
BulletinBR
ID

GE
FE

ST
IV

AL

20
03

 - 
3

BRIDGEFESTIVAL-BULLETIN • 26 JULI - 3 JULI 2003 • ÅRGÅNG 9 • PRIS 5:-

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:
MÅNDAG 28 JULI
10.00 – 21.00 SM-Par Seniorer 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 

Klöveress lyckokort för
Christina och Margareta 

BILLINGEHUS 27/7 2003
Söndagen började med sol men slutade med regn, och 
tidvis anade man väl ett och annat åskmoln. Damerna 
spelade klart sin final, Margareta Elin och Kristina 
Pettersson bärgade till slut segern efter att ha spurtat 
bra. Jessica Larsson – Pia Andersson kom tvåa, och 
bronsmedaljerna tog Monica Hermansson – Tora Philip. 

Charimans’s Cup-spelarna kvalade klart, fast vissa fick 

ju spela lite fler brickor än de andra i ’andra chansen’ 
eller CC2. Vem som tog vem i det fortsatta cupspelet 
ser du på sista sidan.Tältet var luftig, men aningen kyligt 
framåt kvällen. Och på ett par ställen i taket bildades 
misstänkta inbuktningar, fulla av iskallt regnvatten. En okänd 
hjältinna stack då en sopkvast i handen på den ansvariga 
tävlingsledaren, och vattenbomberna kunde desarmeras. Så, 
efter dag 2: Tältet – Blå Hallen 1-1.
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AVSLUTNINGEN - DAMFINALEN

Stark sista kurva i damfinalen

Inför fjärde ronden från slutet 
ledde Pia och Jessica SM-
damfinalen med en stackars 
fattig poäng före Jeanite 
Johansson och Gun Nilsson och 
ett 25-tal poäng före Margareta 
Ehlin och Christina Pettersson, 
som gjorde en mycket stark 
bortre långsida. Rycket baserades 
på några bortkomna klöveress.

Given har roterats.
87. Nord [ E6
Alla ] EKDkn2
 { 974
 }964
[ 102  [ D5
] 953  ] 764
{ 10832  { EKDkn65
}D853  }Ekn
 [ Kkn98743
 ] 108
 { ---
 }K1072

Margareta öppnade med 1], Öst 
bjöd 3{, och Christina avslutade 
med 4[. Efter ruterutspel till stöld 
följde uttrumfning och fem ronder 
hjärter med bortsakning av tre 
klöver. När sedan klöver spelades 
från bordet hade Öst inte räknat 
spelförarens tretton kort, utan nöjde 
sig med klöverknekten, varigenom 
det klöveresset frös inne. +710 gav 44 
poäng medan normala 680 hade givit 
32.

Given har roterats.
88. Öst [ K85
Ingen ] K65
 { D73
 }K1084
[ D74  [ kn103
] 983  ] kn1072
{ 652  { Ekn10
}Ekn32  }765
 [ E962
 ] ED4
 { K984
 }D9

Efter 1NT-3NT fick Christina 
spaderfyra ut till tia och ess. 
Klöverdam ville Väst inte sticka och 
även klövernio fick passera. Christina 
gick nu på rutern och Öst vann för att 
fortsätta med spaderknekt.

Det såg fint ut och Christina 
godspelade sig ännu ett spaderstick. 
Väst vände med hjärter till kungen 
och när Öst fick sitt andra ruterstick 
spelade hon … mera hjärter, och 
därmed fick även det klöveresset följa 
med försvaret hem.

Tio stick gav 45 poäng mot 24 för 
standardresultet jämn hemgång, 
och det innebar att Gävletjejerna 
avancerade till piken på 2343 före 
Johansson – Nilsson på 2338 och 
Andersson – Larsson på 2337.

Sista kurvan innebar att Margareta och 
Christina drog ifrån konkurrenterna 
för gott.

Christina Pettersson - Margareta Ehlin svenska mästare för damer 2003
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89. Nord [ 10
Öst-Väst ] 108654
 { 95432
 }108
[ Dkn7  [ 8543
] Ekn  ] D92
{ KD106  { 7
}Dkn43  }EK965
 [ EK962
 ] K73
 { Ekn8
 }72

Väst Nord Öst Syd
 Christina  Margareta

 Pass pass 1NT
Dbl 2] 2[ pass runt

2 spader var väl inte något vansinnigt 
bud, men det borde definitivt inte ha 
gått två bet för 200 och ensamtopp 
till Margareta och Christina. 2NT hade 
varit mera lyckat, och hålls i jämn 
hemgång med spaderutspel och annars 
kan spelas hem i tre trick. 
På rondens andra bricka fick Christina 
briljera med en trevlig spelföring i en 
sang.

Given har roterats.
90. Väst [ kn94
Alla ] D102
 { 973
 }Kkn105
[ E73  [ D10852
] 9853  ] 764
{ Kkn10  { D5
}E82  }D64
 [ K6
 ] EKkn
 { E8642
 }973

Efter 1NT i sista hand fick hon 
hjärterutspel till esset och spelade 
klövernio runt till damen. Öst 
returnerade partnerns färg till kungen 
och klövern godspelades. En tredje 
hjärter till damen innebar att Christina 
kunde hämta hem klövern med 
rutersakning, och därefter fann hon 
den vinnande melodin när hon spelade 
ruter i stället för att försöka med en 
spader till kungen. Öst försökte med 
damen, men esset och en till innebar 
att Väst efter två ruterstick och fjärde 
hjärtern fick bistå med hemgången på 
spaderkung. Vackert liiir!

Det är inte ovanligt att motståndarna 
till dem som slåss i täten drabbas 
av nervositet. Hur ska man annars 
förklara det som hände på nästa 
bricka?

91. Syd [ KD2
Ingen ] KD10765
 { 2
 }972
[ 754  [ kn6
] kn92  ] 843
{ 754  { KDkn83
}kn863  }KD10
 [ E10983
 ] E
 { E1096
 }E54

Majoriteten spelförare i fyra spader 
fick ihop tretton stick när spadern 
och hjärtern satt snällt. Med den snälla 
sitsen i båda högfärgerna går det bra 
med såväl uttrumfning som korsstöld, 
men två par fick bet, sedan de tagit 
en ruterstöld och glömt bort att 
avblockera hjärteresset innan bordets 
kung-dam i trumf spelats. Håll med 

Jessica Larsson - Pia Andersson blev silvermedaljörer igen... men hallå ett guld och två silver på tre år är det inget att dra på smilbanden åt?
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om att det är märkligt att såväl silver- 
som guldmedaljöserna satt på den 
mottagande sidan av denna blunder

På rondens andra bricka spelade båda 
parens motståndare lillslam i hjärter 
med jämn hemgång, varigenom ronden 
blev oavgjord, vilket innebar 45 poängs 
ledning för Gävleparet inför sista 
ronden och därmed hade råd med lite 
”gummiarm“ på näst sista brickan.

93. Nord [ E75
Alla ] K43
 { Kkn102
 }D53
[ KD  [ kn1096
] 9876  ] D102
{ E43  { 85
}kn962  }EK74
 [ 8432
 ] Ekn5
 { D976
 }108

Väst Nord Öst Syd
 Christina  Margareta

 1{ pass 1[
D 1NT pass 2{
Pass 2[ pass runt

2 ruter är precis vad Nord-Syd kan 
klara av, medan 2 spader fick vad det 
förtjänade. Väst spelade ut en liten 
ruter till knekten och en trumf gick till 
damen. Väst provade nu med en klöver 
till kungen och en hjärtervända gick 
till bordets kung. Spaderess följdes av 
ruterkung till esset och mera ruter 
vägrade Öst klokt nog att stjäla. 

Eftersom Väst av budgivningen var 
”märkt med klöveresset” vann 
Margareta på handen och spelade 
klöver till dam och ess, så att Öst 
kunde trumfa ut och inkassera två 
klöverstick till för -300 och en ren 
kringla för ledarna.

Pia blev som Nord spelförare i 1 sang 

efter en liknande budgivning där Väst 
höll tyst. Försvaret inleddes lysande 
med klöveress och spaderknekt till 
dam och ess. Väst kom in på ruteress 
och klöverdam sattes på mellanhand. 
Försvaret missade dock att avblockera 
den andra spaderhonnören, så att Pia 
nu kunde ha tagit sju stick i stället 
för att försvaret tog åtta. Men hon 
trodde inte på en lyckad hjärtermask 
och lade sig för en bet. Detta beslut 
kostade dock ingen placering eftersom 
en straff gav 16 medan hemgång hade 
givit 30 poäng.

På allra sista given fick båda tätparen 
in en femtiolapp och behöll sina 
positioner in i mål. Ett stort grattis 
till Margareta och Christina som 
spelat lugnt och fint tävlingen igenom. 
Strongt men surt för Pia och Jessica, 
som nu blivit silvermedaljöser två år i 
rad efter guldet säsongen innan. Det 
lär dock komma fler chanser.

Tora Philip - Monica Hermansson glada bronsmedaljöser från Stockholm
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PROBLEM 1. SYD GIV / ALLA I ZONEN

 [kn10
 ]D10
 {KD98
 }EK765

 [K98
 ]---
 {Ekn107543
 }832

Väst Syd Öst Nord
 3{ Pass 5{
Pass Pass Pass

Utspel: Hjärteress. 

Spelplan?

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

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

 [9876
 ]654
 {E654
 }65

 [EDkn10
 ]E
 {KDkn7
 }EKD3

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

Utspel: Hjärterdam 

Stark klöver och negativ ruter inleder. 
Därefter kräver Syd till utgång och 
får stöd. Han berättar sedan om 
singelhjärter och slamintresse på vilket 
Nord kontrollbjuder ruteress.

Spelplan?

VI KOLLAR LÄGET INFÖR MALMÖ 2004

Tänker du åka till Malmö 2004?
Nästa år går Bridgefestivalen 
parallellt med EM i Malmö. 
Nååå – tänker du åka dit?

MARIA GRÖNKVIST, ÖREBRO

CLAES MELIN, STOCKHOLM JONAS HOUMÖLLER, ÅRHUS, DANMARK

- Självklart ska jag dit! Men vad jag ska 
spela vet jag inte. EM dam-lag vore väl 
trevligt…
- Fast jag tycker det är fel att man 
lägger SM samtidigt som EM. SM 
kommer ju inte alls att få samma 
status med de bästa spelarna borta. Jag 
tror det blir för mycket, helt enkelt.

- Jooodå, det har jag nog tänkt. Jag och 
partnern har pratat om att åka.
- Chairman’s Cup vill vi så klart spela, 
och en och annan partävling ska vi väl 
hinna med också.

- Jag vet inte alls. Det är första gången 
för mig här i Skövde, vi tränar inför 
Junior-VM i Frankrike.
- Men det låter väl som om det kan 
vara en bra vecka!

Vad gör du onsdagkväll?
Danskväll på hotellet såklart!
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SM-Par Seniorer
• 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 Seniorer.
• Mästarpoäng i guld. (10, 5, 3, 2)

MÅNDAG 29 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

TISDAG 30 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  58,5  Karl-Erik Johansson - Kurt Johansson 
2  57,9  Fredrik Wickström - Kenneth Österberg 
3 56,3  Georg Bratell - Ove Bylund 
4 55,9 Ragnar Johansson - Lennart Nilsson 
5 55,6  Lars Höglund - Rolf Westman 
6 55,6 Anna-Britta Brorsson - Leif Brorsson
7 55,4 Per Bretz - Sture Rundgren
8 54,4 Erik Franzén - Göran Olsson 
9 53,1 Åke Lagerlöf - Svante Nilsson
10 52,6 Sten Arver - Åke Fransson

TOPP 10, ENLIGT RANKING
1 577 Karl-Erik Johansson - Kurt Johansson 
2  554 Bernt-Åke Jansson - Jan Sonnerstedt  
3 552 Bernt Sigvardsson - Vidar Wahlestedt            
4 474 Margareta Thunberg - Mart Altmäe                  
5 432 Fredrik Wickström - Kenneth Österberg
6 356 Eva Glans - Olle Olsson           
7 351 Bo Lindberg - Conny Andersson              
8 346 Harry Granevi - Claes Rådberg              
9 315 Lars Sjöberg - Ove Skogsberg     
10 308 Eric Andersson - Bengt Jungerfelt

Ska man dra några slutsatser av rankingen så kan man 
lugnt konstatera att det ser ut som ett riktigt getingbo 
där vem som helst kan vinna. I redaktionen tror vi att 
någon av de tre första vinner.
               

FAKTA

I fjolårets sjätte rond mötte 
Karl-Erik och Kurt dåvarande 
mästaren Roffe Westman 
tillsammans med Lasse Höglund, 
som ersatte Gösta Brundin. När 
krutröken lagt sig efter förra 
årets tävling var det Johansson x2 
som var nya mästare för seniorer. 
Ska de upprepa bedriften i år?
 
Syd giv/   [EKkn9
ingen  ]8743 
 {6 
 }Kkn84 
[---   [86432 
]Ekn1092   ]K 
{Kkn43   {ED1085 
}D932   }E5 
 [D1075 
 ]D65 
 {972 
 }1076 

Karl-Erik och Kurt tog sig som Öst-
Väst raskt till 5 ruter:

Syd Väst Nord Öst
Pass 1] 1[ 2{
2[ 3{ Pass 5{
Pass Pass Pass
 
Lasse Höglund, som Syd, spelade 
ut partnerns färg, vilket gav Karl-

INFÖR SM-SENIOR FINALEN

Småländsk seger igen?
satt behagligt, så Karl-Erik kunde 
avsluta med sista trumfen och den 
godspelade spadertvåan! Sju trick gav 
smålänningarna ett toppresultat.

Utan spaderutspel hålls kontraktet i 
sex trick, men även det resultatet hade 
givit Öst-Väst en god poäng, en bra bit 
över medel. 

På rondens andra bricka tömdes 
budlådorna i en rasande takt: 

Väst giv, Nord-Syd i oznen.

 [E9
 ]Kkn10763 
 {kn2 
 }E32 
[kn   [874 
]E852   ]--- 
{E   {KD109843 
}KD98754   }kn106 
 [KD106532 
 ]D94 
 {765 
 }--- 

Syd Väst Nord Öst
 1} 2] 3{
4] 5} 5] Pass
Pass Dbl Pass 6} 
Pass Pass Dbl Pass runt

När Kurt fått upp fienden på femläget 
tog han fram den röda och inriktade 
sig på en fet inkomst. Karl-Erik lät sig 
klokt nog inte övertygas utan klev 
ur i 6 klöver, och nu var det Roffe 
Westmans tur att dubbla.

Spaderess i disken var ett förnuftigt 
utspel, eftersom ett hjärterutspel hade 
släppt hem kontraktet. Spaderknekten 
försvinner på hög ruter och alla 
hjärterhackorna kan stjälas på bordet 
när man kan ta sig in på handen med 
spaderstölder. 

Många par hade fått köpa 5 klöver i 
dubblat eller odubblat skick, varför 
Lasse och Roffe precis lyckades ut-
jämna förlusten från den första brickan.

Erik tillfälle att briljera. Spaderstöld, 
hjärterkung, spaderstöld, hjärteress 
med klöversak, hjärterstöld, 
spaderstöld, klöveress, spaderstöld 
och klöverstöld inbringade nio stick. 
Två ronder trumf visade att den 

Regerande mästare som är favoriter till nytt guld i 
seniorklassen!
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CHAIRMAN´S CUP

De utländska lagen imponerar
Utlänningarna fortsätter med att 
kraftigt dominera i Chairman’s 
Cup.  Fem av de sex först 
placerade lagen är utländska. 
Imponerande! Bäst har Turkiet 
varit före Dansk Dynamit. Av de 
svenska lagen är det Yellow på 
tredje plats som försöker hålla 
ställningarna.

Given har roterats.

61. Öst [ kn10
Alla ] E863
 { 986
 }E1042
[ D75  [ EK986
] 7542  ] K
{ KDkn72  { 10543
}7  }kn63
 [ 432
 ] Dkn109
 { E
 }KD985

Väst Nord Öst Syd
Krister Sven-Olov Anders Hans
Ahlesved Flodqvist Ljung Göthe

  1[  2}
3}* 3[ * Dbl Pass
4[  Pass Pass 5} 
Pass Pass Pass

Utspel: Ruterkung

3 klöver visade trumfstöd och 
invitstyrka och 3 spader frågade om 
håll.

Hans Göthe tog ruteress och 
trumfade ut. Han fortsatte sedan 
med hjärterdam och övertygad om 
att kungen satt fel tog han korrekt 
chansen att toppa för hemgång.

22 honnörspoäng brukar det inte 
vara lätt att tysta ned. Madeleine 
Swanström blev dock tyst på följande:

66. Öst [ 1042
Nord-Syd ] 3
 { 10764
 }E6532
[ ---  [ K9873
] D108765  ] K942
{ K52  { 983
}Dkn98  }4
 [ EDkn65
 ] Ekn
 { EDkn
 }K107

Hon öppnade som Syd med en 
dubbeltydig klöver.  Väst klev in 
med 1hjärter och efter Nords pass 
hoppade Öst till 2 spader fitshowing 
– femkorts spader och hjärterstöd 
- med invitstyrka. Madeleine passade 
och fortsatte med gröna lappar när 
Väst slog av med 3 hjärter. 140 ut 
när 4 spader ser spelbart ut trots 
snedsitsen.

Turkiet vann kvalet i Chairman´s trots 
att det inte alltid satt bra för dem.

73. Nord [ kn10
Öst-Väst ] K7
 { ED754
 }K872
[ EK7654  [ ---
] kn85  ] D109643
{ ---  { Kkn86
}ED93  }kn106
 [ D9832
 ] E2
 { 10932
 }54

Väst Nord Öst Syd
Tommy Yalcin Magnus Süleman
Gullberg Atabey Magnusson Kolata

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

Hjärter ut till kung och trumf till kung 
följdes av trumfess och hjärterknekt 
för fyra straff. 800 när trumfen satt 6-0 
men äventyret kostade bara fyra imp 
eftersom man lätt klarade 4 hjärter vid 
andra bordet.

Anders Ljung - glad och utmaskad, har tröstat sig med lådvin i mängder i stuga tre
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81. Nord [ 10972
Ingen ] kn109865
 { 9
 }95
[ 3  [ Ekn54
] KD2  ] E4
{ Ekn8432  { K1065
}Ekn3  }D107
 [ KD86
 ] 73
 { D7
 }K8642

Väst Nord Öst Syd
Gerhard  Leif
Jörgensen  Ruthström

 Pass 1NT Pass
2{*  Pass 2] * Pass
3{  Pass 4{  Pass
4NT* Pass 5}* Pass
6{  Pass Pass Pass

Ibland blir budgivningen pressad:

90. Öst [ E953
Alla ] ---
 { Dkn98763
 }84
[ KDkn1082 [ 6
] K65  ] Dkn1097432
{ 10  { K2
}Dkn2  }96
 [ 74
 ] E8
 { E54
 }EK10753

Väst Nord Öst Syd
Peter Tommy Terje Magnus
Modh Gullberg Lie Magnusson

  2{ * 3}
4[  5{  Dbl(!) Pass
Pass Pass

Enligt modell Sundelin överförde 
Gerhard Jörgensen till 2 hjärter för 
att sedan med 3 ruter slaminvitera 
naturligt. Leif visade fyrkorts stöd och 
redovisade sedan tre ess på väg till 
den excellenta slammen.

Mikael Lindblom lyckades sätta käppar 
i hjulet för sina motståndare på denna 
giv. Han öppnade med 2 ruter Multi 
på Nords spårvagnskvitton. Öst av-
vaktade med pass. Martin Flodén tjuv-
passade och Väst, ja vad han skulle han 
göra. Pass gav garanterad inkomst men 
åtta straff var för liten kompensation 
för den missade slammen.

Utspel: Spadersex

2 ruter var Multi! Se upp för Terje 
Lies Multi i fortsättningen. Med 
åttakortsfärger brukar de flesta bjuda 
högre.  4 spader var egen färg.

Det kändes inte helt bra att se den 
prompta dubblingen på 5 ruter. Desto 
mer belåten blev jag när jag såg 
träkarlen. Sju trick och 1150. 

Einar Pyk visade prov på ett ovanligt 
säkerhetsspel:

Given har roterats.

91. Öst [ D
Ingen ] K542
 { EK6
 }E8642
[ 1043  [ K8765
] kn9876  ] E3
{ D92  { kn85
}93  }D75
 [ Ekn92
 ] D10
 { 10743
 }Kkn10

Väst Nord Öst Syd
 Kjell  Einar
 Swanström  Pyk

  Pass Pass
Pass 1} 1[  2NT
Pass 3NT Pass Pass
Pass

Utspel: Spadertre enligt 10-12 till dam, 
kung och ess.

Einar spelade klöverknekt i stick två 
som fick gå till dam. När masken 
misslyckades kom den obehagliga 

Leif Ruthström - nöjd med partnerns budgivning, han är nästan tårögd

Einar Pyk - hittade ånyo en saftey variant. Nu har 
han något att tala om i stuga ett!
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Rätt svar på
TIPSPROMENADEN
Söndag den 27 juli
1.  X  42 år  
2.   2 Real Madrid
3. 1   Portugal
4. 1   Satellit
5.   2 Kolibrin
6.  X  Gaser
7. 1   Värmland
8.  X  1917
9. 1   Dawn Fraser
10. 1   Rickard Wagner
11.   2 50 dagar
12.  X  Afrika

Endast svar inlämnade före 19.00 deltar i 
tävlingen.  Glöm ej att skriva upp namnet på ditt 
tävingskort som du erhåller i informationsdisken. 
Dagens vinnare får en mugg eller boken ”En giv 
för framtiden”. Har flera samma poäng får alla 
en kortlek. Igår vann Lotta Sandberg med alla 
rätt. Även Annika Sandberg noterade samma 
resultat, men förlorade på lottdragning. Grattis 
och till övriga önskar vi lycka till nästa gång. 
Gissa bättre dock!

spadervändan men Einar hade förstås 
medicin. Han ingrep med spaderknekt 
för att fortsätta med hjärterdam till 
ess. Nu klarar man sig oberoende av 
var spadertio sitter.

Vid bordet avblockerade Väst 
spadertio varför resultatet blev tio 
stick

Ibland vet man inte vad man ska bjuda: 
Jag hade i andra hand mot Danish 
Dynamite med ingen i zonen:

[ kn6  ] 10  { D8  }Ekn1097632

3 klöver förefaller mig för vekt och 
5 klöver är lite omotiverat. Något mitt 
emellan tillåter inte vårt system. Jag 
valde att passa (något fegare än Terje 
Lie förresten) varefter nästa öppnade 
med 2 hjärter, 4-4 minst i högfärgerna. 
Efter två pass bjöd jag 3 klöver 
varefter min partner grubblade länge 
och till slut bjöd 3 sang. Hela given:

107. Syd [ K842
Ingen ] K8643
 { Kkn72
 }---
[ kn6  [ ED107
] 10  ] Dkn92
{ D8  { 9
}Ekn1097632 }KD54
 [ 953
 ] E75
 { E106543
 }8

Syd provade överraskningsutspel i 
spader.  Bättre hade varit att pröva 
lyckan i ruter. Nu blev resultatet hela 
tolv stick när försvaret kunde tagit de 
åtta första sticken.

Danish Dynamite förlorade tolv 
imp mot oss på given men vann 
ändå matchen med klara 8-0! En av 
anledningarna:

104. Väst [ KD1094
Ingen ] K108
 { kn9874
 }---
[ 3  [ kn875
] EDkn9743 ] 2
{ 3  { E105
}KD94  }E10763
 [ E62
 ] 65
 { KD62
 }kn852

Väst Nord Öst Syd
Tommy Boje Magnus Andreas
Gullberg   Henriksson MagnussonMarquardsen

1] 2]* Dbl 4[
5] Pass Pass Dbl
Pass Pass Pass

Nord spelade ut spaderfyra till Syd 
som sömnigt vände med spader. 
Därmed borde kontraktet gått hem 
men jag spelade ruter till ess och 
hjärter till mask med nian, 4-1 trodde 
jag trots att jag också noterat utspelet  
Tablå!

Peter Modh - inte helt nöjd med partnerns uppvisning i spärrteknik, misstänker vi. Härstammar den från 
grottstadiet?
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JAN-ERIC GRANWALD

Ett första bidrag har lämnats in 
i Bullens årliga tävling om ”bäst 
inlämnade bidrag“. Priset, precis 
som i fjol, består av en natt för 
dig och din partner i dubbelrum 
på något av de två Firsthotellen 
i Malmö nästa år. Var med och 
tävla du också, blanketter för 
att deltaga och skriva till Bullen 
finner du i informationsdisken. 
Det är också där du lämnar in 
dina bidrag. RED

I den 11:e ronden av SM-damer 
anno 2003 möttes två av tävlingens 
huvudfavoriter, Inga Bud - Eva-Liss 
Göthe och Jessica Larsson - Pia 
Andersson. Inga och Eva-Liss satte fart 
på budgivningen med spärröppningar 
på båda brickorna.

21. Nord [ 4
Nord-Syd ] E1076532
 { K8
 }K108
[ Kkn107532 [ E986
] 8  ] Kkn
{ 10974  { kn653
}D  }E63
 [ D
 ] D94
 { ED2
 }kn97542

Väst Nord Öst Syd
Jessica Inga Pia Eva-Liss
Larsson Bud Andersson Göthe

 3] Dbl 4]
4[ Pass Pass 5]
5[ Pass Pass Pass

På bricka 21 öppnade Inga med 3] 
och efter en tunn UD av Pia höjde 
Eva-Liss till utgång. Jessica hade 
självfallet till 4[ som följds av två pass 
fram till Eva-Liss som kämpade vidare 
med 5]. Ett snäpp till tyckte Jessica 
och 5[ blev slutbudet. Kontraktet 
gick två straff som gav 37/9 till de 
regerande mästarna. 

Spärrande damrond!
TÄVLINGSBIDRAG

22. Öst [ D2
Öst-Väst ] Ekn987
 { Dkn2
 }D64
[ 4  [ 973
] KD6  ] 52
{ EK63  { 10974
}EK953  }10872
 [ EKkn10865
 ] 1043
 { 85
 }kn

Väst Nord Öst Syd
Jessica Inga Pia Eva-Liss
Larsson Bud Andersson Göthe

  Pass 3[
Dbl 4[ Pass Pass
Pass

På följebrickan var det Eva-Liss tur 
att spärröppna. Efter Pias inledande 
pass öppnade Eva-Liss med 3[. Jessica 
upplysningsdubblade och Inga som just 
sett hur det skulle gå till höjde till 4[ 
som blev slutbudet. 

Klöveress i utspel följdes av viss 
tvekan av klöverkung till stöld. Ess och 
dam i trumf följde och på klöverdam 
försvann en ruter Ruterdam till kung 
blev fortsättningen. Jessica försökte nu 
med låg hjärter som Eva-Liss släppte 
fram till handens tia. 
Nu följde trumfen i botten och Jessica 
fick packa ihop för fem trick. 34-12 till 
de regerande mästarna. 

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

Inga och Eva-Liss lekte ”trick or treat” med landslagsparet!
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Lösningen 
på dagens 
spelproblem
PROBLEM 1
Saka klöver på hjärteress. Med 
lite tur sitter klövern 3-2 och 
då behöver ni inte gissa spadern 
eftersom ni kan godspela den utan 
att Öst kommer in i spelet. På den 
godspelade klövern försvinner sedan 
två av handens spader.

PROBLEM 2
Efter hjärteress ska ni fortsätta 
med spaderdam. Sitter trumfen 4-1 
är kontraktet i praktiken hemma. 
Får ni för spaderdam fortsätter ni 
med spaderknekt som försvaret 
måste ta. Beroende på försvaret 
kan ni antingen ta en hjärterstöld 
på handen eller en klöverstöld på 
bordet för hemgång.

NYHETER FRÅN NÄR OCH FJÄRRAN

ÖB hade bouleparty för 80 000 kr

HJÄLP!
Vänligen försök hjälpa till genom 

att städa av ditt bord när du spelat 
klart ronden. 

Våra funktionärer städar lokalen 
flera gånger om dagen och det 

räcker ändå inte.  Den som lider är 
spelaren som kommer efter dig till 

ett bord fullt med skräp.

Därför bär med dig det du tagit till 
bordet. Sopkorgar står utplacerade 

i hela lokalerna.

INRIKES

OROLIG NATT
Natten mellan lördag-söndag var 
oroligt på många håll i landet. Flera 
fall av knivslagsmål rapporteras, från 
Stockholm till Skinnskatteberg. 
Och här i Skövde kunde vi konstatera 
att baren hade öppet till halv två…
roligt eller oroligt?

CANCERN MINSKAR
Sedan mitten av 80-talet har dödlig-
heten i cancer minskat i EU-området. 
Totalt ligger minskningen på 9 %. 
- Programmet ’European code against 
Cancer’ har varit en stor succé, säger 
chefen för Radiumhemmet, Ulrik 
Ringborg.

ÖB FESTAR ORDENTLIGT
När ÖB skulle ha en liten Boule-fest 
tog han i rejält, och notan slutade på 
80 000 kronor. Inga utländska gäster 
stod på listan.
SvD, som granskat försvarets 
representationsvanor, konstaterar 
att man oftare bryter mot gällande 
representationsregler än följer dem.

FARLIG SPRIT GRANNLÄNDERNA
I både Norge och Finland har folk 
blivit skadade av ful-sprit på sistone. I 
Finland dog till och med en man efter 
att ha druckit glykol. Spriten fanns 
tappad på Captain Morgan-flaskor. 
Resenärer till Estland uppmanas att se 
upp.

UTRIKES

FARLIG MILITÄR
I Filippinernas huvudstad Manila har 
200 militärer intagit ett köpcentrum. 
De håller flera personer som gisslan, 
bland andra Australiens ambassadör.
Militären protesterar mot regeringen, 
och anklagar den för att sölja vapen 
till rebellgrupper. Filippinernas 
president, Gloria Arroyo har utlyst 
’upprorstillstånd’ i landet.

’DÖDSÄNGELN’ TILL FRANKRIKE?
Nu har Frankrike begärt att få Alfredo 
Astiz utlämnad. Han dömdes där i sin 
frånvaro för mord på två nunnor.

CASTRO FATTIG MEN STOLT
Fidel Castro, Cubas ledare, vill inte ha 
något humanitärt bistånd från EU. I ett 
timslångt tal till nationen sa Castro att 
det skulle vara ovärdigt.
Castro höll sitt tal med anledning av 
att det var 50 år sedan revolutionen 
startade på Cuba.

FEL I KRIG BLIR KRIGSRÄTT?
Fyra amerikanska soldater riskerar att 
ställas inför krigsrätt. Detta på grund 
av att de begått övergrepp på irakiska 
krigsfångar. 

SPORT

KAJSA!
Jamen det finns ju bara Kajsa att skriva 
om!
Hennes fantastiska 2.06 är faktiskt 
det femte bästa hoppet någonsin. 
Bara två bulgariskor har hoppat 
högre. Det nuvarande världsrekordet 
ligger på 2.09 och innehas av Stefka 
Kostadinova.
Kajsa tog alla höjder på första 
försöket, inklusive 2.02. Sedan stod 
hon över 2.04 och tog 2.06 i andra, 
och gjorde tre riktigt bra försök på 
världsrekordhöjden 2.10!
- När det stämmer för mig kan jag 
tydligen hoppa hur högt som helst, sa 
en överlycklig Kajsa efter segern.
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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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BRIDGESTALLETS 
ÅRSMÖTE

OBS! TIDEN
Måndag 28 juli
Klockan 21.15

Mötet äger rum i kaffetältet

VÄLKOMNA!

 

pppANNONSqqq

Bridgeweekend
på BK S:t Erik

som 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.

och

PLATTLIRET
16-17 augusti

Start 11.00 på lördagen 
och slut kring 16.00 på 

söndagen.
Anmälan till:

bridge@sterik.a.se eller
08-650 97 79.

Vid 90 par mer än 
55 000 SEK i pengapriser!

Välkommen!
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SOMMARLÄSNING I BULLETINEN - DEL 3

Hasse Persson och Filosofens System Träiga gubbar
Gösta Larsson från Skövde 
hälsade på i serveringstältet 
under söndagen. Med sig 
hade han sex bridgebord med 
tillhörande spelare – i trä!

- Det här är så roligt, sa Gösta. Det 
håller mig sysselsatt…ja, när jag inte 
spelar bridge själv då.

500 kronor styck kostade sällskapen, 
och efter bara ett par timmar 
var alla borta! Gösta gapade, och 
skyndade hem för att göra nya!

Silvertävling 1
Årets allra första silvertävling, 
som ju redan är historisk 
eftersom den delvis spelades i 
det nya tältet, gick av stapeln i 
går eftermiddag. 

Det var ett Skövdepar, Benny Olsson 
och Gunnar Andersson, som knep 
segern! Bulletinen hurrar, högst för 
de fem följande.

1. Benny Olsson - Gunnar Andersson
2. Sven-Erik Hallkvist – Per Anders Persson
3. Anton Pedersen – Hans Nielsen
4. Nils-Erik Ekholm – Bo Sjödahl
5. Jonny Petersson – Bengt Bellander

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

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. 
Hasse begriper ingenting. Kortspel? 
Finns det?
En man som kallar sig Harvid 
kommer och hämtar Hasse. De 
hämtar något på ett ställe Harvid 
kallas ”Klubben”, och sedan går de 
vidare mot kortspelsbutiken…

Harvid svängde in på en liten mörk 
bakgata.
’Jag tror jag behöver en öl,’ sa han. 
’Kom, här framme har vi Calabrasella.’
Baren var liten och mörk, men full av 
folk.  Harvid nickade vant till alla han 
såg. Han beställde en stor stark till sig 
själv och något han kallade Briscola till 
Hasse. När bartendern ställde flaskan, 
som nästan såg ut som en vanlig coca-
colaflaska, framför Hasse ryckte han 
till.

’Jösses,’ utbrast han. ’Du måste vara 
Hasse Persson’. Hasse bara gapade.
’Hur kan du veta det?’ var det enda 
han fick fram. 
Mannen bakom bardisken strök sig lätt 
över pannan.
’Ditt ärr,’ sa han enkelt. ’Alla 
kortspelare kommer att känna igen dig 
på det.’

’Men varför…’ började Hasse, men en 
annan man avbröt honom.
’Är det…det kan väl inte vara…’
Plötsligt ville hela baren hälsa på 
Hasse. Han skakade hand efter hand, 
och alla oooade och aaaade. Hasse såg 
till sin förvåning att ett par stycken till 
och med hade tårar i ögonen.
’Magister Kvist,’ pep en liten nervös 
karl och kramade Hasses hand. ’Jag ska 

visst få den stora äran att undervisa 
dig…vi hörde att du skulle börja på 
Galtholmen, mycket trevligt…’
’Magister Kvist undervisar om Försvar 
mot Bluff och Båg,’ sa Harvid, men 
innan Hasse hann fråga vad i all sin dar 
det var som pågick kom ytterligare en 
person och tryckte hans hand. 

Harvid svepte sin öl.
’Här kan vi inte stå och prata hela 
dan,’ sa han. Du måste ha dina böcker 
och dina kortlekar…

På en ännu mindre och ännu mörkare 
bakgata låg vad som såg ut att vara en 
mycket liten butik. Harvid fick huka sig 
för att komma in genom dörren, men 
när de väl var inne upptäckte Hasse 
att affären var ganska stor.

Överallt såg han de mest underliga 
saker. Brädor och lådor i vackra 
färger, böcker, pjäser, en slags kuber 
med prickar på…och där var något 
med de underliga tecknen Hasse sett 
i brevet från Galtholmen skola. Ett 
rött hjärta…en lite blomlik, svart 
symbol…en svart, men spetsigare 
svart figur…och där, en röd, lite kantig 
figur, ungefär som en aningen skev 
rektangel på sniskan…

Hasse ryckte till och stirrade. Den 
röda symbolen hade exakt samma 
form som ärret i hans panna…
’Kom och hälsa på Herr Ollander,’ sa 
Harvid. 

Hasse skakade hand med en liten 
farbror med långt skägg. När han fick 
syn på Hasse ryckte även han till.
’Du måste vara Hasse Persson,’ sa 
farbrorn. 
Hasse vände sig mot Harvid.
’När ska jag egentligen få veta hur det 
kommer sig att alla…’
’Senare,’ morrade Harvid, och Hasse 
vågare inte pressa honom.
’Ja ja,’ sa Herr Ollander och log 
mot Hasse. ’Vi börjar väl med det 
viktigaste. Budlådan.’

Fortsättning följer imorgon



14 | BRIDGEFESTIVAL 2003 | NUMMER 2 BRIDGEFESTIVAL 2003 | NUMMER 2 | 15

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

MÅNDAG 28 JULI
10.00 – 21.00 SM-Par Seniorer 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 Seniorer 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.

HQfonder, en av bridgens (alltför 
sällsynta) sponsorer är på besök 
i Skövde. Bulletinen fick en 
pratstund med Niclas Carlsson, 
som berättade lite om företaget.

Den som vet att HQfonder är 
ett företag som knoppats av från 
Hagströmer och Qviberg och att 
Bridgeförbundet ordförande heter 
Mats Qviberg kan väl rätt snabbt lista 
ut hur det kommer sig att det är just 
HQfonder som engagerar sig i bridgen. 
I höst sponsrar de HQfonder-Cup, 
en guldpartävling som går av stapeln 
under Riksstämman. Intresset för 
stämman har inte varit på topp, så med 
hjälp av en attraktiv tävling hoppas 
man få gott om besökare.

PRISPENGAR
Både stämman och tävlingen går här, 
fast uppe på hotellet. Startavgiften är 
500:-/par, och förstapristagarna får 
hela 12 000 kronor. Tvåan får 8 000, 
trean 4 000 och fyran 2 000 kronor.
Men Niclas ska inte vara med…

- Jag vet nästan inget om bridge, 
berättar Niclas. Mats har berättat 
lite,och jag har tittat en del…det 
verkar svårt!

- Men jag gillar att spela kort. Så i höst 
blir det en bridgekurs – vi ska ha en 
på jobbet!
Passande nog har HQfonder 16 
anställda – fyra bord!

LITET MED ÄNDÅ STORT
Just storleken på företaget tycker 
Niclas är en stor styrka.

- Vi är ingen gigant, vi kan vara 
personliga med våra kunder och ta 

Sponsor på besök!
GULDPARTÄVLING I OKTOBER

snabba beslut. Ändå är vi 10:a i Sverige, 
och börsnoterade på O-listan.
HQfonder är inriktade på att förvalta 
privatpersoners pengar. Lite drygt 6 
miljarder förvaltas för närvarande, 
uppdelat på 12 olika fonder. HQ 
Strategifond och HQ Rysslandfond går 
bra är de som Niclas pratar varmast 
om.

- Vill man ha avkastning på sitt kapital 
är det bara att titta på siffrorna! 
- Vi har kunnat visa en fantastisk 
avkastning, och även tappat mindre 
än genomsnittet de år börserna gått 
dåligt.
Niclas har lovat att återigen dyka upp 
på torsdag, och pratar han mer än 
gärna fonder med dig!

- Vad som försiggår vid de gröna borden är ett stort 
mysterium för mig, säger Niclas på HQfonder. 

Anmälan gör du på www.bridgefederation.se . När du ser bannern ovan på 
nätet så klickar du på den och får upp all information...
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Så hade det hänt! Greven, som 
stått vid sidan av Settlers-bordet 
och följt spelet med sin mest 
bedjande blick och verkligen 
trånat, fick äntligen vara med… 
och minsann knep han inte en 
seger!
Bulletinen var naturligtvis 
tvungen att höra hur detta gick 
till.

BULLEN: Hej på dig, Greven, och 
grattis.

GREVEN: Va?
BULLEN: Ja, du vann ju Settlers igår!
GREVEN: Ja det gjorde jag minsann! 
Ha ha ha! Jag vann, jag vann, jag vann! 
(Greven gör en liten segerdans.) 
GREVEN: (triumfatorisk) Och här har 
vi en man som faktiskt blev tvingad att 
bevittna det hela! Kungen är död, leve 
kungen! Eller hur? (Greven hugger 
tag i Daniel Auby, som ser mycket 
moloken ut. Bullens utsända reser 
upp de stolar Greven i sin glädje vält 
omkull.)
BULLEN: Berätta nu, hur gick det till?
DANIEL: (muttrar) Röta…
GREVEN: Jag hade ALLT… i sista 
draget spelade jag först ett riddarkort 
och så spelade jag detdär kortet så jag 
fick bygga två vägar och…
BULLEN: (avbryter) Spelade du två 
kort?
GREVEN: Ja, och så fick jag 
vägkortet…
BULLEN: (avbryter igen) Men så får 
man väl inte göra i Settlers? Inte får 
man? Daniel?
DANIEL: Näää…TVÅ…va? (Daniel 
växer en decimeter.) 
GREVEN: (förvånad) Va…
DANIEL: Spelade du två kort? Så får 

man ABSOLUT inte göra. Två kort 
– det var det värsta.
GREVEN: Va… det var det ingen som 
sa…
DANIEL: Den där segern gills inte! 
Annullerad! 
GREVEN: Annu…vaddå?
DANIEL: Den är ogiltigförklarad!
GREVEN: (förkrossad) Jag skulle ha 
vunnit ändå, så det så!

BULLEN: Jaha, tack för pratstunden 
Greven, och bättre lycka nästa gång.

Greven trodde han äntligen lyckats
SETTLER ELLER VAD DET NU HETER SOM DE SPELAR PÅ NÄTTERNA... 

Greven före intervjun... Greven efter - laddar för ”F-ordet” 

Behöver ni förstärka laget inför slutspelet?
Vi har två Walesare som kom till 
Skövde i fredags och som ännu 
inte spelat ett kort i Chairman’s 
Cup. De provade att få ihop 
ett lag ”kvart-i-tolv”, men 
misslyckades. 

Paret, som nu söker ett lag, som vill 
ha dem med, är inga mindre än David 
Burn och Michelle Brunner. Båda med 
landslagsmeriter och mängder av 
internationella brickor i ryggen. 
Redaktionen gissar att det är ett av 
de mer meriterande paren i lokalen 
som rimligen borde förstärka de flesta 
lagen som deltar i Chairman’s Cup. Är 
ditt lag intresserade av att förstärka 
med dem? Kontakta i sådana fall David 
eller Michelle!

Redaktionen önskar alla lycka till! Bättre en ”bird” i laget än...
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