dottern. 
Det slutade med att resenären som 
bodde i Örebro kom hit och läm-
nade över mobiltelefonen, berättar 
Vega.
 Men det kommer också klago-
mål, även om de är få.
 – Det är till exempel spelare som 
säger att det inte fått avin om med-
lemsavgiften hemskickad och där-
med inte betalat sin avgift.
 Det går att lösa i infodisken.
 Som så mycket annat.

Infodisken fixar det mesta

Helena Axelsson, Helene Axelsson, Vega Schortz, Louise Borg, 
Elin Emilsson, Ann Ohlsson och Dan Nilsson.
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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

Salsomaggiore Terme är en liten 
fin stad i trakterna av Milano och 
Parma, termerna är gamla badhus 
eftersom vattnet här anses hälso-
bringande. 

Värmen var tryckande i det gamla 
kasinot där damtävlingen skulle 
spelas. Då och då kom stabila vakter 
och bar bort damer som fallit ihop 
och som genast ville tillbaka medan 
de mumlade "Mamma mia, släpp 
mig, jag måste hitta trumfdamen"!
   Toaletterna i kasinot var från 
1500-talet, och de var snart fyllda av 
en kvävande dimma från de tjuvrö-
kande italienska, franska och span-
ska damerna. Men en jordbruksex-
pert från EU-kommissionen inty-
gade högljutt att lukten därnere var 
både "rustik och härdande"!
   Olga hade gått med på Ninjas 
önskemål om att spela Gardeners 
One Notrump Overcall (sid. 1013 
i Bridge Conventions Complete av 
Amalya Kearse).  Ett inkliv med  

Olga Volga 4:

Mamma mia, vilken värme!
1 sang visade antingen en sanghand, 
eller en svag hand med en långfärg. 
Med 2 klöver kunde partnern fråga 
om vilken typ av hand det var.
   Ninja kunde snart prova denna 
konvention i praktiken:
   
 D 8 5 4  
 kn 7 4 2
 2
 kn 7 6 2
K Kn 10  E 9 3 2 
E 5  K D 10 8 
E D 10 8 5  9 7 
9 8 4  E K 10 
 7 6
 9 6 2
 K kn 6 4 3
 D 5 3

Damen på Östs plats inledde med 
1 hjärter eftersom de spelade 12-14 
sang. Ninja klev in med 1 sang. Väst 
trodde knappt sina ögon, men hon 
fick i alla fall fram en röd lapp.
   Efter två pass måste Ninja plocka 
fram sin inte så långa långfärg med  
2 ruter. Det dubblade Väst, med 

vissa förväntningar som också in-
friades. Försvaret inledde med hjär-
ter ess, kung och dam med klöver-
sak, ess, kung och mera klöver till 
stöld... Vi drar en barmhärtighetens 
slöja över resten, men Ninja fick 
faktiskt ett stick!
   Olga var lika vänlig som alltid, 
men hon undrade ändå om de inte 
kunde plocka bort Gardeners One 
Notrump Overcall ur systemet? Sju 
dubblade zonbet är sällan bra för 
moralen så Ninja gick genast med 
på det! 
   Här fick Olga och Ninja en bra 
score:
   
 D kn 10 5
 7
 E kn 10 7 6
 7 5 3
E K 9 8 7 2  3
E D 8 6  kn 10 4 3 2
8  K 9 5 3 2
10 6  D 8
 6 4
 K 9 5
 D 8
 E K kn 9 4 2

Väst var spelförare i 4 hjärter. Olga 
spelade ut klöver till Ninjas kung 
och ess. Ninja fortsatte med ruter 
till Olgas ess, och efter det fortsatte 
Olga med en tredje klöver mot dub-
belrenons! 
   Väst stal på bordet, men när hon 
försökte godspela spadern kunde 
Ninja så småningom stjäla över för 
en straff.
   Efteråt förklarade baron Isidor 
hur utgången kunde spelas hem: 
Väst stjäl den tredje klövern på egen 
hand och sakar spadersingeln på 
bordet. Så följer spaderstöld, hjär-
ter knekt runt, hjärter till damen, 
spaderstöld, hjärteress och spader-
sticken. 
 Han är ganska bra, baronen!

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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Vi frågar...
Det finns en uppsjö av bridgeböcker. 
Vilken är den bästa bridgebok du läst?

Leif Beckman, 
Kungsbacka BS:
– Jag läser mycket. 
Winning Declarer Play 
av Dorothy Hayden 
Truscott är en väldigt 
bra bok om spelföring. 
Den går igenom spelfö-
ringen på ett fantastiskt 
sett. Man lär sig otroligt mycket!

Gösta Frödin, 
Arvika BS:
– Just nu läser jag en om 
handvärdering (Hand-
värdering och förlorar-
beräkning) av Andrew 
Robson. Det är en fin 
sammanfattning och 
enkelt uppställd. En rätt bra bok i ämnet. 
Och Jan Wohlin har ett bibliotek av böcker.

Birgitta Frödin, 
Arvika BS:
– Det får väl bli de 
böcker som Bridge-
förlaget ger ut, Spela 
Bridge 1, 2, 3 och 4 
(av Göran Petersson,  
Jacob Røn, Geo Tisle-
voll). Jag tycker att de 
är bra upplagda med träning och med facit.

Birgitta Svensson, 
BK S:t Erik:
– Det finns en serie 
böcker med olika färger 
där man specialiserar 
sig med olika saker så 
vi använder på S:t Erik. 
Böckerna är pedago-
giska med tydliga och 
bra exempel.

Jim Hay, Skottland:
– Card Play Technique. 
Den är skriven av Nico 
Gardener och Victor 
Mollo. Den förklarar 
saker på ett enkelt 
sätt, från det enkla till 
det komplicerade så 
att även nybörjare kan 
följa med.

                                                                        
          Poäng  %
  1 Gullvi Högberg - Anna Järup Falköpings BS - Uddevalla BF 3014,6 59,11
  2 Lena Johansson - Ulrika Lindström Ulricehamns BK - BK Everfresh 3007,5 58,97
  3 Catarina Midskog - Anna Roos Karlstads BK 2890,2 56,67
  4 Gunila Langius - Margaretha Norbäck BK Stjärnskotten - Lidingö BK 2884,5 56,56
  5 Ulla Berntsson - Karin Nyberg Asperö-Brännö BK 2844,8 55,78
  6 Åsa Axne - Pernilla Näs Storsjöbygdens BK 2841,9 55,72
  7 Ia Börling - Linnea Edlund Uppsalabridgen 2818,3 55,26
  8 Theresia Didriksson - Annica Hallgren Hede-Vemdalen BK 2774,4 54,40
  9 Christina Ahl - Malin Helin Gävle BK 2757,7 54,07
10 Helena Isaksson - Tora Philip Arla BK - BK S:t Erik 2692,5 52,79
11 Ann Bergström - Gun Röhnisch Örebridgen 2677,1 52,49
12 Märta Eggerot - Viveca Rappe Filbyter Bridge 2676,4 52,48
13 Birgitta Dahlström - Marianne Fagerby Alingsås BS 2673,2 52,41
14 Margareta Ehlin - Margot Sivelind Gävle BK - LudvikaBygdens BK 2666,3 52,28
15 Lena Goldberg - Hélene Hommerberg Messing SK Hakoah BS - BK Bridgehuset 2664,7 52,25
16 Moa Petersen - Ylva Pyykkö Frölunda BS - BK Centrum 2663,1 52,22
17 Ann-Christin Ahlström - Helen Uliczka Örebridgen - Lindesbergs BS 2662,8 52,21
18 Karin Lodin - Anna-Lisa Åkerdahl Sundsvallsbridgen - Alnö BK 2656,5 52,09
19 Anki Olofsson - Elsa Persson Upphärads BK 2612,8 51,23
20 Marie Binglöv - Gunilla Hennings Filbyter Bridge 2607,6 51,13
21 Lisa Bergqvist - Ingrid Enberg Luleå BK - Älvsby BK 2604,4 51,07
22 Siv Jarlvik - Katrina Redell Malmö BK 2589,6 50,78
23 Pia Olofsson - Agneta Svahn Ryds BK - Växjöbridgen 2589,4 50,77
24 Bonnie Clementsson - Sanna Clementsson Malmö BK 2562,1 50,24
25 Carin Bilar Nyberg - Tin Budin Visby BS 2555,2 50,10
26 Eva Glans - Petra Svantesson Orust BK - Ljungskile BK 2549,5 49,99
27 Brita Daun - Gittan Erikson Borås BA 2545,4 49,91
28 Margareta Sjöberg - Lillemor Strindberg BK S:t Erik 2537,3 49,75
29 Solweig Pettersson - Annika Reuter Nyköpings BS 2537,2 49,75
30 Berith Finnsson - Britt-Marie Jacobson Boden-Sävast BS - Piteå BS 2532,0 49,65
31 Ann-Kristin Hultgren - Anette Svenningsson BK Opalen 2518,7 49,39
32 Kinga Gawlik - Ingela Olsson Munka Ljungby BS 2490,2 48,83
33 Ann-Sofie Axelsson - Annika Sandberg Skövde BA 2486,4 48,75
34 Margareta Engfors - Gudrun Jonsson PBF Uppsala - Uppsalabridgen 2477,0 48,57
35 Eva Brantingson - Joanna Tenggren Väddö BK - Rimbo BK 2469,9 48,43
36 Kerstin Edwall - Elisabeth Olsson Kungsbacka BS - Åsa/Frillesås BK 2454,6 48,13
37 Anne-Marie Johansson - Britta Nilsson Kronhusklubben 2439,9 47,84
38 Rose-Marie Jarl - Gunilla Åhlander Värnamo BK 2420,1 47,45
39 Kerstin Becker - Gerd Stylander Mariestads BS 2399,0 47,04
40 Inger Mörk - Annika Sundelin Karlstads BK 2386,5 46,79
41 Inga-Britt Andréasson - Annika Levin BK Albrekts 2378,0 46,63
42 Birgitta Samuelsson - Lilly Sturesson Köpings BS - Sthlms-Polisens BS 2365,6 46,39
43 Ann Lidfors - Sofie Mähler Sollefteå BK 2349,0 46,06
44 Catarina Dahlin - Ingalill Regeskog Karlskoga BK 2339,5 45,87
45 Monica Hedsköld - Gunilla Karlsson BK Albrekts 2318,0 45,45
46 Ingalill Linerudt - Eva Torenius BK Björken 2311,4 45,32
47 Inger Hultstrand - Karola Högberg Örebridgen - Lindesbergs BS 2298,0 45,06
48 Britt-Marie Gallon - Kaija Laitinen Malungs BK 2245,1 44,02
49 Eva Ekendahl - Pia Karlstedt Storsjöbygdens BK 2219,0 43,51
50 Veronica Helenius - Ann-Christin Pehrson Sölvesborgs BK 2182,8 42,80
51 Kerstin Marcusson - Gerdmarie Zäll Örebridgen 2182,7 42,80
52 Gerd Holmedahl - Louise Klang Billingsfors BS 2179,6 42,74

SM Par Damer
SLUTRESULTAT • 102 BRICKOR • MEDEL 2550

SPONSOR:



 

Tisdag 2 augusti
PROGRAM
09.00-13.35 SM Par Mixed,
 Sista Dansen R-S
09.30-12.00 SM Par Nybörjare X
10.00-20.40 Chairman’s Cup,
 Kvartsfinal Scandic
10.00-14.10 Chairman’s Cup,
 Bonuscupen 16b V-W
10.00-13.35 Brons 12 A-N
14.30-18.00 Brons 13, hcp A-L
15.00-20.30 SM Lag Veteran, kval U-W
15.20-19.30 Chairman’s Cup,
 Bonuscupen 8a W
15.30-21.15 Silver 5 M-R
19.00-22.30 Brons 14 A-L


