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Bra att ha nummer:
Infodisken ............. 0500-44 57 52
Hotellet .................. 0500-44 57 00
Stugbyn .................. 0500-47 16 33
Redaktionen ......... 070-654 65 68
SMS-redaktionen 070-654 65 68

Dagens program:
Lördag 26 juli
10.00 - 21.00 SM-Par Damer
10.00  Captains Meeting 
13.00 - 22.15 Chairman´s Cup 1
15.30 - 22.15 Silverbarometer 1

Damerna först ut i den nionde 
Bridgefestivalen!
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SM-veckan inleds precis som vanligt 
med damernas parfinal under den 
första helgen.  När jag pratar med 
Eva-Liss Göthe, som vann i fjol 
tillsammans med Inga Bud, menar hon 
att Pia Andersson och Jessica Larsson 
måste hållas som favoriter, precis 
som i fjol, även om de då fick nöja 
sig med silvret, och jag kan bara hålla 
med. Fjolårets bronsmedaljöser, Jenny 
Evelius-Nohrén och Ylva Karlsson-
Uisk, har jag inte lyckats finna i 
startlistan, trots idogt sökande.

Vad som möjligen talar mot denna 
rörande enighet är möjligen att 
Eva-Liss precis som i fjol rutinerat 
tillskansat sig parnummer 7, hennes 
personliga turnummer.

Givetvis handlar det inte enbart om 
dessa två par, utan finalen kryllar av 
par som måste tas med i beräkningen. 
Jenny Rudenstål – Marita Tengå är ett 
ungt och kompetent stockholmspar, 
som vi kan ställa vissa krav på. Från 
Stockholm kommer även oberäkneliga 

INFÖR DAMFINALEN

Se upp för par sju!
systrarna Gudrun och Ylva Strandberg 
och deras mor Kerstin med Lillemor 
Strindberg. Där finns det mycket rutin!

Denna förträffliga egenskap före-
kommer även ymnigt hos Anna Järup 
- Anna-Britta Brorsson.  
Örebroparet Catharina Forsberg 
– Maria Grönkvist har även de samlat 
på sig mycket erfarenheter, inte minst 
vid den fina insatsen i öppna EM i 
Menton i juni.

Mor och dotter Sivelind har silver-
medaljerna från 2001 och 13:e-platsen 
i fjol i ryggen och det kanske är dags 
för medaljer igen? Mamma Ann och 
dotter Cecilia Rimstedt är säkert 
sugna även de, och visst är det kul att 
vi håller på att få fram så pass många 
unga tjejer inom bridgen. Återväxten 
på damsidan förefaller just nu klart 
bättre än den på herrsidan. 

I fjol lyckades Red med konststycket 
att under första dagen bevaka mötet 
mellan storfavoriterna Pia - Jessica när 

de mötte de blivande segrarna.
På den första brickan spelade Pia som 
Nord tre sang, efter att ha öppnat 
med en stark klöver: 

Nord/  [EK42 
Alla  ]KD9 
 {Ekn2 
 }D85 
[765   [Dkn8 
]E74   ]kn106532 
{108   {D43 
}K10972   }4 
 [1093 
 ]8 
 {K9765 
 }Ekn63 

Syd Väst Nord Öst
Jessica Eva-Liss Pia Inga

  1}* pass
2{ pass 2NT pass
3} pass 3{ pass
3NT pass pass pass 

Inga startade med hjärterknekt som 
Eva-Liss duckade. Pia spelade ruter till 
kungen och slog masken till Ingas dam, 
varefter försvaret rensade hjärtern. Pia 
hade ju inte koll på hjärtersituationen, 
så hon valde att sätta sig på 
hemgången. 
Andra brickan var denna:
Öst/  [KD32 
Ingen  ]E10 
 {Ekn8 
 }K753 
[kn8764  [5 
]kn95   ]84 
{43   {109752 
}Ekn2   }D10864 
 [E109 
 ]KD7632 
 {KD6 
 }9 

Regerande svenska mästare för damer: Eva-Liss Göthe - Inga Bud
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FAKTA
SM-Par Damer

• Tävlingen är för 48 kvalificerade 
 par. 
 Alla möter alla över två brickor, 
 totalt 94.
• Startavgift: 500:–/par. 
• Ettan och tvåan erhåller 2000 
 kronor per spelare för deltagande i 
 EM–Par Damer.
• Mästarpoäng i guld. (10, 5, 3, 2)

LÖRDAG 26 JULI
10.00 – 12.00 14 brickor
12.00 – 12.15 Kafferast
12.15 – 14.00 12 brickor
14.00 – 15.00 Lunchrast
15.00 – 17.00 14 brickor
17.00 – 17.15 Kafferast
17.15 – 19.15 14 brickor
19.15 – 19.30 Kafferast
19.30 – 21.00 10 brickor

SÖNDAG 27 JULI
10.00 – 12.15 16 brickor
12.15 – 12.30 Kafferast 
12.30 – 14.20 14 brickor
14.50 – 15.00         Prisutdelning

TOPP 10, 2002
1  57,8  Inga Bud - Eva-Liss Göthe 
2  57,0  Jessica Larsson - Pia Andersson 
3 56,4  Jenny Evelius-Nohrén - Ylva Karlsson-Uisk 
4 56,3 Christina Blomberg - Gunila Langius 
5 55,9  Britt-Marie Fraenkel - Cecilia Rimstedt 
6 55,4 Petra Svantesson - Eva Glans
7 55,3 Anna Järup - Anna-Britta Brorsson
8 55,1 Maria Klingspor - Kerstin Vikman 
9 53,8 AnnMargreth Börgesson - Britt Nordenson
10 53,6 Agneta Kåreke - Lena Lund  

Förhandstips 2003
TOPP 10 RANKADE

1 938    Pia Andersson - Jessica Larsson                
2  457    Margot Sivelind - Sara Sivelind                
3 437    Marie Petersson - Gull-Inger Johansson            
4 408     Jenny Rudenstål - Marita Tengå                   
5 385    Inga Bud - Eva-Liss Göthe
6 376    Catharina Forsberg - Maria Grönkvist           
7 333    Anna Järup - Anna-Britta Brorsson              
8 284    Kerstin Strandberg - Lillemor Strindberg              
9 279     Suzanne Larsson - Peggy Nyholm     
10 257    Gudrun Strandberg - Ylva Strandberg         
      

Syd Väst Nord Öst
Jessica Eva-Liss Pia Inga

   Pass
1] pass 1[ pass
3] pass 4NT pass
5{ pass 5NT pass
6] pass ?

 
5 ruter visade noll eller tre ess enligt 
RKCB 1430, och Pia ”insåg” ju att det 
var tre, varför hon storslamsinviterade. 
När Jessica slog av med 6 hjärter, 
kunde Pia inte gå vidare när Jessica 
förnekat ruterkungen. Däremot 
korrigerade hon vaket till 6 sang. 

Rutertio ut tog Pia med handens knekt 
och testade hjärtern. När den satt 
runt var övertricket en ren formalitet 
med aktuell sits. Efter ruteress och 
hjärtern i botten var läget: 

 [KD32 
 }K 
[kn876 

}E 
 [E109 
 {K 
 }9 

Ruterkung gjorde definitivt slut på 
Eva-Liss ambitioner att få något stick 
med. En fattig poäng blev det i alla fall, 
eftersom ytterligare en spelförare fått 
hem sex sang med en övertrick.
 
Hur var det förresten med 
storslamsambitionerna, undrar vän 
av ordning? Jo, Jessica hade svarat 
fel på essfrågan, men kom efter 5NT 
på det och kunde genom att förneka 
ruterkungen få broms i lillslam. 

Cecilia Rimstedt - har stor rutin redan nu och vinner med mamma?
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Dags för årets bridgefest - hjärt-
ligt välkommen! Årets upplaga 
är den nionde i ordningen på Bil-
lingehus.  Många går och stampar 
och väntar på vad som komma 
skall om ett år i Malmö 2004 när 
vår Bridgefestival arrangeras 
parallellt med stora EM-lag.

Men sen då, efter EM:et i Malmö, vad 
händer då? Ja, det är en vanlig fråga 
som ställs till de som är inblandade i 
planeringen av dessa arrangemang.

- Faktum är att vi inte vet än, säger 
Lasse Persson. Vi avvaktar denna vecka, 
och så snart vi analyserat om det 
fungerar med tält etc. så kommer vi 
att sätta oss ned och fatta ett beslut 
om 2005 till 2007. 

Det är inga lätt sak att bestämma om 
men man har väl förberett beslutet. 

BREV TILL 80 KOMMUNER
- Vi har skickat ut ett brev där vi 
skrivit om vad vi behöver för fysiska 
förutsättningar med allt från lokaler 
till hotellrum till nära 80 kommuner, 
fortsätter Lasse. 

- Av dessa 80 var det bara 5 som var 
tänkbara. Dessa har vi besökt och 
gjort en jämförelse mellan. I realiteten 
finns det bara två förslag kvar. Det blir 
Skövde eller Karlstad. 

- Blir det Karlstad kommer Billingehus 
att ersättas av Löfbergs Lila Arena. 

VI FLYTT’ INT’!
- Men vi vill inte gärna flytta, fortsätter 
han, för vi vet precis vad vi ska göra 
här, var alla grejer finns osv i Skövde. 
Samtidigt som vi inser att vi måste 
kunna ta emot alla våra spelare. Det 
olustiga är att vi lärt av vår historia, 
och alla som var med på Tylösandsti-
den vet vad som hände när vi ”bara” 
bytte spellokal: veckan utarmades år 
efter år tills det bara var att lägga ned 
den. Detta är vad vi riskerar igen och 
det är väl därför som vi nu har sådan 
ångest inför ett eventuellt beslut att 

Är det ”Good-Bye” Skövde nu?
VÄLKOMMEN TILL DEN 9:DE BRIDGEFESTIVALEN

flytta. Men det kan bli så att nöden 
inte har någon lag, men då har det 
visat sig att Skövde inte klarar av vårt 
arrangemang i år. 
 
Vad gäller årets Bridgefestival så finns 
det som vanligt en mängd tävlingar att 
välja mellan. Detta även om man inte 
är kvalificerad för någon av de fyra 
SM-finalerna som arrangeras under 
veckan. 

CHAIRMANS CUP HÅLLER MÅTTET!
Chairman’s Cup har under de senast 
åren växt lavinartat och ser ut att hålla 
ungefär samma deltagarantal som i fjol 
(103 lag). Men det är färre nationer 
på plats i Skövde i år. Skälet är nog att 
många väntar på Malmö nästa år och 
har varit i Menton under sommaren. 

Vi fortsätter med fjolårets nyhet där 
flera lag gick vidare från den första 
omgången i Chairman´s Cup. 
 
För tredje året arrangeras också den 
avslutande Guldtävlingen som spelas 
parallellt med SM-par finalen. Och 

återigen är det fina prispengar till de 
som placerar sig i toppen. Hela 60% av 
startavgifterna går tillbaka som priser.

SM-veckokommittén heter den grupp 
som jobbar med Bridgefestivalen och 
EM:et nästa år. Denna grupp leds av 
Lasse Persson och som ”tjänsteman” 
finns Micke Melander med. Övriga 
som är med i kommittén är Sixten Ek, 
Skövde, Stefan Åstrand, Oskarashamn, 
och Åsa Andersson, Västerås. 

NATTABRIDGE TISDAG OCH TORSDAG
Kommittén testade ifjol ett inkommet 
förslag som ingen riktigt trodde på, 
att arrangera ”natta-bridge”, alltså en 
tävling som började så sent som 23 på 
kvällen. Även detta visade sig vara en 
hit, tävlingen samlade fler än 100 par 
och i år utökas veckan med ytterligare 
en nattabridgetävling. Så både tisdag 
och torsdag kommer man att kunna 
spela nattbridge i Blå Hallen. 

- Sen blir det väl som vanligt, säger 
Lasse. Vi erbjuder kringaktiviteter för 
både lediga bridgespelare och med-

Löfbergs Lila Arena i Karlstad kan bli ny spelplats för Bridgefestivalen från 2005 och framåt!



4 | BRIDGEFESTIVAL 2003 | NUMMER 1 BRIDGEFESTIVAL 2003 | NUMMER 1 | 5

följande icke-spelare. Mer information 
om detta finns i bulletinerna.

Att få ihop SM-veckans alla delar är 
ingen lätt sak. En av kärnfrågorna för 
året (som alla andra år) är om den 
10% stora ökningen av deltagare skall 
hålla i sig också detta år?  

SVÅR EKVATION
Även om vi inte ökar i år utan bara 
behåller förra årets deltagarsiffror så 
måste vi förändra. Det är för trångt 
i Blå Hallen. Vi experimenterade ifjol 
med att förlägga SM-finalerna upp till 
hotellet. Ett experiment som många 
rynkade på näsan åt. Och när vare sig 
hotell eller kommun vill bygga ut Blå 
Hallen är det en svår ekvation att lösa.

TÄLTANDE BRIDGARE
- I år har vi verkligen fått fundera, men 
till slut fastnade vi för att prova en 
tältvariant. På baksidan av Blå Hallen 
ut mot bandyplanen har vi slagit upp 
ett 500 m2 tält. Detta kommer vi att 
använda till sidotävlingarna. SM-fina-
lerna flyttar ned i Blå Hallen igen och 

det är ”som vanligt” bara Chairman’s 
Cup som i slutet flyttar upp till hotel-
let.  Sen är det klart att vi också har 
tältet på framsidan på 160 m2 som 
vi började med i fjol. Precis som då 
kommer vi att köra med bridgepub 
efter spelets slut varje kväll.

PLATS KVAR PÅ HOTELLET
- Räcker inte detta till så har vi bered-
skap och vet att vi kan flytta mindre 
partävlingar eller delar av de större 
upp till hotellet, även om vi såklart 
inte vill detta.  Vi vill nämligen ogärna 
splittra så att en tävling spelas i två 
skilda lokaler. 

- Målet är ju rimligtvis att alla som 
kommer hit för att spela också skall få 
göra det, resonerar Lasse Persson.

OCH BULLEN I ÅR BAKAS AV...
Kärnan i Bulletinstaben är densamma 
som i fjol. Det betyder att Tommy 
Gullberg är kvar,  Tommy bevakar och 
skriver i första hand om Chairman´s 
Cup. Noomi Hebert är kvar som skri-
ver om allt som roar dig, sidotävlingar 

och övrigt. Noomi är också bullens 
egen paparazzi. Micke Melander sätter 
bullen och skriver när tillfällen ges 
in de bidrag som lämnas in. Men sen 
är fjärdemannen ny, det är inte helt 
okända Sven-Olov Flodqvist. Tjolpe, 
som han också kallas, har som uppgift 
att skriva om SM-finalerna och eventu-
ella protester som går till LK. 

Ambitionen är som tidigare att du 
ska få en rykande nybakad bulle varje 
morgon till frukost, fortfarande till 
det synnerligen facila priset om fem 
kronor. Pengarna sätts som vanligt in 
på Juniorernas framtidsfond.

Trivs och ha det så kul under veckan 
eller de dagar du är här och passa 
även på att njuta av de vackra omgiv-
ningarna i strålande sommarväder 
(men SMHI lovar som vanligt ingenting 
bestämt). 

Återigen: Hjärtligt välkommen till vår 
fina Bridgefestival anno 2003!

Lasse Persson (till vänster) sitter och diskuterar med Christer Cedergren. Christer är partajansvarig inför Malmö 2004.
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INFÖR CHAIRMAN´S CUP

Det blir stenhårt i år med!
Som toppman i jakten på 
Chariman’s Cup trofén kan man 
få vissa fördelar gentemot övriga 
spelare. Exempelvis kan man 
med statistikens hjälp lätt häckla 
de övriga som bevisligen spelat 
betydligt sämre än en själv. Så 
det är inte för inte att Red gett 
Tommy Gullberg möjligheten 
att så göra och granska årets 
startfält. En sak är dock helt 
säker, det kommer att bli 
stenhårt i år med för startfältet 
är starkt.  

LICHTENSTEIN
Det måtte ha kommit en trettonde 
nation med i startlistan.

CHAIRMAN´S TEAM
Hur går det med börsen? Till och med 
Öresund tycks ha svårt att hålla ångan 
uppe. Är du vid kassa, Mats?

HACKETT
Englands flagga vajar på nätet bredvid 
detta lag. Borde det inte vara Manchester 
Uniteds flagga? Eller åtminstone den 
svenska flaggan bakom Niklas Sandqvist? 
Final.

EDBERGH
Nätspelet var bättre förr i tiden.

DE ORAKADE
Be att få låna en handduk i receptionen.

SKALMAN
Det torde bli en och annan öl för någon 
medlem i laget. Anders Ljung får dock 
trösta sig med lite lådvin på verandan för 
att han ånyo kommer att bli besegrad av 
undertecknad. Semifinal.

L-Å-G
Det gäller att se upp med detta lags 
markeringar. De lågmarkerar alla färger.

TURKEY
En samling brottare specialiserade på 
fristil.

MIXAT OCH FIXAT
Heter man Philipsson är man mycket 

bättre på att fixa för andra. Blandad 
kompott väntar.

DEN ONDE DEN GODE OCH DE FULA
Skulle det inte vara någon skön person 
med också.

DENMARK
Nya rön för Danmark. Kvartsfinal.

KÄMPE
Laget letar förtvivlat efter Stall Dieden.

BUYERS SERVICE
En samling bondfångare med siktet 
inställt på slutspel.

IRIS
Regnbågshinnan ska visst förhindra att 
man blir bländad av för mycket ljus. Jag 
tror laget är lättbländat.

MAJORN
Är det månne detta lag som är Stall 
Dieden? Semifinal.

BRETZ
Chairman´s cup har tydligen fått en 
seniorklass.

R.A.I.S.
Alla lagmedlemmar har numera 
trumfstöd.

BENGAN BOYS
Jag trodde Bengan hade föryngrat sitt lag. 
Men icke. Slutspel.

KLÖR 10
Jag trodde det var rutersju som gav öl i 
Danmark

JURGAN
Laget har satt in ett extrapar. Förståndigt. 
Då behöver man inte vänta på att Daniel 
och Per ska spela klart innan man byter. 
Kvartsfinal.

ABA
Ett lag som tänker bevisa att akademiska 
meriter inte ger några framgångar vid 
bridgebordet.

DELIGHTERS
Kenny Bäck brukar köra sönder 
materialet. Kanske kortlekarna börjar 
brinna?

YELLOW
Slår gärna blint från undervattensläge. 
Kvartsfinal.

MAGIC
Grattis evigt unge Hasse till guld i NM för 
juniorer! Kvartsfinal.

ANUBIS
Laget spelar schakal (då tar även 
bakblåsarna betalt för betar) för att 
minska benägenheten att bjuda för högt. 
Kvartsfinal.

SLAMKRYPARNA
Inte ska man krypa för att göra slam. Då 
gäller det att vinna stick, många stick.

AXNE
Ack, nej.

SYD-VÄST
Är det regnvarning på Billingehus? 
Semifinal.

LAIK
Allmänna idrottsklubben brukar inte 
börja med L.

FRANCE
- Är din spader stor, frågade flickan 

fransmannen?

ZMRZLINA
Glassen var väl god i Menton? Slutspel.

DANSK DYNAMIT
Hur kan man ha mage att komma till 
Sverige och prata om dansk dynamit? 
Slutspel.

BULGARIA
Se upp Daniel! Titta inte för mycket på 
Dessy. Semifinal.

NOBBARNA
Nu får det vara nog. Kvartsfinal.
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BOSSE WIK
Du får städa upp i laget, Bosse. Slutspel.

ALM
Lilla söta säfflespadern har förirrat sig 
från Stengaveln till Skövde. Kvartsfinal.

GERMANY
Göran Mattsson (svensken i Tyskland) 
titulerade en gång sin partner ”Herr 
Doktor”. Här i Skövde torde det bara 
vara Kjell Swanström som kan säga 
detsamma.

WALES
Bulletinen har fått tillskott till 
redaktionen. ”Welcome to write in the 
bulletin, Patric!” Slutspel.

WALES 2
Welcome Cymru. 

POLAND
Öppnar med 1 klöver på alla händer och 
markerar enligt Schneider och Malmö.

TOM´S VIRKE
Jag har förstått att groggvirket tagit slut 
på Gotland.

FEMHUNDRASJUTTITVÅ OCH TJUSJU
…till ingen nytta för där låg hon redan 
naken i tamburn…

LIDEN
Ett lag vars maskar ständigt misslyckas.

AUSTRIA
Vi får se mängder med canapé av 
svarshanden inbillar jag mig. Många 
österrikare brukar bjuda sin sämsta färg 
som svarshand.  Jag drog i ett EM från 
dam, knekt femte i bordets först bjudna 
färg och fick se tre hackor på bordet. 
Bingo! Men spelföraren vann med tian… 
Kvartsfinal.

DÖDERHULTARNA
Ytterligare en Håkan Nilsson. Jag sätter 
en hacka på den förre.

CZAJKOWSKI
Laget bör ha koll på spader dam.

TEAM HATTRICK
Hur ska man kunna förvänta sig framgång 
när man hatar trick?

BIKINIBRIDGE
Något för bridgens voyeurer.

FEDTSPILLERNE
Tillhör de rundare i Danmark. Kvartsfinal.
RATINGBASKERNE
Jag hittar över huvud taget inte laget på 
Jan Kamras landslagsranking.

BRIDGEMOTORVEJEN
Håll dubblingslappen i beredskap mot 
detta lag. De kör troligen alldeles för fort.

8583
Kommer bara förstärkning fram i tid 
(Morath-Gustawsson övar sig i USA 
några dagar) kan det gå bra.

KIEL
Gammal Hansa- och örlogsstad. 
Budgivningen är ju en förhandling och 
spelföringen kan liknas en krigsplan.

E-BRIDGE INTERNATIONAL
Grillar man tillräckligt hårt blir det bara 
sotsmak kvar.

PYRAMIDERNA
Fantastiska byggnadsverk. Detta lag har 
dock inte medverkat i bygget.

KALLE ANKA
Bridgen i Ankeborg håller inte någon 
högre klass.

TRÄKFUGLENE
Fiskmåsarna på landet brukar lämna 

We are all the 
winners...
1998 ÖREBRIDGEN  
Tommy Bergdahl, Peter Nordén, 
Bo-Henry Ek, Göran Petterson, Rolf 
Israelsson, Leif Svenzon

1999 SKALMAN
Tom Gärds, Stefan Haglund, Niklas 
Warne, Martin Löfgren, Frank West-
man

2000 AKTUELL PRODUKTION
P-O Sundelin, Johan Sylvan, Tommy 
Gullberg, Lars Andersson, Peter 
Strömberg, Fredrik Nyström

2001 BULGARIA
Christo Drumev, Dessislava Popova, 
Ivan Bonev, Rossen Gunev

2002  8465
Tommy Gullberg, Sven-Åke Bjerre-
gård, Anders Morath, Mårten Gus-
tawsson, Bengt-Erik Efraimsson

2003 ?

Fällorna är gillrade i Chairman’s Cup - enligt uppgift har Greven apterat hela natten...
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tråkiga spår efter sig. Slutspel.

GREVEN
Greves fru lagar mycket god mat, mycket 
god mat. Slutspel.

”TJONG I BULJONGEN”
Ja, någon medaljong lär det inte bli. 
Möjligen några rejäla karameller.

S:T ERIK VII
Laget besegrade vårt öppna landslag till 
Malta men har sedan dess upptäckt att de 
inte är så bra.

KONOW
Norsk frisinnad statsminister som 
uppfann Bergen raises.

NORDEA, ALINGSÅS
Jag avstår från Nordea och satsar hellre 
på Öresund.

UDDEVALLA A
B måste det väl ändå vara.

ÖREBRIDGEN+
Laget försöker ständigt att hitta 
något plus. Nu har de grävt långt ner. 
Kvartsfinal.

CAT
Heter det inte TAT? Laget använder 
Murray´s law som lyder att partnern 
alltid ska spela de dåliga kontrakten. 
Slutspel.

PONKS
Små pojkar som förirrat sig till 
storheterna i  Blå Hallen.

TEAM PRESTANDO
Man får inte ha för stora pretentioner på 
lagets prestationer.

RULLTRAPPAN
Går bara neråt men farten är OK.

THE LOSERS
Ett lag fyllt med självinsikt.

BARA PÅ LATTJO (BPL)
Om det nu ska vara så kul att få mängder 
med stryk.

GALOSCHERNA
Passar dom?

ZANG
Många hävdar att dessa killar borde spela 
i öppna landslaget. De måste dock lära sig 

stava till sang först. Kvartsfinal.

PLEJADERNA
Se upp för Zeus om ni jagar tjejerna i 
laget.

DREAM TEAM
Det måste vara frågan om en mardröm.

EJNAR PIK´S PILLER
Dubbelt (Kanondubbling) brukar vara 
Einar Pyks piller.

SLAR-JM
Håll in korten mot detta lag. De har 
radar som kollar såväl till höger som 
vänster.

KATT-BRIDGE
Laget har oändlig tillgång till litteratur. 
Kvartsfinal.

STENIS
Stenmark åkte fort utför. Det går 
säkerligen fort utför här också.

CAVE
Grottbjörnens folk har äntligen lärt sig 
grunderna i bridge. Slutspel.

BAMSARNA
Stora snälla pojkar som inte vållar någon 
besvär.

GRYFFINDOR
Damsidan gör sig bättre annars går det 
illa i Monte Carlo.

RAMLE
Povel heter Ramel, inte Ramle.

STEIN
Laget har alldeles för tung ballast.

KAV LUGNT
Det tror jag inte. Jag misstänker att det 
snarare blir styv kuling för detta lag.

20-21
Förr måste man förlora med två poäng i 
pingis. Jag måtte ha blivit gammal. Slutspel.

JANSSONLIGAN
Jönssonligan har inte heller gjort sig 
kända för att nå framgångar

BORLÄNGELIGAN
Inte Borlängeligan heller.

NORRIFRÅN
Närmare bestämt från trakterna kring 

Luleå.

HOT WALDI
Starka kryddor kan dölja att maten blivit 
skämd. Vid bridgebordet hjälper kryddor 
föga.

SLYTHERIN
Får säkerligen pisk av Gryffindor.

SLAKT
Ytterligare ett lag med insikt. Om dom 
nu förstått vilka som ska bli slaktade.

JÖSSES
Inte fick dom mig att tappa andan.

CARMEN
En brokig samling. Kvartsfinal.

TYRESÖ
All inlärning når platåer. Men det är 
meningen att man någon gång ska komma 
vidare.

BERGSLAGET
Malmbrytning kan vara en bra 
sysselsättning.

VÅCK
Helt väck.

KALINKA
Blir med tiden stjärnor i yttre rymden. I 
år blir det dock stjärnfall.

Lösningen 
på dagens 
spelproblem
PROBLEM 1
Vinn utspelet och spela spaderfyra 
till ess. Fortsätt med ruter till nia om 
Öst lägger lågt. Därmed godspelar ni 
med säkerhet två ruterstick utan att 
Öst kan komma in och spela genom 
hjärtern.

PROBLEM 2
Tag spaderdam och fortsätt med 
spader till ess. Därefter spelar du 
klöver och täcker Östs kort. Väst 
sticker förstås. Han hämtar sedan 
hem sitt spaderstick (du sakar klöver 
från båda händer). Därefter följer 
favör för nio stick.
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PROBLEM 1. SYD GIV / ALLA I ZONEN

 [E1032
 ]2
 {K1032
 }8632

 [K94
 ]EK10
 {D954
 }EKD

Väst Syd Öst Nord
Pass 2NT Pass 3}*
Pass 3{* Pass 3NT
Pass Pass Pass

Utspel: Hjärtertre, udda enligt 10-12.

Hur garderar ni hemgång när Öst 
sätter i hjärterdam?

TVÅ SPELPROBLEM KANSKE KAN FÅ DIG ATT KOMMA IGÅNG...

Ett lätt och ett lite svårare problem varje dag
PROBLEM 2 SYD GIV / N-S I ZONEN

 [E109
 ]K2
 {KD104
 }6542

 [D76
 ]ED103
 {E9
 }K1073

Väst Syd Öst Nord
Pass 1NT Pass 3NT
Pass Pass Pass

Utspel: Spadertvå (11-regeln).

Öst vinner utspelet med spaderkung 
och returnerar spader. Gardera 
hemgång!

Tippa Chairmans Cup!

Kvartfinallag: Semifinal: Finalister: Vinnare:

1___________________  
 1___________________
2___________________  
  1___________________
3___________________   
 2___________________
4___________________   
   1__________________
5___________________   
 3___________________
6___________________   
  2___________________
7___________________  
 4___________________
8___________________  Jag som tippat heter:  ____________________________

Vilka tror DU vinner Charimans 
Cup i år? Tippa segrare, fina-
lister, semifinalister och kvarts-
finalister! Den som tippat bäst 
belönas med fina priser! Vill du 
inte klippa eller riva sönder din 
bulletin går det bra att skriva av 
talongen på ett blankt papper.

För att ditt svar ska räknas måste det 
lämnas in senast söndag klockan 22, 
det vill säga innan lagen börjat välja 
motståndare. Du kan lämna svaret i 
infodisken eller till någon i redaktionen. 
Om ingen tippar bättre än 12 poäng 
blåses tävlingen av (men det vore ju för 
uselt!).  Max ett svar per person!

RÄTT LAG... 
...i kvartsfinal ger 1 p/st
...i semifinal ger 3 p/st
...i final ger 5 p/st
...som vinnare hela 10 p!
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INFÖR CHAIRMAN’S CUP

Information, regler och statistik!
INFORMATION
Tävlingen är öppen för alla och spelas 
i Blå Hallen, Billingehus, Skövde. Det 
är en lagtävling med en kombination 
av serie och cupspel. (Högst 6 spelare/
lag). Ordföranden i Sveriges Bridgeför-
bund, Mats Qviberg, sponsrar tävlingen. 
Därav namnet Chairman’s Cup. 
Startavgifter i CC1 är 1500 kr/lag (500 
kr för rena juniorlag) och i CC3 res-
pektive ”andra chansen” 500 kr/lag. I 
CC1-4 tillåts C-system. Från och med 
CC5 tillåts A-system. 
 
Priser vid 100 lag:  35.000 
 15.000 
 10.000 
   7.000
   3.000 (plats 5-8) 

Medaljer delas ut till de tre främsta 
lagen. 
 
Silverpoäng delas ut i CC1-4, guld-
poäng delas ut i CC5-CC8. Skala 
bestäms när antal lag har fastställts. 
 
Nedanstående spelschema gäller vid 
minst nittio lag. I annat fall används 
fjolårets. 
 
CC 1, LÖRDAG & SÖNDAG 
spelas som förskjuten Gröna Hissen 
över 108 brickor med 6 brickor per 
match. De främsta 56 lagen går vidare 
till etapp 3. Lagen 57-64 går vidare till 
CC2.
 
Lördagen den 26 juli 13.00 startar CC 
1 med 10 matcher. Middagspaus mellan 
18.10 och 19.00. Spelet beräknas 
vara avslutat 22.15. Spelet fortsätter 
på söndagen med 8 matcher. Spelet 
beräknas vara slut 17.30. 

CC 2, SÖNDAG KVÄLL 
Lagen 57-64 spelar en match över 32 
brickor om en plats i CC3. Vinnarna 
delar på 20 sp. 
 
”ANDRA CHANSEN” (söndag kväll) 
Utslagna lag och lag som till minst 50% 
består av spelare från damernas par-
final kan spela återkval om fyra platser 

i CC3. Det är en Gröna Hissen över 
sex 5-brickors matcher med brons-
poäng enligt gällande skalor. Startavgift 
500kr/lag. Lag som går vidare spelar 
fritt i CC3. 
 
CC 3-4, MÅNDAG 
Återstående 64 lag spelar från och 
med nu rena cupmatcher, där minsta 
differens är avgörande. Särskiljning 
sker i första hand på basis av antalet 
vunna brickor, i andra hand på antalet 
helpoäng och i tredje hand via Golden 
game (Sudden death) över 1 bricka.  
Val av motståndare sker på söndag-
kvällen 23.00 i serveringstältet utanför 
Blå Hallen. 
Matcherna i CC3-4 spelas över 32 
brickor och vinnarna delar på 24 resp 
32 mästarpoäng i silver.  
 
CC 5-6, TISDAG 
CC5 spelas över 32 brickor och vin-
narna delar på 4 guldpoäng. 
CC6 spelas över 48 brickor och vin-
narna delar på 8 guldpoäng.  
Fr.o.m. tisdag sänds matcherna på 
Internet och går att se i Rama, dock 
endast finalen kommenteras. 
 
CC 7, ONSDAG 
Semifinalerna spelas över 64 brickor 

och vinnarna delar på 24 guldpoäng.
 
CC 8, TORSDAG 
Finalen i 2003 års Chairman’s Cup 
spelas över 64 brickor. Vinnarna delar 
på 36 guldpoäng. Match om tredjepris 
spelas parallellt, dock med andra tider 
och över 32 brickor. Vinnarna delar på 
12 guldpoäng. 
 
PRISUTDELNING 
Prisutdelningen sker i Blå Hallen direkt 
efter finalen. 
 
VANDRINGSPRIS 
Vinnarna får förutom prispengar 
även en inteckning i vandringspriset. 
Vandringspriset erövras vid 30 poäng. 
Poäng erhålles individuellt genom: 10p 
för seger, 5p för andra plats, 3p för 
tredje plats och 2p för fjärde plats. 

Om två eller flera når 30 poäng eller 
flera vinner den som 
a) har flest poäng eller 
b) bättre placeringar eller 
c) särskiljning året efter. 

Poäng delas ut till samtliga spelare 
i laget som spelat minst 64 brickor 
under de tre sista matcherna.  

Mats Qviberg - ordförande i SBF och sponsor till tävlingen - slipar på välkomsttalet...
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Så här är poängställningen för 
att vinna den åtråvärda bucklan i 
Chairman’s Cup.

1   22   Gullberg, Tommy   

2 18   Gustawsson, Mårten       

3 16   Efraimsson, Bengt-Erik     

4  15   Bjerregård, Sven Åke     
  15   Morath, Anders       

6 12  Dessislava Popova        
 12 Rossen Gunev

2   10   Bergdahl, Tommy 
  10   Ek, Bo-Henry       
  10   Israelsson, Rolf        
  10   Nordén, Peter       
  10   Petersson, Göran       
  10   Svenzon, Leif       
  10   Gärds, Tom      
  10   Haglund, Stefan       
  10   Löfgren, Martin     
  10   Warne, Niklas       
  10   Westman, Frank       
  10   Andersson, Lars        
  10   Bertheau, Peter       
  10   Nyström, Fredrik       
  10   Sundelin, Per Olof       
  10   Sylvan, Johan     
  10   Christo Drumev        
  10   Ivan Bonev             

24 5   Auby, Daniel    
  5   Ebenius, Johan      

  5   Kokko, Kaj      
  5   Stefan Solbrand    
  5   Karlsson, Tomas     
  5   Noberius, Henrik    
  5   Törnqvist, Tobias     
  5   Wiklund, Roger      
  5   Albertsson, Lars   
  5   Brenning, Tomas     
  5   Flodqvist, Sven-Olov     
  5   Göthe, Hans    
  5   Ljung, Anders   
  5   Anders Hagen     
  5   Andreas Marquardsson       
  5   Gregers Bjarnarsson       
  5   Michael Askgaard
 5 Fabio Lo Presti
 5 Fabrizio Hugony
 5 Maria d’Avossa
 5        Stelio di Bello

44 3   Palmgren, Anders        
  3   Ragnarsson, Carl     
  3   Rådberg, Claes      
  3   Hans-Christian Graversen     
  3   Eliazohn, Nichlas     
  3   Melander, Magnus        
  3   Sandin, Hans-Ove       
  3   Sundell, Bo      
  3   Ahlesved, Krister      
  3   Axelsson, Torbjörn        
  3   Borin, Kenneth      
  3   Cullin, Per Ola       
  3   Lindberg, Göran        

57 2   Andersson, Göran       
  2   Axenbratt, Thomas      
  2   Larsson, Lars-Göran       

  2   Sallander, Jan     
  2   Brian Senior       
  2   Chris Jagger     
  2   Glen Holman     
  2   John Young       
  2   Andersson, Jan-Olov        
  2   Bjäring, Christer      
  2   Claesson, Leif
 2 Ivaljo Karaivanov
 2 Kalin Karaivanov
 2 Rumen Trendafilov
 2 Valentin Al-Shati 
 2 Vladimir Mihov
 2   Vladislav Isporski

Följande krävs för att ta sig till final!
Dag Omgång Antal brickor  Antal lag Kommentar 
Lö-Sö  CC1  108     De 56 första vidare till CC3
Sö  CC2  32   8   Endast lagen 57-64, Cupmatch till CC3
Sö  Andra Chansen  30     För damer och utslagna lag, 4 till CC3
Må  CC3  32   64 
Må  CC4  32   32 
Ti  CC5  32   16 
Ti  CC6, kvartsfinal 48   8 
On  CC7, semifinal 64   4 
To  CC8, tredje pris  32   2 
To  CC8, final  64   2 

380 brickor 
från kval till final

Jakten på bucklan
INFÖR CHAIRMAN’S CUP

Tommy Gullberg - enda spelaren som kan vinna 
bucklan nu!



12 | BRIDGEFESTIVAL 2003 | NUMMER 1 BRIDGEFESTIVAL 2003 | NUMMER 1 | 13

ÖVERLEDARE ............................... Lars Persson

TÄVLINGSANSVARIG ................... Stefan Åstrand

SEKRETERIAT............................... Tomas Brenning
....................................................... Göran Sallstedt
....................................................... Boel Hall
..........................................................Ulla Brenning
..........................................................Jenny Rudenstål
..........................................................Leif Axelsson
..........................................................Calle Ragnarsson

TÄVLINGSLEDARE........................ Christer Grähs
....................................................... L-G Magnusson
....................................................... Freddy Friberg
....................................................... Jens-Ulrik Fougt, DEN
....................................................... Bengt Jungerfelt
.......................................................Andrea Cossu Rocca, ITA
....................................................... Giulio Cervato Selvaggi, ITA
....................................................... Calle Ek

BRICKLÄGGNING......................... Hans Mittler
....................................................... Gert Malmström
....................................................... Bo-Lennart Grähs 
....................................................... Lena Gustafsson
....................................................... Mats Dahlkvist
....................................................... Fredrik Ljunggren

RESULTATSERVICE...................... Leif Geremyr

INFORMATIONSCHEF ................. Åsa Andersson
INFODISK ..................................... Annika Dahl
....................................................... Kerstin Källander

BULLETIN ..................................... Micke Melander
.......................................................Tommy Gullberg
....................................................... Noomi Hebert
....................................................... Sven-Olov Flodqvist

PRESSERVICE ............................. Åsa Andersson

EKONOMI ..................................... Lars Persson

AKTIVITETER ................................ Sixten Ek

CAFETERIA ................................... Essie Ek

Vem gör vad i
Bridgefestivalstaben?

DAG-FÖR-DAG SCHEMAT

LÖRDAG 26 JULI
10.00 – 21.00 SM-Par Damer Final 
13.00 – 22.15 Chairman´s Cup 1
15.30 – 22.15 Silverbarometer 1

SÖNDAG 27 JULI
10.00 – 15.00 SM-Par Damer Final
10.00 – 17.30 Chairman´s Cup 1
10.00 – 13.15 Partävling 1 
15.30 – 22.15 Silverbarometer 2
18.30 – 22.45 CC2 och Andra Chansen

MÅNDAG 28 JULI
10.00 – 21.00 SM-Par Veteraner Final
10.00 – 14.30 Chairman´s Cup 3
10.00 – 13.15 Partävling 2 
14.30 – 17.45 Partävling 3
15.30 – 22.15 Silverbarometer 3
15.30 – 20.10 Chairman´s Cup 4 
19.00 – 22.15 Partävling 4 

TISDAG 29 JULI
10.00 – 15.00 SM-Par Veteraner Final
10.00 – 14.30 Chairman´s Cup 5 
10.00 – 13.15 Partävling 5 
14.30 – 17.45 Partävling 6
15.30 – 22.15 Silverbarometer 4 
15.30 – 22.10 Chairman´s Cup 6
19.00 – 22.15 Partävling 7 Mixed
23.00 – 02.15 Partävling 8 

ONSDAG 30 JULI
10.00 – 19.30 SM-Par Mixed Final
10.00 – 19.30 SM-Lag Seniorer
10.00 – 20.00 Chairman´s Cup semifinal
10.00 – 13.15 Partävling 9 
12.00 – 18.45 Silverbarometer 5
14.30 – 17.45 Partävling 10
20.00 – Danskväll

TORSDAG 31 JULI
10.00 – 16.20 SM-Par Mixed Final
10.00 – 16.20 SM-Lag Seniorer
10.00 – 20.00 Chairman´s Cup Final
10.00 – 13.15 Partävling 11 
12.15 – 17.45 Chairman´s Cup, match om 3:e pris
14.30 – 17.45 Partävling 12
15.30 – 22.15 Silverbarometer 6 - IMP över fältet
19.00 – 22.15 Partävling 13
23.00 – 02.15 Partävling 14 

FREDAG 1 AUG
10.00 – 19.45 SM-Par Final, omg 1 ( kval )
10.00 – 13.15 Partävling 15 
14.30 – 17.45 Partävling 16 
15.30 – 22.15 Silverbarometer 7 

LÖRDAG 2 AUG
10.00 – 20.00 SM-Par A - Final 
10.30 – 20.30 SM-Par B - Final
10.00 – 13.15 Partävling 17 
15.30 – 20.00 Guldbarometer omg 1 av 2 

SÖNDAG 3 AUG
10.00 – 15.45 SM-Par A - Final
10.30 – 15.30 SM-Par B - Final 
10.00 – 14.15     Guldbarometer omg 2 av 2 

• För juniorer är Partävlingarna 10.00 gratis under hela veckan. 
• Varje dag 27 juli - 2 augusti ordnas en tipspromenad. Start infodisken.
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DIVERSE...

INTERNET
Alla resultat, bilder, bulletiner med
mera finns på www.bridgefedera-
tion.se. Vill du följa spelet live gör du 
som instruktionerna säger på sajten 
www.bridgebase.com.

AKTIVITETER FÖR SPELLEDIGA BRIDGE-
SPELARE OCH FAMILJEMEDLEMMAR
» Golfbiljetter 200 kr, säljs i hotell-
receptionen.
» Fiskekort 100 kr, säljs i hotellrecep-
tionen. Kortet gäller 24 tim från inköp 
i Hållsdammen, den sjö som tipspro-
menaden går runt (på gångavstånd från 
hotellet genom stugbyn).
» Utflyktsmål: broschyrer finns vid 
hotellreceptionen.

MÄSTARPOÄNG
Alla mästarpoäng rapporteras direkt. 
Utländska spelare erhåller sina 
MP i informationsdisken. Alltså alla 
brons, silver- och guldpoäng regist-
reras direkt. OBS! registrering sker 
ENDAST om medlemsnummer 
antecknats på bordsanmälan.
Har du glömt ditt medlemsnummer 
kan det erhållas i infodisken.

TIPSPROMENAD 
Varje dag 28 juli - 3 augusti.

INFORMATIONSDISKEN
Finns i Blå Hallen alldeles innanför 
entrén. Förutom förmedlingen av 
hotellrum finns där också all försälj-
ning av bridgeartiklar. Informationsdis-
ken har koll på det mesta som händer!

MAT
» Lunchbiljetter säljs i infodisken, köps 
senast kl 10.00 - pris 80 kr. Lunchen 
serveras mellan 11.30-15.00
» Buffé, bara att sätta sig - pris 129 kr
Buffén serveras 18.00-23.00.
» Nattamat från 18 till c:a 23 och 
kostar 95 kr.

Ja, hur maskar man annars ut en 
dam på engelska?? Här kommer 
en liten ordlista så att alla bättre 
ska kunna både förstå och 
förklara vad som händer vid de 
gröna borden! Särskilt passande 
nu när Chairmans Cup bjuder på 
så många långväga gäster.

Klöver  Club(s)
Ruter  Diamond(s)
Hjärter  Heart(s)
Spader  Spade(s)
Sang  No trump
Färg  Suit
Pass  No bid
Giv  Deal(er)
Ozon  Non-vulnerable
Zon  Vulnerable
Alla i (o)zon All (non)-vulnerable
Dubbelt Double
Straffdubbelt Penalty-double,
UD  Take-out double
Tvåfärgshand Two-suiter
Högfärg(er) Major(s)
Lågfär(er) Minor(s)
Bästa lågfärg Best minor
5-korts högfärg Five-card major
Naturligt Natural
Delkontrakt Part score
Utgång  Game
Lillslam  Small slam
Storslam Grand slam
Ess  Ace
Kung  King
Dam  Queen
Knekt  Jack
Honnör  Honour, face card
Hacka  Small, low card
Poäng  Points

Let’s worm out the Queen!
En (två, tre...)bet One (two, three...) 
  down
Jämn hemgång Just made
Bjuda  Bid
Öppningsbud Opening bid
Inkliv  Overcall
Hoppinkliv Jump Overcall
Svar  Response(s)
Begränsad Limited
Spela ut  Lead
Träkarl  Dummy
Renons  Void
Singel  Singleton
Överföring Transfer
Krav  Forcing
Utgångskrav Game forcing
Rond-krav Forcing one round
Okrav  Non-forcing
Invit  Invitational
Relä  Relay
Spärr  Pre-emptive
Kontrollbud Cue-bid
Höja  Raise
Ess-fråga Asking for aces
Spelförare Declarer
Försvar  Defence
Maska  Finesse
Trumfa ut Draw trumps
Stjäla  Ruff
Ingång  Entry
Korsstjäla Cross-ruff
Peta in  End-play
Sned-sits Bad break
Bekänna  Follow suit
Markera Signal
Högmarkera Encouraging signal
Lågmarkera Discouraging signal
Saka  Discard
Tävlingsledare Director
Otur  Bad luck

BRIDGE DICTIONARY
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Captains 
Meeting

All International teams are called for 
Captains Meeting at 

Saturday the 27th of July 
in the Blue Hall, 1100 ours. 

The meeting is to be lead 
by Daniel Auby./Christer Grähs. 
Swedish teams may participate 

if they want to.

WELCOME!

Här börjar Bullens följetong om 
Hasse Persson, en till synes helt 
vanlig kille med glasögon och 
ostyrigt hår. Men det visar sig 
att Hasse inte är som alla andra. 
Hasse Persson är en kortspelare, 
och vetskapen om detta 
förändrar hela Hasses liv...

Hasse låg på sin säng och kände sig 
värdelös. Det gjorde han ofta när hans 
moster och hennes man och Dudde, 
deras fettklump till son, hade fått en 
chans att tala om vad de tyckte om 
honom.
”Helt genomkorkad”, var moster 
Pernillas omdöme.
”Slöseri med frisk luft”, sa morbror 
Ville.
”Jättedum” sa Dudde, som var alldeles 
för trög och fantasilös för att hitta på 
något vassare.
Hasse suckade. Han var fosterbarn, 
och hade bott hos sin mosters familj 
nästan så länge han kunde minnas. 
Hans föräldrar hade dött när han 
var liten, och han mindes dem bara 
mycket vagt. Hans mamma som log 
mot honom. Hans pappa som höll 
något som såg ut som en liten liten 
bok i handen...
Hasse suckade igen och kliade 
sig i pannan. Ärret han hade där 
hade besvärat honom nästan hela 
sommaren. Hasse visste att han hade 
fått det den natten hans föräldrar dog 

SOMMARLÄSNING I BULLETINEN

Hasse Persson och Filosofens System
i den där bilolyckan. Det var ganska 
stort, och lite kantigt...ungefär som en 
lite skev rektangel på sniskan.
Men varför hade ärret börjat klia 
nu? Hasse hade i ett svagt ögonblick 
nämnt saken för moster Pernilla, men 
hon väste att han bara inbillade sig och 
skulle hålla snattran.
’Mat!’ vrålade Dudde utanför Hasses 
dörr. ’Bäst att du skyndar dig, annars 
äter jag upp alltihop!’.
Hasse reste sig och släntrade nerför 
trappan. När han kom in i köket såg 
han en tom gryta och ett renskrapat 
gratängfat. Dudde satt på en stol och 
rapade och såg ut som om han skulle 
spricka av lycka. Moster Pernilla log 
kärleksfullt mot sin son, och morbror 
Ville skrockade.
’Det har jag redan gjort!’ skrek Dudde. 
’Ha ha ha! Där fick du!’
’Min lilla Dudde-Pudde var visst lite 
hungrig,’ sa moster Pernilla.
’Du är allt en riktig skämtare!’ sa 
morbror Ville.
Hasse skulle just lämna köket, då det 
smällde till i brevlådan. 
’Hämta posten, Hasse!’ sa moster 
Pernilla.
Hasse gick ut i hallen med tungt hjärta 
och kurrande mage. Han fick aldrig 
någon post, något som ingen i hans 
familj missade att ständigt pika honom 
för.
Hasse rafsade upp räkningar och 
reklam, när han plötsligt såg något som 
fick han hjärta att hoppa till.
Han såg sitt eget namn.
Det stod präntat i prydlig stil på ett 
tjockt, cremefärgat kuvert i fint papper. 
I ena hörnet fanns fyra symboler. 
Hasse såg att ett var ett hjärta, men 
vad de andra var visste han inte. Men 
de såg på något underligt sätt bekanta 
ut. Det var något...något med hans 
föräldrar, det visste han genast.
’Haru fastnat med håret i brevlådan 
eller?’ röt morbror Ville från köket.
Hasse vaknade upp ur sin trance, och 
gick tillbaka till köket. Han lämnade 
över all post, utom sitt eget brev, till 
morbror Ville.
’Det där sista också,’ grymtade 
morbror Ville.
’ Det är till mig,’ sa Hasse.

Ville, Pernilla och Dudde gapade. 
’Det måste vara ett misstag,’ sa moster 
Pernilla till slut. ’Du får ju aldrig...’ 
Hennes röst dog bort, men hon 
behövde inte avsluta meningen. Alla 
visste vad hon menade.
’Nu har jag fått det,’ sa Hasse och 
strök med fingrarna över kuvertet. 
Han ville inte öppnade det riktigt än, 
han ville dra ut på den här känslan 
- det var någon som hade något att 
meddela honom.
’Ro hit med det där,’ sa morbror Ville 
dovt.
Men Hasse lyssnade inte. I stället 
öppnade han försiktigt det vackra 
kuvertet och drog fram brevet och 
läste:

GALTHOLMENS SKOLA 
FÖR KORTSPEL OCH 

KORTKONSTER

Käre Herr Persson!

Vi är glada att kunna informera Er om att Ni har 
en plats vid Galtholmens skola. Terminen börjar den 
28 Augusti. Vänligen notera bilagan som listar alla 
nödvändiga böcker och övrig utrustning.

Vänligen

Allan Dubbelt, rektor

Hasse såg upp på sina fosterföräldrar.
’Jag ska tydligen lära mig spela kort,’ sa 
Hasse.
Moster Pernilla blev vit i ansiktet, men 
morbror Ville blev högröd.
’Det ska du inte!’ röt morbror Ville. 
’Vi tillåter inte...samma krafs som dina 
föräldrar...’
Dudde stirrade dumt på sin mamma.
’Vad är kort?’ frågade han.
’Det är ingenting,’ sa moster Pernilla 
lågt. ’Det är bara...påhitt!’
’Men de här brevet ser väldigt äkta ut 
för att inte finnas,’ sa Hasse.
’Över min döda kropp att du...’ 
började morbror Ville, men avbröts av 
att det bankade på dörren.
’Hasse!’ vrålade någon därute. ’Packa 
ihop dina saker så åker vi!’

Historien om Hasse fortsätter i 
morgondagens Bulletin!
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AV ENTRÉE CE SEER / FRITT ÖVERSATT AV TJOLPE

Wellingtons seger över Napoleon vid Waterloo 
var beroende av att Bluchers preussare anlände 
i sista minuten. Denna bricka påminner om den 
händelsen.

Väst giv, Nord-Syd I zonen.

[ 432  ] 432  { 432  } 5432

Partnern är en solid spelare, men robbern går dåligt när jag 
tar upp en hand av det slag som både jag och min bankman 
är alltför väl bekanta med. I hopp om att kunna sätta en 
käpp i hjulet för motståndarna öppnar jag med 3 hjärter. 
Det ser ut att ge Nord ett problem, men han dubblar till 
slut.

När partnern redubblar måste jag upplysa om en 
konvention. Redubblingen visar hjärterstöd, men förnekar 
honnör i färgen. Jag anar att tre redubblade hjärter kan 
bli lite dyrt, men Syd är av den gamla skolan och fyrar av 
Blackwoodkanonen. När han får besked om att Nord har 
tre ess och två kungar, bjuder han 7NT.

 Väst  Nord  Öst  Syd
 3]  Dbl  RD*  4NT*
 Pass  5] *  Pass  5NT*
 Pass  6{*  Pass  7NT
 Pass Pass Pass

Utsikterna är dystra, men jag måste hur som helst 
försöka hitta ett utspel som kan pressa spelföraren. 
Eftersom partnern inte dubblade 6{ står valet mellan de 
svarta färgerna och jag väljer till slut en lätt missledande 
spaderfyra.

  [Kkn10
  ]kn65
  { ED65
  }ED6
 [432
 ]432
 {432
 }5432

Syd verkar föga bekymrad och inkasserar tre höga spader, 
medan partnern markerar för jämnt antal, samt tre höga 
hjärter, då partnern återigen markerar för fyra. Det slår mig 
att tre redubblade hjärter inte hade varit någon höjdare.

Nu tar spelföraren för ess, dam och kung i ruter, medan 
partnern producerar knekten och tian, samt ess, dam och 
kung i klöver, medan jag falskmarkerar med 3-5-4 i hopp 

ÖVERSÄTTNING FRÅN BULLETINEN VID ÖPPNA EM I MENTON

Spela försvar med mig

om att kunna lura Syd. För en gångs skull är det motiverat 
att visa enkortslutläget:

  [ –
  ] –
  { 5
  } –
 [ –    [ 9
 ] –    ] –
 { –    { –
 } 2    } –
  [ –
  ] –
  { –
  } –

Syd, som är sysselsatt med bokföringen, väcks bryskt 
när hans partner påpekar att han ännu inte spelat ut i 
trettonde stick. Trots noggrann efterforskning finns det inte 
ett spår av hans trettonde kort och enligt Lag 79 är jag 
inne för andra gången. Herre Gud! Jag kommer att få för 
klövertvåan!

Hela given:

  [ Kkn10
  ] kn65
  { ED65
  } ED6
 [ 432    [ 9865
 ] 432    ] 10987
 { 432    { kn10
 } 5432    } 1098
  [ ED7
  ] EKD
  { K98(7)
  } Kkn7

Min partner påpekar att han kom ihåg vår konvention, 
men det är bortkastat på Syd, som inser att han kunde ha 
vunnit sista stick med rutersju, speciellt attraktivt när Dom 
Perignon är den lokala drycken.
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