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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:
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

Bridgefestivalen igång 
och redan halvfullt i tältet 

BILLINGEHUS 26/7 2003
Hej tältet! 
En ny bridgevecka med ett nytt försök att skapa lite fler 
kvadratmetrar att ställa gröna bord på. Första försöket gick 
bra – silvertävlingen hade inga större besvär, förutom att 
några regndroppar letade sig in. Dock fasar många för hur 
det blir om solen gassar, men kanske är det i alla fall bättre 
än Blå Hallen…Efter dag 1: Tältet - Blå Hallen 1-0.

Damerna drog igång, Stockholm dominerade. Jenny 
Rudenstål – Marita Tengå ledde länge, men när dammet lagt 
sig efter de första 64 brickorna hade Monica Hermansson 
– Tora Philip övertagit förstaplatsen. Men i vassen lurar Pia 
och Jessica och systrarna Strandberg.
Chariman’s Cup lockade lika många lag som fjol, och i år 
kom till och med Mats Qviberg, ordföranden själv. 
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EFTER FÖRSTA DAGEN - DAMFINALEN

Skrällvarning i damfinalen?
Så kom damfinalen igång
utan mankemang. Som sig
bör slog jag mig ner för att 
kontrollera fjolårs-mästarnas 
form, och den goda idén hade 
även Eva-Liss i åtanke på första 
brickan.

Given har roterats.

1. Syd [ K73
Ingen ] ED875
 { K1086
 }4
[ D62  [ kn1054
] Kkn6  ] 3
{ 97543  { kn
}D9  }K1087652
 [ E98
 ] 10942
 { ED2
 }Ekn3

Väst Nord Öst Syd
Inga Sara Eva-Liss Margot
Bud Sivelind Göthe Sivelind

   1NT
pass 2{ 3} pass
pass 4{ pass 4]
pass pass pass

Efter Saras överföringsbud testade 
Eva-Liss budformen. Bra att få det 
gjort redan på första brickan. Detta 
tilltag borde ha satt fart på Nord-Syd, 
och om Syd stöttar hjärtern borde 
Nord via 4} kunna gå mot slam.

Om Nords 4{ var naturligt, bordet 
väl Syd ha hittat på något mera än att 
preferera hjärtern, så jag misstänker 
att det var förnyad överföring.

Efter klöverutspelet slog Syd korrekt 
masken med hjärterdamen för tolv 
stick och 20/46. Två par delade toppen 
i bjuden lillslam.

”Skitutspel”, kommenterade Sara 
självkritiskt sitt utspel på den andra 
brickan.

Given har roterats.

2. Syd [ kn953
Öst-Väst ] 754
 { KDkn10
 }K3
[ 76  [ D104
] D1096  ] Kkn32
{ 984  { 53
}9876  }ED105
 [ EK82
 ] E8
 { E762
 }kn42

Väst Nord Öst Syd
Sara Eva-Liss Margot Inga
Sivelind Göthe Sivelind Bud

   1NT
pass 2} pass 2[
pass 4[ pass runt

Allt utom trumfutspel var OK, men 
det var vad Sara valde. Därmed fick 
Inga tag på Margots trumfkombination 
och utan trumfförlorare var 
kontraktet bärgat trots att klöveresset 
satt fel.

Det visade sig att endast tre par fått 
hem den utgången för 44/46, och 
märkligt nog stötte jag direkt på ett 
av de andra två paren. Pia Andersson 
hade varit träkarl när Jessica Larsson, 
rimligen spelförare som Nord, hade 
fått klöveress i disken från Öst. Vilka 
det tredje paret var, eller hur de fått 
hem kontraktet, vet jag inte.

Marita Tengå - Jenny Rudenstål - var länge i ledningen, men tappade mot slutet. Paret kommer säkert laddade 
till dagens spel och vill vara med och göra upp om medaljerna!

Tipspromenad
Gå på tipspromenad du också. Fina 
priser att vinna. Start och målgång 
vid informationsdisken. Lycka till och 
ha en trevlig runda i skogen.
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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)

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  

TOPP 10 ENLIGT RANKING
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          
     

RESULTAT EFTER FÖRSTA DAGEN
1 1688 Monica Hermansson - Tora Philip
2 1676 Kerstin Strandberg - Lillemor Strindberg              
3 1657 Marie Petersson - Gull-Inger Johansson            
4 1656 Gudrun Johansson - Dorothy Tägt 
5 1646 Jenny Rudenstål - Marita Tengå
6 1638 Pia Andersson - Jessica Larsson           
7 1632 Gudrun Strandberg - Ylva Strandberg              
 1632 Karin Lodin - Anna-Lisa Åkerdahl
9 1627 Christina Pettersson - Margareta Ehlin
10 1621 Lisbeth Nilsson - Helena Axelsson 

FAKTA

I andra ronden kollade jag alltså på de 
flestas (inklusive par 7) favoriter, Pia 
och Jessica.

3. Syd [ kn5
Öst-Väst ] D9873
 { E2
 }KD104
[ 84  [ EKD1093
] kn1042  ] E
{ Kkn1094  { D8653
}kn7  }E
 [ 762
 ] K65
 { 7
 }986532

Pia som Nord mot Inger Wenander 
– Ulla Westerlund öppnade i tredje 
hand med en femkorts hjärter, och 
Öst visade spader och en lågfärg med 
överbudet 2].

Väst Nord Öst Syd
   pass
pass 1] 2] 3]
pass pass 4[ pass runt

Det hade varit bra om överbudet 
direkt redovisade vilken lågfärg som 
fanns, för i så fall hade Väst kunnat 
stödja rutern, och Öst bjuda ut 
slammen.

Jessica ville klokt nog (som princip, 
alltså) inte spela ut singel i Östs 
sidofärg, varigenom kontraktet gick 
hem i sex trick., som ändå gav hela 
27/46 till Öst-Väst, när endast sex par 
bjudit sex ruter.
På rondens andra bricka gav 
normalkontraktet 3 sang på Nord-Syd 
29/46 till Öst-Väst.

4. Väst [ 5
Alla ] 9532
 { E10873
 }kn72
[ Dkn86  [ EK1074
] kn10764  ] 8
{ kn94  { 652
}9  }D1053
 [ 932
 ] EKD
 { KD
 }EK864

När Öst disciplinerat avstod från 
några experiment med 2 svaga spader 
eller 2{ Multi, varnades inte Nord-Syd 
utan Jessica öppnade med 2NT i sista 
hand och blev sedan hon förnekat 
högfärger spelförare i tre sang.

Hon slapp spaderutspel, vilket måste 
ha glatt henne, och efter hjärterdam i 
första stick testade hon klövern för att 

Jessica Larsson - Pia Andersson - valde att starta långsamt...
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se om damen skulle trilla, men det var 
inte den dagen, utan hon fick vika sig 
för två zonstraff, precis som tretton 
andra spelförare.

I tredje ronden förekom en mycket 
bra, men kanske inte helt lättbjuden 
lillslam.
Given har roterats.

5. Väst [ Kkn102
Öst-Väst ] 109
 { kn93
 }K632
[ 85  [ 74
] K865  ] D73
{ 1085  { D642
}kn985  }D1074
 [ ED963
 ] Ekn42
 { EK7
 }E

Sex spader är ju upplagt med trumfen 
2-2, men även med 3-1-sits innebär 
10-9 i hjärter att en dubbelmask i den 
färgen åstadkommer tolv stick, för att 
inte tala om ett möjligt ruterutspel till 
nia och dam.

Den budgivning jag bevittnade var 
denna:

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

3NT visade trumfstöd och två 
kontroller på en balanserad hand, och 
det kanske verkar som om Syd borde 
ha bjudit vidare på 4[. Hon hade 
emellertid redan krävt till utgång och 
med sitt kontrollbud signalerat att 
två kontroller kunde räcka till slam. 
Därför är det logiskt att Nord med 
det utomordentliga trumfstödet driver 
på till slam, så snart man har kontroll 
i de röda färgerna. 5} är en lämplig 
fortsättning och när Syd då bekräftar 
röda kontroller med 5{ bör Nord 
bjuda 6[.
 
Även den sjätte brickan var intressant.

Given har roterats.

6. Nord [ K432
Nord-Syd ] 4
 { Dkn83
 }10965
[ 95  [ kn108
] KDkn8762 ] 105
{ 5  { K10742
}ED3  }872
 [ ED76
 ] E93
 { E96
 }Kkn4

Hela nio par fick hem fyra spader och 
ett av dem t o m en övertrick! Så vitt 
jag kan se ska kontraktet dock inte gå 
hem. Säg att man får hjärterutspel till 
esset och att Väst fortsätter angreppet 
på bordets trumf när hon kommer 
in i klöver. Väst ser till att Syd inte 
kommer åt bordets fjärde klöver och 
Syd får bara nio stick.

Jag bevittnade följande budgivning:

Väst Nord Öst Syd
 pass pass 1[
2] 2[ pass 2NT
3] 4[ pass runt

Väst startade med sin singelruter 
till bordets dam och nu borde Syd 
definitivt ha inlett med en klövermask. 
Den spricker visserligen, men nu 
kan försvaret inte förhindra att 
Syd godspelar två klöverstick, som 
tillsammans med två ruter, fyra trumf 
och hjärteress och en stöld utgör 
summa tio.

Syd spelade emellertid hjärteress 
och hjärter till stöld, spaderkung och 
spaderess, samt en andra hjärter till 
stöld och överstöld. När Öst vände 
med klöver bekände Syd listigt med 
knekten. Väst vann med damen och 
borde nu ha fortsatt med hjärter till 
stöld och därefter släppt klöverkung. 
När hon fortsatte med klöveresset 
var spelet över när Syd avblockerade 
kungen.

Onsdag & Middag
Om du tänker äta middag på hotellet  
i samband med danskvällen på 
onsdag måste du på förhand boka 
bord i restauranten! 

PRESS STOPP

Kajsa 2.06
SPORTKORTNYTT:
• Ullrich ramlade i tempo-loppet 
på ”Tour de Lance”, nu vinner väl 
France Armstrong igen.

• Anna-Karin Kammerling tog 
Sveriges första medalj vid sim-VM 
i Barcelona. Brons på 50 meter fjärils.

• Och så är Kajsa tillbaka, och det 
med besked. Vid en höjdhoppsgala 
i Eberstadt klämde hon i med hela 
2.06!!! Heja heja!
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PROBLEM 1. SYD GIV / Ö-V I ZONEN

 [D1082
 ]ED10
 {107543
 }7

 [Kkn9765
 ]K
 {E862
 }EK

Väst Syd Öst Nord
 1[ Pass 3[
Pass 4[ Pass Pass
Pass

Utspel: Ruterkung, Öst bekänner lågt.
Gardera hemgången.

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

Ett lätt och ett lite svårare problem 
PROBLEM 2. NORD GIV / Ö-V I ZONEN

 [K65
 ]EK42
 {108
 }EKkn10

 [EDkn1098
 ]76
 {---
 }98765

Väst Syd Öst Nord
   1]
Pass 1[ Pass 2NT
Pass 3[ Pass 4}*
Pass 5{* Pass 5]
Pass 5[ Pass 6[
Pass Pass Pass

Utspel: Ruteress 

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!

När Nord kontrollbjuder visar Syd sin 
ruterrenons vilket föranleder Nord att 
bjuda vidare till lillslam.

Ni stjäl utspelet. Hur tänker ni er 
hemgång när trumfen sitter 4-0 liksom 
klövern.
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CHAIRMAN´S CUP

Internationall dominans

Ove Jonsson - gav favör men ”Dubbel-Magnus” 
vägrade ta emot den

Så var årets upplaga av 
Chairman’s Cup igång igen. I år 
ser vi att våra utländska gäster 
verkar ha kommit till Skövde 
laddade med tungt artilleri.  
England etta, Polen tvåa och 
Danmark trea före Syd-Väst 
och Majorn. Därefter Wales och 
Österrike.

15. Syd [ Dkn2
Nord-Syd ] D10854
 { 9653
 }4
[ K1054  [ E976
] E973  ] kn6
{ D  { K1072
}K972  }ED3
 [ 83
 ] K2
 { Ekn84
 }kn10865

Väst Nord Öst Syd
Tommy Asger Magnus Michael
Gullberg Bruhn Magnusson Veien

   Pass
2]* Pass 2 NT Pass
3}* Pass 3{* Pass
3NT Pass 4]* Pass
4[ Pass Pass Pass

Utspel: Spaderknekt
2 hjärter visade Marmic med 
singelruter. Magnus Magnusson tog 
sedan reda på att jag hade minimum, 
4414 och överförde till spader.

Asger Bruhn spelade ut en listig 
spaderknekt som fick mig på fall. Jag  
tog på bordet och spelade låg hjärter 
till kung och ess. Ruterdam vann Öst 
och spelade hjärter till dam. Bruhn 
vände nu med klöverfyra till bordet. 
Jag fortsatte med spader till tian för 
att om möjligt kunna klara 4-1.

Trodde jag! Väst vann spaderdam 
och spelade till min fasa en tredje 
trumf. Usch! Hur enkelt hade inte 
hemgången varit om jag takat trumfen 
- som jag naturligtvis borde - speciellt 
när Öst bekände med trumfåttan på 
andra varvet.

Nåväl, jag tog trumfvändan på handen 
och stal en hjärter som turligt 
skvisade Öst. När han sakade ruter 
stöldreste jag rutertio för hemgång. 
Magnus slutade överföra efter denna 
uppvisning.

21. Nord [ D8
Nord-Syd ] 98
 { 1075432
 }K63
[ kn95  [ E7643
] Kkn72  ] D53
{ 98  { EKD
}Dkn54  }E10
 [ K102
 ] E1064
 { kn6
 }9872

Väst Nord Öst Syd
Tommy Hans Magnus Ove
Gullberg Jonsson Magnusson Jonsson

 Pass 1[ Pass
2NT* Pass 3C*** Pass
4[ Pass Pass Pass

Utspel: Spadertvå
Efter femkorts spader följde Stenberg 
med minsvar.

Magnus begärde spadernio från bordet 
och stack damen med esst. Därefter 
följde låg spader till tian och duck! 
Hans Jonsson fick snabbt tillbaka 
utspelsfavören.

-Tur att utspelshanden inte hade kung, 
tia, åtta fjärde, konstaterade jag leende.

25. Nord [ E6
Öst-Väst ] EK
 { Dkn954
 }K954
[ 8543  [ KDkn7
] 10752  ] Dkn83
{ E862  { 103
}7  }D108
 [ 1092
 ] 964
 { K7
 }Ekn632

Väst Nord Öst Syd
Walter Tommy Gunnar Magnus
Weber Gullberg Göthberg Magnusson

 1}* 1]* 2}
2] Pass Pass 3]*
Pass 3NT Pass Pass
Pass

Efter min starka klöver visade Gunnar 
Göthberg upp minst 4-4 i högfärgerna 
vilket så småningom blev väldigt 
upplysande för mig. Jag gissade sedan 
på att 3 sang var en bättre utgång än 
5 klöver.

Öst spelade ut spaderkung till mitt ess. 
Jag spelade ruter till kung och ess och 
nu följde tre ronder spader. Jag måste 
saka två kort och skildes inkonsekvent 
från en ruter och en klöver. Nu räcker 
det inte med att rutern ordnar sig. 
Klövern måste också ge extrastick. 
Öst returnerade hjärter efter 
spaderåtta till mig. När ruterdam fällde 
tian ljusnade det dock. Inklivshanden 
måste ha fördelningen 4423. Efter 
rutersticken gav klöverkung och 
klöver till markerad mask hemgång.
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Gunnar Göthberg - visade upp hela fördelningen och 
blev utmaskad

Erik Brok - blev överfallen av partnern

Jag fick ett utspelsproblem mot 
Bulgarien. Jag hade:

[ 108 ] 87  { EK10643  }K73

Till höger öppnade Rossen Gunev 
med 1 sang (9-12), Dessy Popova 
berättade om fyrkorts spader varefter 
man kom till 3 sang. Ska man spela ut 
hög eller låg ruter?

Jag drog i ruter. Hela given:

40. Väst [ 108
Ingen ] 87
 { EK10643
 }K73
[ E42  [ KD97
] Kkn1052  ] E63
{ D2  { kn5
}854  }Dkn96
 [ kn653
 ] D94
 { 987
 }E102

Ruterdam följdes av fem hjärter- och 
tre spaderstick för jämn hemgång.

Största optimisten måste Otto Dahl 
vara:

45. Nord [ E62
Alla ] 10973
 { Dkn83
 }ED
[ KD97  [ 10854
] Kkn  ] 85
{ K2  { E10765
}kn9864  }K7
 [ kn3
 ] ED642
 { 94
 }10532

Väst Nord Öst Syd
Tommy Otto Magnus Erik
Gullberg Dahl Magnusson Brok

 1{ Pass 1]
Dbl 2] 2[ 3]
Pass Pass 3[ Pass
Pass 4]! Dbl Pass
Pass Pass

Dansken måtte ha gissat på 
singelspader hos partnern och trott 
att klöverkung satt för mask. Nu 

maskade stackars Erik två gånger i 
hjärter för tre straff, 800. 

Björn Frimodig fick chansen att 
ekvilibrera

58. Öst [ 852
Alla ] D97
 { 10983
 }K82
[ 96  [ KD1043
] K8643  ] 10
{ Dkn7  { E54
}kn96  }E1075
 [ Ekn7
 ] Ekn52
 { K62
 }D43

Väst Nord Öst Syd
Christer  Björn 
Eriksson  Frimodig
  1[ 1NT
Pass Pass Pass

Utspel: Hjärtertre

Spelföraren vann hjärterknekt och 
spelade hjärter till kung. Christer 
(Greven själv) spelade en tredje rond 
hjärter till bordet. Nu följde ruter 
till kung och ruter till knekt följt av 
en fjärde rond hjärter. Hade nu bara 
Öst sakat ruteress skulle Greven 
fått en ingång. Men Öst sakade något 
svart varför ruter till dam och ess gav 
hemgång.

En fransman frågade Daniel Auby om 
pricksystemet. Han fick till svar att 
sju prickar var tillåtet med sju prickar. 
Per dag frågade fransmannen. ??? 
Fransosen trodde att man förbrukade  
prickar varje gång man använde ett 
konventionellt bud. Med den metoden 
skulle man kunna öppna med Multi två 
gånger på en dag…
Men förresten Daniel. Vet du inte 
att fransmän aldrig får någr prickar. 
Möjligen en enstaka för klöver och 
ruteröppningen som bara lovar tre 
kort.
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• Årets skandal är redan ett faktum 
– Svergie-ettan petas! Trots år efter år 
av suveräna prestationer skickas hon 
hem redan på söndag.
Vi pratar förstås om Lena Gustafson 
i brickläggningen. Och skälet är inte 
en missnöje hos brickläggningsbossen 
Gert, utan att en annan boss inte 
kan vara utan henne...Lena fick ingen 
semester!
(Det var för övrigt Lenas vackra 
hand vi kunde skåda på gårdagens 
omslagsbild . Ge henne nu en 
komplimang så blir hon lite gladare!)

• Vem har sagt att bridgespelare är 
oföretagsamma? En man som vid 
ankomsten till Billingehus upptäckte 
att han placerats i ett rum utan 
kylskåp satt inte nöjd. O nej. Han bröt 
sig in i grannens rum, skruvade eller 
bröt loss kylskåpet och bar in det 
till sig! Både initiativrik och händig, 

Små bullar har också öron...
alltså. Och säkerligen belönad med en 
mycket kall öl (en saftig räkning lär 
också komma som ett brev på posten, 
RED:s komm.).

• Berik, det vill säga Beng-Erik 
Efraimsson, är också påhittig. I någon 
rapport till landslagskaptenen Jan 
Kamras berättade Berik om hur han 
och hans partner på 2 brickor i rad 
suttit emot Auby-Hallberg som reläat 
och reläat och reläat och reläat och 
reläat och reläat…och kommit rätt 
båda gångerna!

Berik anförde detta som argument för 
den egna sidan – trots att dessa poäng 
som rent logiskt borde ha hamnat hos 
dem försvann som en löning, hade 
de hamnat så bra…om det var detta 
Kamras föll för eller inte får vi väl 
aldrig veta, men de fick i alla fall åka 
till NM.

• Kim Lichtenstein var en vinnare 
redan innan tävlandet började här i 
Skövde …ja, när skulle det annars 
vara?  Att han skulle vara en vinnare 
när veckan är slut är det väl ingen som 
trott…

Kim vann nämligen en vinkelslip på 
en golftävling i fredags. Bra jobbat, 
Kim! Men Kim är inte riktigt så glad 
som han skulle kunna vara. Han vill 
antingen sälja den, eller, alternativt, få 
veta vad man kan använda en vinkelslip 
till. 

• Vi får hoppas att kylskåpsmannen 
eller någon annan händig person kan 
komma till Kims undsättning.

• Och så en påminnelse: på onsdag är 
det danskväll! Vill man äta, så är det 
viktigt att man bokar bord i
restaurangen, hälsar hotellet.

Nästa år går Bridgefestivalen 
parallellt med EM i Malmö. Hur 
är det – tänker du åka dit?

SVANTE RYMAN, STOCKHOLM

- Javisst! Jag har redan bokat sviten på 
Radisson…jag vet ju aldrig, jag kan ju 
vinna nån miljon på nån lott eller så 
till dess, och då vill jag ju bo bra. Men 
jag kanske bokar nåt annat också, för 
säkerhets skull.
- En annan förhoppning är att kunna 
spela i senior-klassen. Jag fyller år 
under tävlingens gång, men jag kanske 
kan få hoppa in på själva födelsedagen. 

JEANICE KARLSSON, UDDEVALLA

- Hm…nja, det har jag inte ens 
funderat på. Inte hört något om, 
heller…
- Men visst vore väl det trevligt – att 
spela är ju alltid skoj, var det än är!

ANDERS EKSTRÖM, RIMBO

VI KOLLAR LÄGET INFÖR MALMÖ 2004

Tänker du åka till Malmö 2004?
- Jag har inte bestämt mig än, men det 
är väl mycket troligt.
- Det enda skulle väl vara om jag 
skulle vara tvungen att snickra lite på 
kåken eller så, men den kan väl stå 
ett år till…annars finns det ju alltid 
stöttor!

GUNILLA CARLSSON, TRANÅS

- Inte vad jag har planerat, nej.
Det skulle vara om min sambo lär sig 
så pass att vi kan åka dit och spela. 
Men jag ligger några år före, så vi får 
väl se!
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Lösningen 
på dagens 
spelproblem
PROBLEM 1
Tag ruteress och inkassera 
hjärterkung. Fortsätt med ess och 
kung i klöver. Ni stjäl klöverkung på 
bordet och fortsätter med topparna 
i hjärter med rutersak. Därefter är 
det dags för trumfen.

PROBLEM 2
Hemgång fås genom att trumfa fyra 
gånger och saka en ruter från bordet 
på den fjärde trumfen. Hela given 
var:
 [K65
 ]EK42
 {108
 }EKkn10
[7432  [---
]kn85  ]D1093
{EKkn432  {D9765
}---  }D432
 [EDkn1098
 ]76
 {---
 }98765

Väst Syd Öst Nord
   1]
Pass 1[ Pass 2NT
Pass 3[ Pass 4}*
Pass 5{* Pass 5]
Pass 5[ Pass 6[
Pass Pass Pass

Efter uttrumfning följer ess, kung och 
knekt i klöver. Öst tar och spelar 
ruter. Ni stjäl och sakar bordets 
blockerande klöver för hemgång.

SOMMARLÄSNING I BULLETINEN - DEL 2

Hasse Persson och Filosofens System
DETTA HAR HÄNT:
Hasse är en till synes helt vanlig 
kille. Han har rufsigt hår, ett 
ärr i pannan och vantrivs i sin 
fosterfamilj. Men det är inte så 
konstigt, då de roligaste de vet är 
att plåga honom.
Men en dag får Hasse ett brev. I 
det kallas han till terminsstarten 
vid Galtholmens Skola för kortspel 
och kortkonster. Hans moster 
bleknar, hans farbror får nästan 
slag – Hasse får på inga villkors vis 
gå samma väg som sina värdelösa 
föräldrar.
Dock tystnar deras protester när 
det bankar på dörren och en 
skrovlig röst ropar på Hasse…

Hasse sprang med bankande hjärta 
mot dörren. Äntligen hände det något. 
För första gången i hans 13-åriga liv 
hände det något spännande, något som 
rörde honom!

Utanför dörren stod en jätte. Han 
var över två meter lång, hade långt, 
mörklockigt hår och vilda ögon. Jätten 
log mot Hasse, och visade en rad inte 
så vita och inte heller så jämna tänder.
’Du måste vara Hasse,’ brölade Jätten 
och räckte fram en väldig näve. ’Jag är 
Harvid. Assistent vid Galtholmen skola. 
Kom nu, vi har mycket att göra.’
’Eh’, sa Hasse, ’göra?’
Harvid såg på Hasse.
’Du fick väl brevet?’ sa Harvid.
’Visst,’ sa Hasse. ’Men…men jag 
begrep nog inte riktigt. Det var ju om 
kortspel och sånt…sånt…finns det på 
riktigt?’
Harvid spärrade upp ögonen och gav 
ett litet bröl ifrån sig.

’Men…jamen det är välklart…Jösses, 
det här är vad som händer om man 
lämnar en kortspelare till trugglare!’
’Vad är trugglare?’ frågade Hasse, som 
kände att hans huvud började snurra 
av allt konstigt som hände.
’Icke-kortspelare,’sa Harvid. ’Konstiga 
typer.’

’Men jag är ingen kortspelare,’ sa 
Hasse.

’Visst är du det,’ sa Harvid. ’Vänta och 
se bara! Men nu måste vi verkligen 
åka!’

Harvid och Hasse tog bussen ner på 
stan. Hasse såg att folk tittade konstigt 
på Havid. Var det så det var att vara 
kortspelare? Att ständigt ha folk som 
glodde på en, och tyckte att man var 
lite udda? 

Men å andra sidan så visste ju Hasse 
redan att han inte var som andra. Det 
hade hans fosterfamilj gjort väldigt 
klart för honom redan från början. 
Kanske de behandlat honom så illa för 
att de redan visste, de visste från dag 
ett – Hasse var en kortspelare.
Och inte ett ljud hade de sagt.
Hasse kände en konstig mix av ilska 
och glädje. Om han nu var av en…
annan sort, varför hade de inte…

’Här ska vi av,’ sa Harvid och avbröt 
Hasses förvirrade tankar. ’Jag måste 
bara kila ner på klubben och hämta en 
grej först. Rektor Dubbelt sa åt mig att 
inte säga något till nån, men du skulle 
ju aldrig…äh!’

Hasse och Harvid steg in i en jättelik 
lokal. Gröna bord stod på långa 
rader, och på väggen längst bort stod 
”NORD” i stora, bestämda bokstäver.
Harvid knallade längst bort i lokalen, 
och talade lågt med en man som 
gav Hasse en liten nick. Sedan gick 
de in i något som Harvid kallade 
tävlingsledarrummet, och Harvid 
fick en gammal sliten pärm, som han 
snabbt smusslade undan i sin stora 
väska.

’Sådär,’ sa Harvid och log mot Hasse. 
Nu går vi till kortspels-butiken!’
Hasse stirrade på honom.

’Finns det…affärer för sånt?’ viskade 
Hasse. ’Det…har jag aldrig ens sett!’
’Man måste bara veta var man ska 
titta,’ sa Harvid och blinkade.

Mer om Hasse och de hemlighetsfulla 
kortspelarna får du läsa i morgondagens 

Tänker du åka till Malmö 2004?
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KORTSORTERING

CDS - 2000
 

CARD DEALING SYSTEM

 Lägger ca 300 brickor per timme. 
 Under SM-veckan läggs 
 35 000(!) brickor.

 PC-integrerad, arbetar ihop med de 
 flesta nordiska bridgeprogrammen.

 Spelkort: Barcode 7B, den nya 
 effektiva streckkoden.

 Konstruerad och tillverkad av 
 BRIDGETEKNIK ENGVALL. 
 Mer än 30 års erfarenhet av 
 kortsorteringsmaskiner.

     Referenser:  Sveriges Bridgeförbund, Danmarks Bridgeförbund, Islands 
  Bridgeförbund, Norges Bridgeförbund.

     __________________________________________________________
BRIDGETEKNIK ENGVALL

tel/fax 08-7731070

«««««««««««««««««««««

 OBS! TILLFÄLLE! OBS!

 De 4 nya CDS-maskiner som används 

 under veckan säljs med 20% rabatt. 

 Öppet köp 10 dagar. Full garanti.

 Ta med hem nu. Betala senare!

««««««««««««««««««««« 
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Måndag 11.00
Träff med

Bridgestallet
i kaffetältet 

pppANNONSqqq

BK S:t Erik

inbjuder till

Mixedsilver 
14 augusti, 12.00

och

Silverbarro
15 augusti, 15.00

För båda gäller:
42 brickor med matpaus.
Startavgift 170:-/spelare.

Priser: minst 50% 
av startavgifterna.
Ingen föranmälan.

Välkommen!

PLATTLIRET 2003
Lördagen den 16:e augusti och söndagen den 17:e augusti

Lördag 16 augusti 
11:00–13:55 22brickor 
15:00–18:10 24 brickor
Lördag
18:30–20:40 A-final 16 brickor
Söndag 17 augusti
10:00–12:50 A-final 21 brickor
13:50–16:00 A-final 15 brickor
Söndag 
09:30–12:10 B/C-final 21 brickor 
13:20–16:00 B/C-final 21 brickor 

Priser vid 90 par: 
A-final; 
1:a 15.000:-, 2:a 8.000:-, 
3:a 6.000:-, 4:a 5.000:-, 
5:a 2.000:-, 6:a 1.000:-
samt spurtpris på 1.000:-
B-final; 
1:a 4.000:-, 2:a 3.000:-, 
3:a 2.000:-, 4:a 1.000:-, samt 
spurtpris på 800:-
C-final; 
1:a 3.000:-, 2:a 2.000:-, 
3:a 1.000:- 
samt spurtpris på 800:-

Guldtävling med förhöjd  guld-
poäng! Tävlingen inleds med
46 brickors kval med 2 brickors
ronder, från vilket 28 par går 
till A-final. Följande 30 par 
går till B-final och resterande 
till C-final. Seedning av paren 
kommer att ske. Startavgift: 

380kr/spelare. Juniorer halva 
avgiften.
Lokal: BK S:t Erik, 
Kronobergsgatan 12 i S-holm. 
Tunnelbana till Fridhemsplan, 
uppgång Fleminggatan.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Anmälan till S:t Erik senast 
söndagen den 10 augusti
E-mail: bridge@sterik.a.se, 
Telefon: 08-650 97 79
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Nationals @ Long Beach, California
ON THE INTERNATIONAL LEVEL

BY PATRICK JOURDAIN (WALES)

The American Nationals have 
been running in Long Beach, 
California ending yesterday 
(Sunday), and several participants 
such as Lars Andersson are hot-
footing to Skovde to join us here 
when they have recovered from 
the jet-lag.

Last Sunday a major thunderstorm 
struck Memphis, the home of the 
American Contract Bridge League, and 
more than 200,000 homes, including 
the ACBL Headquarters, were left 
without electricity. The ACBL website 
was down for a week and details of 
the Nationals are only now emerging.

The main Pairs Championship is the 
Life Master Pairs. This was won by a 
big margin by Nick Nickell and Richard 

Freeman, proving yet again that in the 
USA´s best-known team the sponsor, 
Nickell, pulls full weight. 

Former Scottish international Michael 
Rosenberg finished as runner-up 
partnering Ralph Katz. 

The leading European pair was Andrea 
Buratti & Massimo Lanzarotti in fourth 
place. The leading Scandanavian was 
Boye Brogeland of Norway who 
partnered Tony Forrester of England 
into fifth spot. 

The leading Swedish player was Bjorn 
Fallenius partnering Roy Welland of 
New York. Lars Andersson also made 
the final.

Spingold results to follow.

ACBL Life Master Pairs, selected scores: 
1. N. Nickell & R: Freeman (USA) 1325; 
2. M. Rosenberg & R. Katz (USA) 1232; 
3. D. Berkowitz & L. Cohen (USA) 1222; 
4. A. Buratti & M. Lanzarotti (Ita) 1217; 5. 
A: Forrester & B: Brogeland (Eng & Nor) 
1199; 12. G. Helgemo & R. Zeckhauser 
(Nor & USA) 1150; 37. R. Welland & 
B: Fallenius (USA & Swe) 1056; 49. L. 
Andersson & B. Maksymetz (Swe & USA) 
1005.

Patrick Jourdain - well known bridge journalist

INRIKES - TELIA PORRAR TILL SIG
Telia-Sonera vill in på den ryska 
mobilmarknaden, och tror sig ha hittat 
rätt recept - en naken dam om dagen.
Lyckliga ryssar kan få en ny bild till 
mobilen, ett mms, för några futtiga 
kopek (cirka en krona) om dagen.
- Det är ju inte förbjudet, säger 
Marianne Lauren, presschef på Telia.
Vi som bara tycker det är rätt 
osmakligt tackar för ett bra argument 
som kan komma fint till pass när nästa 
Telia-försäljare ringer och stör mitt i 
en viktig budträningsronda hemma vid 
köksbordet.

SOM PÅ BIO
Ett spektakulärt rån genomfördes 
i Stockholmsförorten Kista under 
fredagen.
Rånarna började med att krossa ett 
enormt glasfönster med en slägga. 
Personalen flydde in i bankvalvet, och 
rånarna knallade in och kom undan 
med en okänd summa pengar. Flykten 
gick i en vit bil, som de körde in i en 

NYHETER FRÅN NÄR OCH FJÄRRAN

En naken dam om dagen
vägg på ett hyreshus i Sollentuna, och 
stack i brand.
Polisen har inga ledtrådar.

MINSKANDE ALKOHOLREKLAM
Det läggs inte längre lika mycket 
pengar på alkoholreklam i Sverige. 
Förra året spenderade vinagenter och 
andra i branschen nästan sju miljoner 
under april månad på annonsering, i år 
ett par miljoner mindre under samma 
period. 
Nykterhetsrörelsen uppges vara lättad, 
men Bulletinen misstänker att det 
kanske snarare är så att alkohol är en 
vara som säljer sig själv. Fast å andra 
sidan kan ju den teorin komma från 
att hänga med fel folk, det vill säga 
bridgespelare.

UTRIKES - ’DÖDSÄNGELN’ ARRESTERAD
Alfredo Astiz, mannen som misstänks 
ligga bakom svenskan Dagmar 
Hagelins försvinnande, har arresterats 
tillsammans med ett fyrtiotal andra 
föredettingar. Det var en argentinsk 

domare som tog beslutet, och samtliga 
misstänks för diverse brott under 
militärregimen.
Astiz riskerar nu att utlämnas till 
Frankrike, där han dömts i sin frånvaro 
för mord på två nunnor.

BLAIR BLAJAR
Tony Blairs kris fortsätter. En majoritet 
av britterna tror att han ljuger, och 
att Labour-regeringen inte har något 
grepp på händelseutveckligen.
Förtroendet för Blair är med andra 
ord rekordlågt. Vapenexperten David 
Kellys självmord förra veckan är den 
senaste i en lång rad besvärande 
incidenter för Tony och hans ministrar.

USA STÖDER PALESTINSKT SJÄLVSTYRE
George W har träffat Palestinas 
premiärminister Mahmud Abbas, och 
säger att USA stödjer det palestinska 
självstyret. Till att börja med ska de 
två staterna utveckla sitt ekonomiska 
samarbete.



12 | BRIDGEFESTIVAL 2003 | NUMMER 2 BRIDGEFESTIVAL 2003 | NUMMER 2 | 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

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.

Bridgepoesi
VAD VI KANSKE SKULLE FÅTT LÄSA OM VÄRLDENS POETER SKRIVIT OM BRIDGE

DANTE
DEN GUDOMLIGA BUDGIVNINGEN

Till mitten hunnen av en silvertävling
hade jag i en relä-sekvens gått vilse
och irrat bort mig från de rätta buden.
Hur svår den handen tycks mig att 
beskriva,
så sned och så spelstark, svårvärderbar
att blotta tanken på den väcker 
fruktan!

Mycket mer bitter kan ej beten vara;
tänkte jag och bjöd nåt på ren känsla
som landa storslammen för gott i 
hjärter.
Lyfte jag blicken, och fann bordets 
hackor
men en renons så fifigt uti klöver
som ledde mig rätt emot alla sitsar.

Jag var i slam och spela lite vågat,
ty om sangen stod - en dålig bricka,
men alla kortena satt som på bio.
Tjutvå tio var den rena toppen
du ser att högt bör spelarn ställa målet
om hennes namn skall överleva döden.

ELIOT
THE HOLLOW MEN

Missed a club - he dead.

We are the hollow men
We are the dummy men
Counting thinking
Forbidden to speak. Alas!
We’re watching partner
Stay quiet and unmoved

Seeing him cross
With a sly smile, to table’s spade Ace
Forgetting to unblock, unable to run
The long clubs, but only
two down, because of
abysmal defence

Between the opening
And the response
Between the lead
and the signal
Stands the Partner
 
This is the way the game ends
This is the way the game ends
This is the way the game ends
Not with a slam but a partscore

AUDEN

AMUSE DE BEAUX CARTES

About card reading they are never 
wrong,
the life masters: how well they 
understand
every x’es position: how to them place
when someone else is pre-empting 
or opening the bidding or just passing 
dully along. 
At board eighty-six, for instance: how 
everyone turns away
Quite leisurely from the distribution; 
the declarer may
have seen the jack, then making five
But for him it was not an important 
signal; the trumps broke
as it had too on the previous board 
sliding across the green
Table; and the expert writing the score 
on the slip must have seen
Something amazing, a suit ruffed out 
although high,
Had more boards to finish and played 
calmly on.

ORIGINALET AV AUDEN

MUSEÉ DE BEAUX ARTES

About suffering they were never 
wrong,
The old masters: how well they 
understood
It’s human position: how it takes place
When someone else is eating or 
opening a window or just 
walking dully along 
In Brughels Icarus, for instance, how 
everything turns away
Quite leisurely from the disaster; the 
ploughman may
have heard the splash, the forsaken cry
But for him it was not an important 
faliure; the sun shone
as it had too on the white legs 
disapering into  the green
Water; and the expensive delicate ship 
that must have seen
Something amazing, a boy falling out of 
the sky,
Had somewhere to get to and sailed 
calmly on.
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TÄVLA - TIPPA - VINN ELLER KÖP

Landslagströjor på auktion

- Nej pappa, jag vill inte ha någon Foppa t-shirt - jag vill ha en Fredintröja...
- Hmmm, undrar om det är så klokt...

- Dags för auktion! Här har vi 
en vacker, gul tröja av högsta 
kvalitet, med den fina svenska 
flaggan på – och dessutom är 
den signerad, mina damer och 
herrar, signerad av självaste Peter 
Fredin! Jojomensan, den äkte 
Fredin, vad säger ni om det?

-Vad får jag? 5000 av damen 
där, tack…8000 av herrn med 
mustaschen…hör jag tietusen 
jämt…tietusen från den unga damen 
i blått, tackar…femtontusen…hör jag 
arton…ingen på arton…artontusen…
nähä, femtontusen…första…arton 
från damen längst där bak, artontusen, 
tackar…nå…då säljer jag den här för 
arton tusen…första, andra och tredje!

Ja, så här går det faktiskt till i Skövde i 
år – du har chans att köpa en signerad 
landslagströja! Det ”enda” som krävs 
är att du bjuder mest!
Det är följande sextett som finns att 
bjuda på:

 • Anders Morath
 • Jan Kamras
 • Johan Sylvan
 • Magnus Lindkvist
 • Mårten Gustawsson
 • Peter Fredin

Budgivningen är sluten, det vill säga du 
vet inte vad andra bjuder, och extra 
budlappar finns i infodisken. Den som 
bjuder högst kammar hem tröjan!
Senast den 1 augusti, på fredag kväll 
klockan 23.00, ska ditt bud vara inne. 
Alla pengar som kommer in går till 
landslaget! Sverige har ju både dam- 
och öppna landslaget i Monte Carlo 
vid VM höst, och det behövs verkligen 
pengar till denna resa.

TIPPA OCH VINN!
Dessutom kan du spela på hur du tror 
att tröjorna kommer att betala sig. 
Skriv spelarnamnen och en summa. 
Börja med den spelartröja du tror 
kommer att bli dyrast, dess pris, sen 
den näst dyraste och priset och så 
vidare.

Du kan tippa hur många kuponger 
som helst, fler finns i infodisken.
Varje inlämnat tips kostar 20 kronor. 
Av dessa går 12 kronor till prispotten 
i tipset och 8 kronor till VM-kassan! 
Man behöver inte delta i auktionen 
för att få tippa, men ditt tips måste 
vara inne innan auktionen ”stänger” på 
fredag klockan 23.00.

(För Aub…vi menar den regel 
medvetne, kommer det finstilta här: 
Totala antalet rätt namn på rätt plats 

räknas först. I andra hand tittar man på 
minsta feldifferans på de rätta namnen. 
Om det fortfarande är lika avgör 
minsta diff på högst rankade tröja, 
sedan den näst högsta osv. Vid tvist 
är Carl Ragnarsson, Mari Ryman och 
Torsten Åstrand enväldiga domare).

KVINNAN BAKOM ALLT
Kul idéer, eller hur? Vem står bakom 
dem? Jo, det är ingen mindre än Mari 
Ryman. Mari drog det tyngsta lasset 
vid den guld-simultantävling som 
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Auktion - Bjud på tröjan

Namn:.............................................................   Mid:........................

Bjuder:.....................................................kr för tröja signerad av:

spelare:..............................................................................................

Tippa - vinn pengar:
Namn:    Kr:

1. .......................................................... ..........................................

2. .......................................................... ..........................................

3. .......................................................... ..........................................

4. .......................................................... ..........................................

5. .......................................................... ..........................................

6. .......................................................... ..........................................

Tror:    MID:

.............................................................. ..........................................

Som vanligt kan du skriva av kupongerna på en egen lapp om du inte vill riva 
sönder bullen. Eller så finns det kopior på dem i informationsdisken.

Elge ”EM-maskoten” är sugen på Sylvans tröja...

gick av stapeln i våras. Den drog in över 30 000 kronor till 
landslaget! I Stockholm hade man även då budgivning, fast 
då gällde det att köpa sig en partner till tävlingen.(Bulletinen 
noterar, aningen malligt, att det var ingen mindre än vår högt 
värderade medarbetare Tjolpe som vann!)

- Man måste ju göra något, säger Mari. Vi måste inse att det 
fortfarande är lågkonjunktur, och att stora sponsorer är 
svåra att få tag på. Om vi vill ha våra landslag måste det fram 
stålar! Så enkelt är det!

- Sist nu i NM fick de norrmän som spelade betala sina 
biljetter själva…och så vill vi väl inte ha det, fortsätter Mari.

Villkoren för landslagen växlar från land till land. En del 
länder har starka (det vill säga rika) förbund. En del har 
sponsorer. En del, som Italien har både och…frågan är om 
det är framgången som gett de fina förutsättningarna eller 
tvärtom.

KOLLEKTIV SKÄRPNING!
- Jag vill uppmana ALLA att göra en insats för landslaget, 
säger Mari och spänner ögonen i Bulletinens utsände. 

- Det är ju vi, bridgespelarna, som vill ha ett slagkraftigt 
landslag – då får vi fixa det! Jag är så trött på att så många 
bara pratar – eller ännu värre, gnäller – när man kan lägga 
energin på att göra något bra istället.

Och att inte göra som Mari är det nog inte många som 
törs…så bjud hårt! Lägg ett bud på en tröja! Tippa sedan 
hur auktionen avlöper!
Bulletinen kommer naturligtvis att rapportera hur det går i 
både auktionerandet och tippandet.
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