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Onsdag 3 augusti
PROGRAM
09.00-18.45 SM Par Mixed X
09.30-16.35 SM Lag Veteran U-W
09.30-13.00 Brons 15, klöver M-N
09.30-13.00 Brons 16, ruter P-Q
10.00-20.40 Chairman’s Cup,
 semifinal Scandic
10.00-14.10 Chairman’s Cup,
 Bonuscupen 8b S
10.00-13.30 Brons 17 A-L
14.30-18.00 Brons 18, hcp A-L
15.30-21.40 Silver 6, 
 Gröna hissen lag M-R
15.50-20.40 Chairman’s Cup,
 Bonuscupen 4a Scandic
17.30-20.10 SM Lag Veteran, cup U-W
19.00-22.30 Brons 19 A-L

Mängdträning gav guld

över 46 brickor på två speldagar.
 Med över 1 800 bronspoäng och 
mer än 100 silverpoäng inspelade 
sedan Emma Karlsson och Fredrik 
Larsson började spela bridge för ett 
par år sedan blev de lite av favoriter 
till mästartiteln.
 – Det har gått bra under våren 
och sommaren och jag tänkte att 
det här ska vi vinna, säger Fredrik 
Larsson.
 För duon har spelat massor sedan 
de gick nybörjarkursen hösten 2014.
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SAMARBETSPARTNERS:

 – Vi är helt nybörjare. Jag hade 
inte spelat kort sedan jag gick ut 
nian. Det är lite av 25 års kortabs-
tinens, konstaterar Emma Karlsson.
 – Det var ingen i familjen som 
spelade kort. Jag spelade en del kort 
på mellan- och högstadiet och jag 
minns när jag var 12 år och läste 
Piteå-Tidningen och bridgespalten.
Då tänkte jag att bridge vill jag lära 
mig.              

TEXT: THOMAS WEDIN

De har spelat som ”galningar” se-
dan de gick nybörjarkursen hösten 
2014.
 När SM för nybörjare avgjordes 
på Bridgefestivalen var norrbott-
ningarna lite av favoriter.
 Och Luleå BK-spelarna Emma 
Karlsson/Fredrik Larsson levere-
rade.

24 par var kvalificerade till SM-fi-
nalen för nybörjare som avgjordes 

   

Bridge - och  Kulturresor

Dagensbridge.se - Din Bridgetidning på nätet

VÄDER I ÖREBRO

Telefon till infodisken 019-766 45 89

Emma Karlsson och Fredrik Larsson – bästa nybörjarpar 2016.

Forts. på sid 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  4 952 
 +246 par (+5.2%) 
 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.

 Men det tog ett antal år innan det 
blev verklighet.
 – Det blev lite av min 40-årskris. 
Andra skaffar motorcykel, jag bör-
jade spela bridge.
 Fredrik Larsson kom in i bridgen 
tack vare sin mamma.
 – Hon började ett par år tidigare 
och jag hade funderat att göra något 
på kvällarna. Hon sade att bridge 
var något för mig och det var det 
verkligen, säger han.
 När Luleå BK:s nybörjarkurs 
drog igång föll det sig naturligt att 
Fredrik Larsson och Emma Karls-
son blev ett par vid bridgebordet.
 – Det är tråkigt när två 40-åring-
ar räknas som ungdomar och därför 
är det kul när det som i dag (under 
SM-finalen för nybörjare) finns en 
13-åring med, säger Emma Karls-
son som faktiskt var med på Bridge-
festivalen förra året.
 Då spelade hon i Chairman ś 
Cup.
 – Det var fyra snälla herrar som 
lät mig vara med…
 Just Chairman ś lockar också 
Fredrik Larsson som gör sin första 
festival.
 – Jag gillar att spela lagtävlingar 
och vill gärna spela Chairman ś 
Cup.
 SM-guldet för Emma Karlsson 
och Fredrik Larsson var roligt.
  – Jag har aldrig tävlat i något för-
ut. Att jag gick igång på tävlingsgre-
jen är lite nytt för mig. Jag har aldrig 
tagit en medalj eller stått på pallen 
förut, säger Emma Karlsson.
 Fredrik Larsson har varit på pal-
len tidigare – i fotboll.
 Norrbottningarna kopplade 
snabbt ett grepp om tävlingen.
 – Men det blev lite svajigt en 
stund, säger Emma Karlsson.
 Segermarginalen blev ändå över-
tygande.
 Det var 50 poäng ner till silver-
killarna från BK Albrekts, Tomas 
Jansson/Inge Karlsson.
 Bronset gick till Annika Gran-
berg och Ulrica Holm, BK S:t Erik.
 Svenska Bridgeförlaget sponsrade 
tävlingen så att alla fick pris!
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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 E K 5 4 3 
  3 K
  2 8 7 6
  c E 9 4 2
    
    
 2 kn   
   
  s 7 2
  3 E 10 9 8 7
  2 E K D
  c 10 6 3

SYD VÄST NORD ÖST
13 pass 1s pass 
1NT pass 22* pass 
23 pass 3NT pass 
pass pass

Nord kräver med 2 ruter på 
andra budvarvet för att få reda 
på om öppningshanden har 
trekorts spaderstöd.
 Utspel: ruterknekt.
 Försäkra er om hemgång mot 
alla sitsar!
 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 D kn 10 
  3 K 7 6 5 4
  2 K 10 8
  c 5
    
    
 c 2   
   
  s E 9 6
  3 E 9 3 2
  2 E 9 7 4
  c E 9

SYD VÄST NORD ÖST
1NT pass 2c* pass 
23 pass 4c* pass 
42* pass 43* pass 
63  pass pass pass 

Nord berättar om trumfstöd och 
singelklöver på tredje budvarvet. 
Därefter följer kontrollbud. 
 Utspel: klövertvå, udda enligt 
10-12.
Ni vinner klöveress och drar två 
ronder trumf. Det visar sig då att 
Öst har ett trumfstick. Hur vill 
ni fortsätta?
 Lösning längre fram i bullen.

Viktigt angående  
bordsanmälan i sidotävlingar

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

Det serveras varma rätter, 
smörgåsar, korv, kaffe, te, kalla 
drycker, chokladbollar, mazari-
ner, frukt m m.
 
DAGENS LUNCH CONVENTUM
Köttfärslimpa med gräddsås, 
lingon 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
Tandooribakad lax 
med vitlöksyoghurt 
och grönsaksbulgur ..........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

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

Chairman’s Cup (CC) 
& Bonuscupen (BC) – Onsdag
CARL RAGNARSSON (TM)
TON KOOIJMAN (CTD CC)

CHAIRMAN’S CUP
CC_Semifinal
OBS! Spelas på Scandic Grand Ho-
tel, en våning upp (tag trappan vid 
frukostmatsalen) i Grand Salong 
Elvy.
 Vinnarna  spelar CC_Final, tors-
dag. Förlorarna spelar BC_Semifi-
nal B, torsdag.
 CC_Semifinal kommer att visas i 
VuGraph.
 De fyra 16-brickorssegmenten 
delas in i två par; 1+2 respektive 3+4. 
Hemmalagets (det högst rankade la-
get) kapten skall, i samband med val 
av motståndarlag, till TL meddela i 
vilket av de fyra segmenten han vill 
ha Seating Rights (SR), d v s låta 
motståndarna ta plats först vid bor-
det. Motståndarna har SR i det an-
dra segmentet i samma par. Därefter 
väljer bortalagets kapten i vilket av 
de båda återstående segmenten han 
vill ha SR, varvid hemmalaget får 
SR i det andra segmentet i samma 
par. Man kan möta samma parkon-
stellation flera gånger i kvartsfina-
len.
 Semifinalen spelas med skärmar.

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 Kaptensmöte

   
BONUSCUPEN (BC)
BC_B_Kvartsfinal
Spelas i Conventum Arena.
 Utslagna lag från CC Kvartsfinal 
sorteras efter ranking i kvalet, eller 
övertagen ranking från ett motstån-
darlag som var högre rankat; från 
”1” till ”4”. De 4 vinnarna i BC08-
A behåller sin ranking från BC08-A 
eller övertar motståndarlagets ifall 

det är deras ranking var den bättre; 
ranking 5-8. Det främst rankade la-
get väljer sedan motståndare bland 
lagen rankade 5-8; därefter väljer la-
get rankat tvåa bland de återstående 
lagen rankade 5-8 och så vidare till 
dess samtliga kvartsfinalmatcher är 
bestämda. Vid ett avhopp bland la-
gen 1-4 vid den tidpunkt valet sker, 
flyttas laget rankat 5 upp till väljan-
de position, vid två avhopp flyttas 
även laget rankat 6 upp till väljande 
position o s v. Senare avhopp räknas 
som walk over.

10.00-12.00 Segment 1, 16 brickor
12.10-14.10 Segment 2, 16 brickor
14.15 Kaptensmöte med val 

BC_Semifinal A
OBS! Spelas på Scandic Grand Ho-
tel, en våning upp (tag trappan vid 
frukostmatsalen) i Grand Salong 
Elvy.
 Lagen sorteras efter ranking i 
kvalet, eller övertagen ranking från 
ett motståndarlag som var högre 
rankat; från ”1” till ”4”.
 Det främst rankade laget väljer 
sedan motståndare bland lagen ran-
kade 3-4; laget rankat tvåa får den 
motståndare som blir över. Vid ett 
avhopp bland lagen 1-2 vid den tid-
punkt valet sker, flyttas laget rankat 
3 upp till väljande position. Senare 
avhopp räknas som walk over.

Semifinalen spelas med skärmar.

15.50-18.10 Segment 1, 16brickor
18.20-20.40 Segment 2, 16 brickor
20.50 Kaptensmöte

   
 CHAIRMAN’S CUP

RAMA IDAG PÅ 
SCANDIC GRAND
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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

Chairman’s Cup (CC) 
& Bonus Cup (BC) – Wednesday
CARL RAGNARSSON (TM)
TON KOOIJMAN (CTD CC)

CHAIRMAN’S CUP
CC_Semi 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 Winners qualify for CC_Fi-
nals, starting on Thursday. The Lo-
sers qualify for BC_Semifinal B on 
Thursday.
 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 Semi Finals.
 The Semi Finals being played 
with screens and being broadcast on 
BBO.
 Screens will be in use.

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 Captains Meeting
  
BONUS CUP (BC)
BC_Quarter Finals B
Being played in Conventum Arena
The teams knocked out of the CC 
Quarter Finals will be sorted in or-
der by their rank in the Swiss, or if 
better the overtaken ranking of the 
team beaten in CC16; from ‘1’ to ‘4’. 

The four winners of the BC08-A 
keep their rank from BC08-A, or 
if better the overtaken ranking of 
the team beaten in BC08-A. They 
will be ranked from ‘5’ to ‘8’. The 
first-ranked team selects its oppo-
nent among the teams ranked ‘5’ to 
‘8’; then the second-ranked team se-
lects among the remainder of ‘5’ to 
‘8’, and so on until all the matches 
are decided.
 In case of a withdrawal among 
the teams ranked ‘1’ to ‘4’ at the 
time the selection is scheduled the 
lower ranked teams move one step 
up for each team withdrawing. La-
ter withdrawal, i.e. after the selec-
tion procedure is finished is equiva-
lent of walk over.

10.00-12.00 Segment 1, 16 boards
12.10-14.10 Segment 2, 16 boards
14.15 Captains’ Meeting 
  
BC_Semi Finals A
Note! Being played at the Scandic 
Grand Hotel, first floor (use the 
stairs nearby the Breakfast Restau-
rant) in the Grand Salong Elvy.
 The teams will be sorted in or-
der 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.
 In case of a withdrawal among 
the teams ranked ‘1’ to ‘2’, at the 
time the selection is scheduled, the 
lower ranked teams move one step 
up for each team withdrawing. La-
ter withdrawal, i.e. after the selec-
tion procedure is finished, is the 
equivalent of walk over.
 Screens will be in use.

15.50-18.10 Segment 1, 16 boards
18.20-20.40 Segment 2, 16 boards
20.50 Captains’ Meeting
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SM Par Nybörjare:
Klar Luleåseger bland nybörjarna

Överst: silvermedaljörerna  
Tomas Jansson–Inge Karlsson. 
Nederst: bronsmedaljörerna 
Annika Granberg och Ulrika Holm

TEXT: BERTIL G JOHNSON

Inför den avslutande omgångens 16 
brickor leddes nybörjarfinalen stort 
av Emma Karlsson - Fredrik Larsson, 
Luleå BK. Marginalen till övriga 
par – 10 proventenheter – betydde 
förmodligen att dessa fick sikta in 
sig på övriga medaljer.

Ledarparet hade ett par smått 
oturliga ronder i början av dagen 
och luckan till de övriga halverades. 
Men snart nog kom spelet på rätt 
köl igen och slutsegern var aldrig 
hotad.
 Silvret gick till Tomas Jansson - 
Inge Karlsson, BK Albrekts efter 
en stark andradag  och bronset till 

Annika Granberg - Ulrica Holm, 
BK S:t Erik som legat väl framme i 
andraklungan under hela tävlingen.
 En bricka som illustrerar några 
av de problem som nyblivna 
bridgespelare har att hantera:

 [ K6
 ] K1094
 { 9
 } kn98643
[ 974  [ E1053
] kn8762  ] E53
{ 74  { Dkn10652
} D75  } ---
 [ Dkn82
 ] D
 { EK83
 } EK102

Normalt sett är både 3 sang 
och 5 klöver lätt hemma men 
sangkontraktet erbjuder goda 
chanser till övertrick och är därför 
att föredra. Med den aktuella 
klöversitsen är 3 sang det enda som 
kan gå hem.
 Så långt höll nybörjarna med, 
men bara med 4 för sang mot 3 för 
klöver.  Vid sidan av det fick Öst 
behålla ett ruterkontrakt vid fyra 
bord.
 Där det spelades 1{ var det förstås 
så att Syd inte ansåg sig ha rätt hand 
för att dubbla – sant nog om handen 
varit svagare.
 Men hur gick det till när slutbudet 
blev 2{ eller 3{? Att Öst tog sig 
vatten över huvudet med att bjuda 
igen är en sak. Men vad föranledde 
Syd att kasta in handduken om 
Nord bjudit 2} på en dubbling?
 Vid ett par bord blev det straff i 
3 sang.
 Vid det ena blev det ruter ut. Där 
kan man misstänka att Syd inte var 
medveten om ruteråttans betydelse 
och därför inte vågade godspela ett 
par spaderstick.
 Vid det andra borde blev det 
hjärter ut till esset. Nu har Syd åtta 
stick klara och även nu måste det 
handla om en missriktad oro för 
rutern.  

SPONSOR:
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SM Par Nybörjare:
Klar Luleåseger bland nybörjarna

                                                                        
              
   Poäng %
  1 Emma Karlsson - Fredrik Larsson Luleå BK 584,4 63,52
  2 Tomas Jansson - Inge Karlsson BK Albrekts 535,3 58,18
  3 Annika Granberg - Ulrica Holm BK S:t Erik 529,0 57,50
  4 Per-Olof Ståhl - Christina Ståhl Filbyter Bridge 512,3 55,68
  5 Anna-Lena Lundberg - Lars Lundberg BK S:t Erik 501,8 54,55
  6 Leif Eliasson - Annika Haaga Trosa BS 492,4 53,52
  7 Inger Nyberg - Åke Kärvegård Hässleholms BK 484,0 52,61
  8 Jerker Persson - Ingela Sollid Tjörns BK 482,0 52,39
  9 Göran Nyqvist - Carina Sundelius BK S:t Erik 476,7 51,82
10 Ludvig Ericsson - Jennie Ericsson BK Falkenberg 474,6 51,59
11 Carl Hård af Segerstad  Sigtuna BS 471,5 51,25
 - Per Hård af Segerstad 
12 Jan Ekström - Britt Wirmark Örebridgen 465,2 50,57
13 Lars Einarsson - Ann-Britt Gunnarsson Växjöbridgen 448,5 48,75
14 Jan Svensson - Hans Blomqvist Kalmarsunds BK 445,4 48,41
15 Thomas Brydolf - Charlotte Brydolf BK Allians, Halmstad 442,2 48,07
16 Tove Roulund - Ingrid Gustavsson Åsa/Frillesås BK 439,1 47,73
17 Lars Lindberg - Emma Sundström Sundsvallsbridgen 433,9 47,16
18 Gunnar Franzén - Robert Joneby BK ALERT 421,3 45,80
19 Margareta Björk - Jan Gårdestam Strängnäs BK Gripen 415,0 45,11
20 Bengt Persson - Lars Osihn BK ALERT 410,9 44,66
21 Ritva Norman - Björn Norman ABB BK 408,8 44,43
22 Berit Stenberg - Ingemar Stenberg BK S:t Erik 353,4 38,41
23 Eva Haglund - Nina Schain Kristianstads BK 352,3 38,30

SM Par Nybörjare
SLUTRESULTAT • 46 BRICKOR • MEDEL 460

TEXT: BERTIL G JOHNSON

De båda säkra platserna från Sista 
Dansen till mixedfinalen gick till 
Sara Asplund Sivelind - Daniel 
Sivelind, LudvikaBygdens BK och 
Suzanne Lemborn - Erik Gulliksson, 
Karlstads BK - Gävle BK. På de 
första reservplatserna står Theresia 
Didriksson - Hannu Huhtala, Hede-
Vemdalen BK - Mariehamns BK 
och Britt-Marie Jacobson - Göran 
Rångevall, Piteå BS – Uppsalabridgen. 

En liten reflexion utifrån en av 
tävlingens brickor ...
 Som vi alla vet innehåller 
partävlingar sina alldeles speciella 
problem. 
 Ett bra exempel kom i tävlingens 
tredje rond:

 [ 7
 ] 86542
 { EKkn8
 } D65
[ ED82  [ 96543
] 1093  ] KD
{ 64  { 53
} 9843  } E1072
 [ Kkn10
 ] Ekn7
 { D10972
 } Kkn

Vilket kontrakt är det bästa – 4 
hjärter eller 3 sang?
 Man kan lätt se att 4 hjärter är 
bräckligt, eftersom trumfen måste 
klaras med en förlorare. I 3 sang 
finns sticken, men försvaret kanske 
kan ordna straffen i någon av de 
svarta färgerna. Sitter spaderdam 

Sara och Suz dansade bäst
rätt är tresangaren närmast vatten-
tät.
 Men så har vi praktiken ...
 Som det sitter går 4 hjärter lätt 
hem med den vänliga trumfsitsen. 
Däremot går 3 sang bet med en 
spaderhacka ut. Öst måste komma 
in i klöver eller hjärter och då har 
försvaret fyra spaderstick att hämta.
Säkert startar en och annan Väst i 
stället med en passiv klöver. Det 
leder i praktiken till att tresangaren 
går hem. Syd godspelar sitt andra 
klöverstick och Väst lär inte spela 
hjärter när han kommer in på 
spaderdam.
 I tävlingen gav 3NT+2 ensam-
topp, följt av ett par 4]+1. 4]= gav 
65%. Vid fyra bord gick 4] en 
svårförståelig bet.

Jourspelare
Det går utmärkt att komma 
utan partner till Bridgefesti-
valen.

Det finns jourspelare till 
alla partävlingar med brons-
status, 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 förut-
satt att man är på plats minst 
15 minuter före spelstart.
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SISTA DANSEN • KVAL TILL SM MIXED • 51 PAR
 NAMN KLUBB/LAND POÄNG %
  1 Sara Asplund Sivelind - Daniel Sivelind  LudvikaBygdens BK 996,0 64,8
  2 Suzanne Lemborn - Erik Gulliksson Karlstads BK - Gävle BK 929,0 60,5
  3 Theresia Didriksson - Hannu Huhtala Hede-Vemdalen -Mariehamns BK 926,9 60,3
  4 Britt-Marie Jacobson - Göran Rångevall Piteå BS - Uppsalabridgen 922,7 60,1
  5 Barbara Ekendahl - Thomas Ekendahl Smedstadens BK 907,7 59,1

Fullständiga resultat: www.svenskbridge.se/tvl/226373          

                

SILVER 5 • BEHRN HOTEL • 152 PAR
 NAMN KLUBB/LAND POÄNG %
  1 Sveinn Eriksson - Thrustur Ingemason Island 4190,7 66,5
  2 Andreas Westman - Bo-Henry Ek Örebridgen 3910,7 62,1
  3 Mads Eyde - Jacob Røn BK Lavec 3907,2 62,0
  4 Thomas Ekendahl - Barbara Ekendahl Smedstadens BK 3883,8 61,6
  5 Mikael Lindblom - Jan Andersson BK S:t Erik 3836,9 60,9

Fullständiga resultat: www.svenskbridge.se/tvl/226341

BRONS 12 • GRAND TOURS • 446 PAR
 NAMN KLUBB/LAND POÄNG %
  1 Lars Marjoniemi - Thomas Samuelsson Hallstahammars BK - Borås BA 7141,7 67,0
  2 Kjell Glans - Niclas Samuelsson Tjörns BK - Kungshamns BK 7122,9 66,8
  3 Johan Noberius - Håkan Tjärnemo LUCK 7097,2 66,6
  4 Tore Stormo - Jens Brodin Arla BK - Gävle BK 7048,7 66,1
  5 L.P. Damgaard - Preben Taasti Danmafk 7020,8 65,9

 Fullständiga resultat: www.svenskbridge.se/tvl/226318

BRONS 13 • JENSENS BØFHUS • 332 PAR
 NAMN KLUBB/LAND POÄNG %
  1 Elsa Persson - Birgitta Wilhelmsson Upphärads BK- Vänersborgs BS 5146,4 65,0
  2 Anita Bellskog - Jan Sörman Falu BK - Korsnäs PBK 5136,7 64,9
  3 Monika Savberg - Marianne Löfquist Borlänge BK 5117,5 64,6
  4 Villy Havasi - Agneta Svenberg BK Albrekts 5016,3 63,3
  5 Leif Högberg - Berit Högberg Skara BS 4982,4 62,9

Fullständiga resultat: www.svenskbridge.se/tvl/226319

BRONS 14 • RESTAURANG MAXIM • 177 PAR
 NAMN KLUBB/LAND POÄNG %
  1 Nils Mønsted - Tom Nørgaard Danmark 2952,1 70,7
  2 Tin Budin - Carin Bilar Nyberg Visby BS 2867,1 68,7
  3 Cecilia Rimstedt - Marion Michielsen Harplinge BK 2819,2 67,5
  4 Sven Persson - Gunnar Brodin Svedala BK - Örebro Dövas BK 2754,4 66,0
  5 Torbjörn Hurtig - Leif Ronnersjö Malungs BK 2685,3 64,3

Fullständiga resultat: www.svenskbridge.se/tvl/226320
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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
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LÖSNING – TOMMYS LÄTTA

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

SYD VÄST NORD ÖST
13 pass 1s pass 
1NT pass 22* pass 
23 pass 3NT pass 
pass pass

Nord kräver med 2 ruter på andra 
budvarvet för att få reda på om 
öppningshanden har trekorts spa-
derstöd.
 Utspel: ruterknekt.
 Försäkra er om hemgång mot alla 
sitsar!
 Fortsätt med hjärteress i andra 
stick.
 Hela given:

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

Spela sedan hjärter till Väst. 
Fortsätter han med ruter vinner 
ni och driver ut hjärterdam för 
hemgång.
 Skulle Väst skifta till klöver låter 
ni Öst vinna sticket varefter ni har 
dubbelhåll i alla färger och enkelt 
kan ställa hjärtern.
 Sticker man inte hjärterkung 
finns ingen säker hemgång.

LÖSNING – TOMMYS SVÅRA

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

SYD VÄST NORD ÖST
1NT pass 2c* pass 
23 pass 4c* pass 
42* pass 43* pass 
63  pass pass pass 

Nord berättar om trumfstöd och 
singelklöver på tredje budvarvet. 
Därefter följer kontrollbud. Utspel: 
klövertvå, udda enligt 10-12.
 Ni vinner klöveress och drar två 
ronder trumf. Det visar sig då att 
Öst har ett trumfstick. Hur vill ni 
fortsätta?
 Ett slutspel behövs för att bli av 
med ruterförloraren. Klöver till 
stöld och tre ronder spader ger 
besked om att spadern sitter 3-3.
Man får nu inte spela en fjärde 
rond spader, eftersom hela given 
förefaller något i stil med:

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

Lite korträkning ger för handen att 
Öst bara har tvåkorts ruter. Det 
finns därför ingen anledning att 
spela den fjärde spadern. Inkassera 
istället ess och kung i ruter och 
spela därefter in Öst på trumf. 
Dubbelrenonsvända för hemgång 
följer.
 Skulle Väst haft fler än tre spader, 
måste man tänka sig ett annat 
slutspel. Då eliminerar man spadern 
och ser till att Öst tvingas spela 
rutern. Normalt är det då bäst att 
satsa på delade honnörer.

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.

Kvartsfinalerna i Chairman ś Cup 
startade med några skarpa fyrver-
keripjäser. Jag hade:

[ D9754  ] ---  { 108642  }864

och som Syd fick jag höra följande 
budgivning:

Väst Nord Öst Syd
Sigurd Lauge S-Å Stig Tommy
Pedersen Bjerregård Werdelin Gullberg

  1] pass
2} pass 4} pass
4] pass 6} ?

När Väst bjöd 4 hjärter var det up-
penbart att min partner anade min 
renons. Ska jag dubbla 6 klöver eller 
inte?
 Risken med dubblingen är att 
Öst-Väst kanske glider i 6 hjärter, 
varför jag passade snabbt.

Hela given:

 [ EK108
 ] kn653
 { D53
 }73
[ kn32  [ 6
] K92  ] ED10874
{ Kkn7  { E9
}Dkn105  }EK92
 [ D9754
 ] ---
 { 108642
 }864

Partnern spelade ut spaderkung och 
gav mig en hjärterstöld i andra stick. 

En bet.  Tur att jag inte dubblade! 
Vid andra bordet dubblade våra lag-
kamrater dansken i 4 spader för 300 
och 8 imp till oss.

Nästa explosivitet:

 [ 4
 ] E872
 { KDkn7654
 }6
[ Kkn103  [ D98752
] Kkn10  ] 543
{ ---  { 10
}Ekn9872  }D43
 [ E6
 ] D96
 { E9832
 }K105

Väst Nord Öst Syd
Sigurd Lauge S-Å Stig Tommy
Pedersen Bjerregård Werdelin Gullberg

  2[* D
4}* 5{ 5[ pass
pass 5NT* 6} 6{
6[ D pass pass
pass

2 spader var svagt och det finns 
budgalna gamlingar i Danmark.  
4 klöver var kontroll med spader-
stöd och sedan följde naturliga ru-
ter- och spaderbud. 5 sang berät-
tade om ytterligare en färg varpå 
alla överbjöd sina kort. Två bet se-
dan Werdelin missat klöverbehand-
lingen.
 Även våra lagkamrater tog sig till 
6 spader. Men de löste klövern för 
minus 100.

Straffpassa eller inte? Jag hade:

[ KD97  ] 843  { K962  }D5

Till höger öppnade man med 1 spa-
der (femkorts) som vänsteryttern 
höjde till 2 spader. Partnern upplys-
ningsdubblar. Nu är det upp till dig!
 Så här såg given ut:

 [ 5
 ] ED97
 { 83
 }EK9643
[ 432  [ Ekn1086
] K6  ] kn1052
{ kn754  { ED10
}kn1082  }7
 [ KD97
 ] 843
 { K962
 }D5

Jag bjöd 3 positiva ruter varpå vi 
kom till 5 klöver med straff istället 
för 500 i 2 spader eller 400 i 3 sang.

 [ K932
 ] EDkn2
 { 7
 }EKkn2
[ 1075  [ E86
] K1086  ] 9543
{ 63  { D84
}10864  }753
 [ Dkn4
 ] 7
 { EKkn10952
 }D9

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

Det enda svensklaget, 6 No Trump, ledde med 7 imp inför det 
avgörande segmentet. Men rutinerade danska veteraner vände och nöp 
semifinalplatsen.
 Norska ABAX möter Denmark 2 Open i den ena semin. I den andra tar 
sig Litauen an ett annat danskt lag, JASS.

Stig Werdelin.
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6 sang ordnar sig eftersom ruter-
masken går bra. Jag fick hjärterut-
spel genom ess, dam och maskade 
snabbt med hjärterdam!!! Masken 
gick bra. Så småningom blev det en 
rutermask också för hemgång.
 Vad tjänade jag på att maska i 
hjärter? Jag är lika svarslös som 
Greven. Han syns numera vandra 
bland borden i sidotävlingarna och 
leta efter offer att spela med. Men 
det blir sällan napp.

 [ Ekn10
 ] 952
 { E98
 }9742
[ K93  [ D8762
] D874  ] EK3
{ K732  { 10
}103  }KDkn5
 [ 54
 ] kn106
 { Dkn654
 }E86

Väst Nord Öst Syd
Sigurd Lauge S-Å Stig Tommy
Pedersen Bjerregård Werdelin Gullberg

 pass 1[ pass
2[ pass 3{* pass
3]* pass 4[ pass runt

3 ruter var invit med kortfärg och  
3 hjärter återinviterande.
 Jag spelade ut trumf som Syd till 
knekt och dam. Werdelin fortsatte 
med trumf till Bjerregård som in-
kasserade våra två trumfstick. Se-
dan följde hjärter... Snabbt försvann 
rutersticket vårt på trettonkvista-
ren.
 – Jag skulle inte utsatt dig för 
bekymret. Ruterdam i första stick 
löser försvarets problem, men visst 
kunde Nord vänt med klöver, efter-
som Öst var helt ointresserad av att 
stjäla klöver på bordet.

c  2  3   s

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

Larmklocka
På denns bricka från kvartsfinalens 
andra session tyckte Väst att hen 

skulle varna motståndarna om elak 
motsits.
 [ 87
 ] ED652
 { D75
 } E108
[ ED10643  [ 9
] 104  ] K83
{ 102  { Kkn983
} D54  } kn963
 [ Kkn52
 ] kn97
 { E64
 } K72

Väst Nord Öst Syd
 1] pass 1[
2[ pass pass 2NT
pass pass pass

2[ med en så svag hand torde ge 
motståndarna onödig information 
om sitsen. Utan inklivet bjuder 
Nord 1NT och Syd höjer sannolkt 
till utgång som ska gå bet. Väst följ-
de upp sitt inkliv med ett likaledes 
meningslöst spaderutspel och Syd 
hade snart sina åtta stick.
 Vid andra bordet bjöd man myck-
et riktigt 3 sang och fick ruterutspel 
och med korrekt motspel borde det 
ha gått bet, men under resans gång 
trillade något hjul av vagnen och 
kontraktet slank hem.

Striped Monkey Tail Double
Apdubblingen är en klassisk coup 
som går ut på att man dubblar fien-
den innan de bjudit slam, för att lura 
dem att inte göra det. Här ett intres-
sant exempel:

 [ 742
 ] 2
 { ED
 }KD109542
[ D  [ E1095
] K10986543  ] EDkn7
{ 9874  { 10
}---  }E763
 [ Kkn863
 ] -
 { Kkn6532
 }kn8

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

Kalaset kostade +1050 och Nord 
ville ta bort sin dubbling, för att 
han inte fått förklaringen att 3{ vi-
sade hjärterstöd utan det meddelats 
att det visade bra kort med stöd. 
Det torde vara en vanligt förekom-
mande standard världen över – och 
Nord förväntas dessutom skydda 
sig genom att få förhöra sig om styr-
keskillnaden.
 Tävlingsledaren  ville dock inte 
låta honom dra tillbaka sin dubb-
ling, varvid Öst meddelade att hen 
hade varit på väg att höja till slam. 
TL sade då att Nord fick ta tillbaka 
sin dubbling men att Öst då kunde 
bjuda ut slammen.
 Vid andra bordet scorade man 
mycket riktig +1430, värt 9 imp för 
dubblaren.

Synvilla

 [ E76
 ] E1086
 { ED43
 }76
[ KDkn2  [ 10843
] K3  ] D972
{ K752  { 8
}K108  }EDkn9
 [ 95
 ] kn54
 { kn1096
 }5432

Väst Nord Öst Syd
1NT pass 2} pass
2[ pass 3[ pass
4[ pass pass pass

Spadersex i utspel vore nog mångas 
val, men Nord valde optimistiskt 
sin dubbelklöver, som i värsta fall 
beskjuter kn-x-x-x hos partnern. 
I själva verket spelas 4 spader hem 
genom att spelföraren trumfar ut 
och tar sina klöverstick och tvingar 
motståndarna att ge upp delar av 
sina håll i de röda färgerna.
 I praktiken var det endast en 
spelförare som fick hem kontraktet 
– sedan Nord valt satt dra för ]E!

I den tredje omgången förekom föl-
jande rättsfall:



    BULLET IN 6    BR IDG EFEST IVAL   ONSDAG 3 AUGUST I  20161 2

Chairman’s Cup  Huvudcupen

 [ E53
 ] D10542
 { E9
 }D98
[ kn2  [ K9864
] 9873  ] kn6
{ 103  { 542
}107653  }Ekn4
 [ D107
 ] EK
 { KDkn876
 }K2

Väst Nord Öst Syd
pass 1] pass 2{
pass 2NT pass 3[*
pass 4[ pass 6{
pass pass pass

3[ var slaminvit i ruter. Utan spa-
derutspel är slammen lätt med den 
gynnsamma hjärtersitsen, men med 
spader ut blir det knepigt. Nord 
hade förklarat 3[ som slaminvit 
men lagt till något diffust om 5-6 
i de bjudna färgerna. Därmed ville 
inte Öst utspelsdubbla 4[ och Väst 
spelade inte ut den färgen. Öst var 
inte nöjd utan ville få saken prövad. 
TL pollade ett antal elitspelare om 
läget och en majoritet hoppade till 
6NT på en dubbling. Dessutom går 
faktiskt 6 ruter att spela hem även 
med spaderutspel, när man vet att 
hugga esset.

 Avblockera hjärtern och slå en 
mask med ruternio, spela höga hjär-
ter genom Öst, som stjäl. Stjäl över 
och trumfa ut med ruteress och saka 
spaderna på hjärter och ge bort till 
klöveress.
 Nord-Syds imp-vinst på brickan 
reducerades från 12 till 9 av TL. 
 Vid det andra bordet hade man 
spelat 3 sang.
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Chairman’s Cup  Bonuscupen

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

Bra att veta om våra avgifter
• Bronstävling  En spelavgift
• Silvertävling  Två spelavgifter
• Guldgruvan  Tre spelavgifter

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

Han har varit förbundsordförande i 
snart 20 år.
 Men det kommande året blir Mats 
Qvibergs sista på posten.
 – Det är bra både för mig och 
bridgen, säger han.

Precis som de senaste åren är Svens-
ka Bridgeförbundets ordförande 
Mats Qviberg på plats ett par dagar 
under den pågående Bridgefestiva-
len i Örebro.
 Under en paus i måndagens sil-
vertävling träffas vi i Scandic Ho-
tells lobby för att prata bridge, åta-
let och framtid.
 Det finns många datum och hän-
delser som etsar sig fast lite extra.
 21 juni 2016 är ett sådant för fi-
nansmannen Mats Qviberg.
 Då frikändes Qviberg från åtalet 
för grovt svindleri i samband med 

HQ Banks krasch 2010.
 – Men datumet hamnar inte på 
min topp 25-lista över minnesvär-
da datum, säger Mats Qviberg och 
fortsätter.
 – Redan efter den femte, sjätte 
rättegångsdagen kändes det som jag 
skulle bli frikänd.
 Den komplicerade rättsprocessen 
höll på ytterligare tre månader och 
den friande domen överklagades 
inte av chefsåklagare Martin Tidén.
 Blev det något firande den dagen?
 – En ordentlig lunch och sedan 
middag på kvällen. Domen kom 
klockan 13.
 Men än är det inte över.
 Mats Qviberg känner sig förorät-
tad och en stämningsansökan mot 
den svenska staten och har redan 
lämnats in därför att det var ett obe-
fogat åtal enligt Qviberg.
 – Varför? För att staten har agerat 

fel. Det har varit en extrem anseen-
deskada på mig och det ska svida i 
plånkan på staten. Hittills har det 
kostat staten flera hundra miljoner.
Dessutom inleds ett civilrättsligt 
skadeståndsmål 8 november där 
HQ AB stämt styrelsen och reviso-
rerna på fem miljarder.
 Men hur orkar du?
 – Det sköter mina advokater.
 Vad säger bridgespelarna här på 
festivalen när du möter dem?
 – Hej och grattis, det är det vanli-
gaste jag hört.
 Hur har allt det här påverkat dig 
i rollen som ordförande i Bridgeför-
bundet?
 – Egentligen ingenting alls. Det 
förekom en del dumma kommen-
tarer på förbundets anslagstavla på 
webben, men det anmälde jag direkt 
till disciplinnämnden.
 Om du blivit fälld, hur hade det 

Ledig Qviberg besökte Bridgefestivalen
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påverkat förbundets anseende?
 – Jag har inte begått något brott 
och det här är en process som pågått 
de senaste sex åren. Det hade inte 
varit bra, men en fällande dom hade 
jag självklart överklagat.
 Förra året höll du på med din 
memoarbok, vad har du på gång 
framöver?
 – Det har varit avspänt under 
sommaren och vi tillbringar mycket 
tid på vårt sommarställe. Och vi 
väntar vårt femte barnbarn, berättar 
Mats Qviberg som hoppas att han 
snart ska få läsa det manus som lig-
ger till grund för en filmdokumen-
tär om sitt liv.
 – Jag har blivit tillfrågad om att 
medverka, men jag har sagt att jag 
vill läsa manuset först.
 Annars är det svårt, för att inte 
säga nästintill omöjligt att få inter-
vjuer med finansmannen numera. 
Qviberg kommunicerar numera 
bara genom Twitter.
 Trots rättegången så har Mats 
Qviberg hunnit med att spela en del 
bridge.
 – Jag har spelat exakt lika mycket 
som tidigare, säger han.
 Under Bridgefestivalen brukar 
det också bli några sidotävlingar för 
Qviberg – med blandat resultat.
 – Jag är lite för otålig vid bridge-
bordet.

 Finansmannen har också ett 
finger med i den alltmer populära 
lagtävlingen Chairman ś Cup där 
han är huvudsponsor. Tävlingen 
samlade i år rekordmånga lag, 173 
stycken, varav många utländska, till 
start.
 – Det är jättekul. Nu måste kan-
ske sponsringen höjas när det är så 
många lag med i Chairman ś. Det 
är en ovanligt lyckad tävling och 
jag tror att det är den viktigaste täv-
lingen i Norden, säger Qviberg som 
inte har några planer på att lämna 
bridgebordet.
 Däremot så tänker han avgå som 
förbundsordförande vid nästa års 
Riksstämma, efter 20 år som ordfö-
rande.
 – Jag kan inte tänka mig att fort-
sätta. Det är bra både för mig och 
bridgen att någon annan tar över, 
men det har varit jätteroligt och jag 
har lärt mig mycket om Sverige ge-
nom alla människor jag mött genom 
åren.
 I dag är Pontus Silow vice ordfö-
rande i Svenska Bridgeförbundet.
 – Det är naturligt att han tar över, 
men det är inget som jag bestäm-
mer, säger Mats Qviberg.
 Pausen i silvertävlingen är slut 
och det är dags för Qviberg att fort-
sätta spela.

Mats Qviberg spelar bridge så ofta han har möjlighet.

Dragning 
i Grand Tours

frågesportslotteri 
idag kl 16.00.

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

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

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

 

Söndag 31/7 18.30 
Måns Berg –  
Dubblingar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Medan vi var kvar i Italien fick vi en 
inbjudan till en mixed i London, så 
jag släppte loss alla hästkrafterna i 
min Folka så vi var framme vid Ox-
ford Street på nolltid.
  
I första ronden mötte vi ETT 
MYCKET BRA PAR, Olga och jag, 
och till råga på allt blev jag spelfö-
rare:
   
 E 7 2 
 K D 10 8 4 2 
 7 2
 6 3
D kn 10 4  6 2
5 3  E kn 7
D 6 5 3  K kn 4
E kn 8  K D 10 9 5
 K 9 8 5
 9 6
 E 10 9 8
 7 4 2

Jag satt i 3 sang som Öst, och efter-
som Nord varit in med ett hjärter-
bud, spelade Syd ut hjärternio, till 

Olga Volga 5:

In the Heart of London
dam och mitt ess. 
   Det tog inte många sekunder för 
mig att räkna till nio stick: fem i 
klöver, åtminstone två i ruter, och 
två i hjärter. Och spadern såg ju sta-
bil ut.
   Jag gick till bordet på klöverknekt 
och spelade låg ruter till kungen, 
som jag fick för. De många åskådar-
na bakom Syd, vars förnamn tyd-
ligen började på Z, såg förväntans-
fulla ut. Men jag fortsatte lugnt med 
klöver till esset, och en ny ruter till 
knekten. Den här gången tog Syd 
för esset, och vände med ruter tio.
   Det var inte utan att jag kände 
kallsvetten bryta fram.  Något var 
fel – men vad?
   Jag tog för ruterdam och spelade 
hjärter mot knekten. Nord, som 
kallades för raketen för att han var 
så långsam förstås, tog för kungen, 
och fortsatte med spaderess och 
spader till partnerns kung. Och så 
tog Syd, herr Z, med ett litet leende 
för ruternio. En straff!
   Det var ett snyggt tempospel, sa 

Olga efteråt. Som tur var kunde hon 
lite senare rädda den svenska äran:
   
 ---
 E kn 10 9 7 6 2
 kn 10 9 8
 7 3
4 3  E kn 8 7 6 
3  K D 5 4 
E K D 2  6 5 3 
E K kn 10 9 8  D
 K D 10 9 5 2
 8
 7 4
 6 5 4 2

Olga var som Väst spelförare i 6 
sang, med ruterknekt ut från rake-
ten Nord.
   Olga erkände efteråt att slammen 
var ruggigt hårdbjuden, men hon 
såg helt lugn ut när hon tog för esset, 
och spelade sin hjärterhacka. Redan 
efter fem minuter insåg Nord att 
han måste lägga lågt, så damen tog 
spel.
   Nu följde ruterkung och alla klö-
versticken. Så petade hon in herr Z i 
spader med hjälp av bordets knekt. 
Syd hade bara spader kvar, så han 
vände med en sådan. Olga sakade 
i samma färg, och hade kvar dam 
tvåa i ruter, Nord hade hjärter ess 
och tia nia i ruter. På bordet låg spa-
deress, hjärterdam och en ruter. Det 
tog bara sex minuter för raketen att 
inse att han var förlorad. 
 "He squeezed me", sa han före-
brående och pekade på sin partner! 
Men herr Z, han gratulerade Olga 
till en fin spelföring.

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)

Stöd våra  
juniorer
Gör ett besök i Bridgeförlagets 
shop vid cafeterian. Stöd svensk 
juniorbridge genom att köpa 
boken ”En giv för framtiden II”.
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Vi frågar...
Örebro är en härlig sommarstad. Hinner du 
med något annat än att bara spela bridge?

Lars-Göran Nexing, 
Örebridgen:
– Jag är här bara någon 
kväll då och då, men det 
finns flera platser att 
besöka som till exempel 
Wadköping och runt 
Stallbacken finns flera 
restauranger. Naturens Hus är fint.

Ulf Bogren,
Hässleholms BK:
– Jag har gått en shop-
pingrunda på Kräma-
ren och Vågen och på 
någon gågata. Vi spelar 
veteraner och har bokat 
rum till på torsdag. 
Hade jag kommit upp tidigare hade jag 
nog sett Örebro mot Malmö i fotboll. Jag 
har aldrig varit på Behrns Arena.

Irma Landström, 
BK Tre Sang:
– Ja, kultur. Vi har varit 
i Wadköping och vi har 
sett slottet och det blir 
kanske lite shopping.  
Det är fjärde gången 
jag är här.

Laima Rosén, 
Uppsalabridgen:
– Nej, jag kom i dag (läs 
tisdag) och ska spela 
mixed-SM. Jag har varit 
i Örebro flera gånger 
och sett allt. Örebro är 
en fin stad.

Göran Nordberg, 
Luleå BK:
– Ja, umgås med mina 
k lubbkamrater. Vi 
umgås och  äter till-
sammans och spelar 
kort.Vi har inte hunnit 
med Wadköping men 
det har blivit någon promenad. När jag är 
här, är jag här – för att spela bridge!

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, nå-
gon dråplig situation du lyckats fånga, ett lagfoto eller något ut-
anför 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 presen-
teras i bulletinen samt hemsidan.

I o m inskickandet av din bild ger du också Svenska Bridgeför-
bundet publiceringsrättigheter till bilden.

VINNARE TISDAG

Juniorträning!
Foto: Lars OA Hedlund

Dagens bild



Onsdag 3 augusti
PROGRAM
09.00-18.45 SM Par Mixed X
09.30-16.35 SM Lag Veteran U-W
09.30-13.00 Brons 15, klöver M-N
09.30-13.00 Brons 16, ruter P-Q
10.00-20.40 Chairman’s Cup,
 semifinal Scandic
10.00-14.10 Chairman’s Cup,
 Bonuscupen 8b S
10.00-13.30 Brons 17 A-L
14.30-18.00 Brons 18, hcp A-L
15.30-21.40 Silver 6, 
 Gröna hissen lag M-R
15.50-20.40 Chairman’s Cup,
 Bonuscupen 4a Scandic
17.30-20.10 SM Lag Veteran, cup U-W
19.00-22.30 Brons 19 A-L


