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Dagens program:
 
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 

Rysare i Chairman’s Cup när 
Lichtenstein slog ut Syd-Väst! 

BILLINGEHUS 28/7 2003
Vädret svajade, men tältet stod stadigt. Även inne i Blå 
Hallen trivdes bridgespelarna som fiskar i vattnet.
Seniorerna började spela och när krutröken lagt sig efter 
dag ett är Bernt Sigvardsson - Vidar Wahlestedt i ledningen.
Chairman’s gick in i sin knockout-fas. Första swingen fick 
lag Lichtenstein in, och efter en svängig match fick Syd-Väst 
kasta in handduken. Därefter fick ”lilleputtnationen” ta sig 

an TURKIET som valde dem direkt i nästa omgång. Därmed 
var också Lichtenstein´s saga all för detta år.
Annat värt att notera från CC är att Tommy Gullberg inte 
kommer att bärga bucklan detta år,  8583 fick nämligen se 
sig slagna av danskarna i Ejnar Pik´s Piller.
Sidotävlingarna lockade lika många par som vanligt, köerna 
ringlade till cafeterian och stämningen var hög i baren.
Skövde när det är som bäst, helt enkelt!
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EFTER FÖRSTA DAGEN - SENIORFINALEN

Se upp för Tjolpe i seniorfinalen!

Kenneth Österberg - rivstartade men sänktes av Tjolpe

Jag tog ledigt en halvlek i CC3 
för att försöka skrapa ihop lite 
material från seniorfinalen, och 
det visade sig att jag genom min 
blotta närvaro vid bordet lyckades 
bromsa upp skenande Kenneth 
Österberg och Fredrik Wickström

29. Nord [ 64
Alla ] 764
 { 83
 }Ekn9854
[ E95  [ K10873
] KD105  ] 9
{ Kkn109  { D762
}106  }D32
 [ Dkn2
 ] Ekn832
 { E54
 }K7

Väst Nord Öst Syd
Kenneth Carl Fredrik Börje
Österberg Engholm Wickström Persson

 Pass pass 1]
Pass 2] pass runt

Klövertio ut gick till knekten och en 
ruter duckades runt till Väst, som 
vände med hjärterkung. Den vann Syd 
och tog sin ruterstöld, och borde nog 
sedan ha spelat spader mot handen. 
När han spelade trumf till Väst fick 
han rutervända till stöld. Klöverkung 
till esset följdes av spader till dam 
och ess samt mera spader till kungen, 
varefter klöverdam godspelade Västs 
hjärterfemma för en straff. Trots denna 
lilla bult fick Nord-Syd 26/46 poäng.

30. Öst [ kn964
Ingen ] 85
 { K106
 }D1083
[ D10532  [ E
] K43  ] E1097
{ E5  { Dkn8742
}942  }kn5
 [ K87
 ] Dkn62
 { 93
 }EK76

Väst Nord Öst Syd
Kenneth Carl Fredrik Börje

  2]* pass runt

2] visade en begränsad öppningshand 
med fyrkorts hjärter och en längre 
lågfärg. Efter tre ronder klöver ut 
och en misslyckad rutermask gick 
kontraktet en bet för fattiga 4/46 
poäng. Med en naturlig ruteröppning 
lär Syd upplysningsdubbla, Väst bjuda 
1[ och Östs 2{ avsluta budgivningen. 
När man löser hjärtern efter 
upplysningsdubblingen gör man tre 
trick i detta kontrakt, vilket hela 
tretton par lyckats med.

Oförskräckt följde jag med ledarparet 
till nästa bord.

31. Syd [ E104
Nord-Syd ] Kkn1074
 { 98
 }1043
[ KDkn752  [ 8
] D  ] 986
{ Kkn6  { D10743
}985  }EKkn2
 [ 963
 ] E532
 { E52
 }D76

Väst Nord Öst Syd
 Fredrik  Kenneth

   Pass
2]* pass 2[ pass runt
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Bullens egen Tjolpe som verkar komma med det onda ögat till varje bord - se upp idag!

Med Öst som spelförare valde 
Kenneth förståeligt nog trumfutspel, 
och därmed var fyra trick ett faktum. 
Liten hjärter ska det vara och 
klövervända, eller en liten ruter för 
en senare stöld. –170 gav 9/46 medan 
–140 vid de bord där Väst blivit 
spelförare efter 1[ eller 2[ i öppning 
eller kanske efter 2{-2]; 2[. Nord 
har ju då ett tämligen normalt utspel i 
endera lågfärgen.

Nu ville jag inte utsätta Kenneth och 
Fredrik för mina onda ögon längre 
utan gick och kollade när Bernt-
Åke Jansson – Jan Sonnerstedt blev 
slutspelade.

35. Syd [ Dkn2
Öst-Väst ] Kkn93
 { KDkn
 }763
[ 105  [ K987
] D872  ] E10654
{ 632  { 74
}K1095  }42
 [ E643
 ] ---
 { E10985
 }EDkn8

Väst Nord Öst Syd
Bernt-Åke  Jan

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

Hjärterutspel hade varit bra, men 
eftersom 3} ingalunda brukar 
innehålla trippelhåll spelade Bernt-
Åke ut den fjärde färgen, klövernio 
till Syds dam. Två mål ruter följdes 
av spaderdam och ruteress samt 
ytterligare en spader till knekt och 
kung. Öst returnerade klöver och nu 
kunde Syd ha tagit esset, inkasserat 
sina ruter och spelat spaderess och 
en till, för en fjärde trick i form av 
hjärterkung.

Han valde dock knekten och efter 
klöverkung och hjärtervända fanns det 
bara nio stick. Det gav Nord-Syd 24 i 
stället för möjliga 40/46 poäng.

Senare på eftermiddagen tog Bernt 

Sigvardsson och Vidar Wahlestedt i 
min frånvaro hand om kommandot, 
mycket hjälpta av denna rond.

51. Syd [ 1076
Öst-Väst ] kn9752
 { Ekn72
 }K
[ kn984  [ ED532
] 103  ] ED6
{ 10843  { K9
}D93  }kn87
 [ K
 ] K84
 { D65
 }E106542

Väst Nord Öst Syd
Bernt  Vidar

   1}
pass 1] 1[ 2]
2[ 3] 3[ pass
pass Dbl pass runt

Bernt var inte vidare förtjust över 
denna utveckling och ångrade 
bitterligen sin stötta. Men det kom 
hjärter upp i ess-dam och tredje 
hjärtern stals. Spader till damen följdes 

av ruter till esset och klöverkung i 
disken gjorde ingen spelförare ledsen. 
730 inbringade en ensamtopp.

52. Väst [ kn10862
Alla ] KDkn5
 { Ekn2
 }7
[ 9  [ E43
] E92  ] 6
{ 105  { D98764
}EKDkn1032 }654
 [ KD75
 ] 108743
 { K3
 }98

Väst Nord Öst Syd
Bernt  Vidar

1} Dbl 1{ 1]
3NT pass pass 4[
5} pass pass Dbl
pass pass pass

750 gav förstås ingen topp utan det 
var ytterligare åtta par som välsignats 
med detta resultat, men 38/46 var ju 
ändå inget dåligt komplement till den 
första brickan. 
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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)

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.
               

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 

FAKTAÅterkommen efter förrättat värv 
mot Popova i CC3 noterade jag att 
Bernt och Vidar hade en till synes 
betryggande ledning, och slog mig ner 
för att se vad jag kunde åstadkomma.

62. Öst [ K10982
Ingen ] 985
 { ---
 }D10965
[ ED76  [ 5
] K2  ] Ekn107
{ kn1095  { K87432
}kn32  }87
 [ kn43
 ] D643
 { ED6
 }EK4

Budgivningen hade just avverkats:
Väst Nord Öst Syd
 Vidar  Bernt

  Pass 1NT
Pass 2{* pass 2]
Pass 2[ pass runt

2{ relä för att kunna lägga av i 2[ 
var ingen hit på denna giv, där fältet i 
övrigt överförde till spader och fick 
ruterknekt ut för fem trick. Vidar fick 
klöverutspel till bordet och spelade 
spaderknekt till esset. Väst vände 
med hjärterkung och mera hjärter 
till esset och fick sin stöld, varefter 
Vidar maskade ut trumfdamen för 140. 
Lyckligtvis hade några par misslyckats 
med 110 och till och med fått straffar, 
varigenom brickan i alla fall gav hela 
21/46 poäng.
I nästa rond blev i alla fall det kokta 
fläsket stekt.

63. Syd [ KD32
Nord-Syd ] ED83
 { K85
 }Ekn
[ E10874  [ kn965
] ---  ] 542
{ E976  { 10432
}10654  }83
 [ ---
 ] Kkn10976
 { Dkn
 }KD972

Väst Nord Öst Syd
Bernt  Vidar

   1]
1[ 4NT 5[ pass*
pass 6] pass runt

Det är inte ofta man av partnern 
får beskedet ett ess, samtidigt som 
motståndarna informerar om att 
samme partner är renons i spader. 
Om Bernts essutspel i spader kan man 
kanske tycka att han kunde försökt 
med ruteresset först, men å andra 
sidan är det svårt att föreställa sig att 
spaderesset skulle kosta övertricken 
efter denna budgivning. Det som 
stjälpte brickan var 5[, för annars 
hade Nord besviket fått ett enda 
stackars ess och ingalunda kunnat 
skotta in slam så enkelt. Utspelet 
kostade 10 av de 15 poäng som -1430 
hade renderat.

Så gott som allt kom tillbaka på sista 
brickan för dagen, när det gick Vidar 
väl i händerna.

64. Väst [ kn973
Öst-Väst ] kn5
 { K953
 }K104
[ KD62  [ E1084
] EK76  ] 42
{ kn84  { E106
}95  }D872
 [ 5
 ] D10983
 { D72
 }Ekn63

Väst Nord Öst Syd
Bernt  Vidar

1] pass 1[ pass
2[ pass pass pass

Syd drog i ruter till nia och tia och 
en hjärter till bordet följdes av klöver 
till sjua och knekt. Syd envisades 
med ruter till kung och ess, varefter 
Vidar spelade spader till bordet och 
klöver till tia, dam och ess. Syd tog 
ut ruterdamen och slog ifrån sig med 
klöver till stöld, då kungen droppade. 

Nu slarvade Vidar, som kanske inte 
känner till klöveråttans betydelse. 
Spaderdam och uttrumfning medelst 
mask, klöveråtta och hjärteress gav 
resten i stället för det elegantare 
inkasserandet av hjärteresset före 
uttrumfningen, så att Englund ger sista 
stick!
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LK-FALL

En titt i LK:s arkiv
Antalet fall för jury och LK har 
varit ovanligt stort hittills, jämfört 
med fjolårsveckan. Kanske det 
beror på det dåliga vädret om 
spelarna blir lite mer griniga. 
Här kommer några summariska 
redogörelser för en del fall.

OM ALERTER

Det är viktigt att kontrollera alerter, 
och att inse att man även vid en 
försenad alert har möjlighet att få svar 
på frågor innan man eventuellt bjuder 
om. Denna bricka förekom i CC1.

31. Syd [ 7
Nord-Syd ] 984
 { EDkn82
 }10962
[ 105  [ E98432
] KD53  ] kn2
{ 73  { 965
}D8543  }Ekn
 [ KDkn6
 ] E1076
 { K104
 }K7

Väst Nord Öst Syd
   1NT
Pass 3{ 3[ Dbl
Pass Pass Pass

Syd hann inte alertera 3{ förrän efter 
3[-budet, men före sin dubbling. Den 
artificiella innebörden av budet var 
fem spader och 4 hjärter (!), något 
som Nord uppenbarligen glömt bort.

Öst å sin sida hade förutsatt att budet 
var naturligt och svagt, utan att fråga 
om betydelsen, vilket var tämligen 
slarvigt. TL dömde att resultatet, +800, 
skulle gälla, och Öst-Väst överklagade.

LK fann att skadan uppkom när Öst 
inte tillkallade TL efter den försenade 
alerten, och redde ut  innebörden av 
Nords bud. Därmed fick TL:s domslut, 
när han tillkallades efter brickan, stå.

Ingen är berättigad till en 
resultatkorrigering bara för 
att motståndarna inte 
alerterat ett bud.

28. Väst [ 3
Nord-Syd ] EK743
 { 62
 }EK1065
[ kn952  [ EK76
] Dkn109  ] 2
{ 854  { EKkn107
}Dkn  }832
 [ D1084
 ] 865
 { D93
 }974

På denna bricka från Silvertävling 1 
gick budgivningen:

Väst Nord Öst Syd
Pass 1] 2{ pass
Pass 3} Dbl* 3]
Dbl pass pass pass

Nord-Syd ondgjorde sig över att 
Östs upplysningsdubbling av 3} inte 
alerterats. TL ansåg inte att Nord-Syd 
skadats av en utebliven alertering, utan 
av den elaka trumfsitsen.

Det fanns uppenbarligen ingen 
koppling mellan –200 och en utebliven 
alert, något som LK f ö ifrågasätter om 
det ska behövas i ett så vanligt läge, 
där knappast någon tävlingsspelare 
numera straffdubblar 3}.

I CC1 förekom den ena muntrationen 
efter den andra.

105. Nord [ EDkn97
Öst-Väst ] Dkn
 { kn10953
 }6
[ 653  [ 4
] EK108  ] 9765
{ KD8762  { E4
}---  }Ekn8752
 [ K1082
 ] 432
 { ---
 }KD10943

Väst Nord Öst Syd
 Pass Pass 2NT*
Pass 3[ Pass Pass
Dbl Pass 5} Pass
5{ Dbl 5] Pass
Pass Dbl Pass runt

Enligt Nord-Syds deklaration var 
öppningsbudet naturligt starkt, 22-24 
hp, men när Syd passar och TL tillkallas 
uppdagas att Syd trodde 2NT visade 
en lågfärgsspärr. Budgivningen fortsatte 
och slutade i 5 dubblade hjärter med 
ett par straff.

TL utgick ifrån rätt förklaring men 
felaktigt bud, och dömde därför att 
resultatet står. Öst-Väst överklagade.

LK ansåg att när Nord inte alerterat 
2NT, kan Syd ha blivit påmind om 
vad som hänt, och därför passat. 
Alternativt skulle Nords 3[ vara 
ett naturligt bud med anpassning i 
lågfärgerna och i så fall har Syd en 
enorm hand som kan klara utgång 
i spader eller i värsta fall ge en god 
offring mot eventuella 4]. LK dömde 
därför att Syd måste höja till 4[, som 
inte går hem.

Nord-Syd påpekade att Öst-Väst fått 
dubbla chanser, vilket i och för sig kan 
stämma. Å andra sidan reflekterade 
LK i efterhand över  läget och insåg 
att Nord rimligen går vidare mot 
slam efter höjningen till 4[. Om han 
bjuder Blackwood och får 0 eller 4 
ess, lär han gissa på fyra och bjuda 
slam. Denna kan Öst efter Blackwood 
(sannolikt ingen renons) dubbla och 
inkassera 500.
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PETER JOHANSSON

Redan i den första matchen i 
årets upplaga av Chairman’s Cup 
fick jag ett löfte som jag inte 
tidigare fått under de snart 30 år 
som jag spelat bridge. Visst har 
man under dessa år lagt några 
kort rätt till motståndarnas 
förtret men att efter brickans 
slut bli lovad att få stryk 
utanför…den var ny även för mig. 

Tävlingens första bricka drog jag upp 
följande hand som Syd: 

 [EK85
 ]kn1052
 {E1073
 }10

Nord Öst Syd Väst
Pass 1{* 1[ Dbl
Pass 2] Pass 3NT
Pass runt

Min partner har varit med och sett 
mina inkliv tidigare och inledde med 
en klöverhacka. 

Hela given såg ut så här:
 [1064
 ]94
 {92
 }E96432
[D972  [kn3
]D87  ]EK63
{KD5  {kn864
}K85  }Dkn7
 [EK85
 ]kn1052
 {E1073
 }10

INLÄMNAT BIDRAG

”Jag vill höra revben krossas”
Efter att Christer ”Greven” Eriksson 
tittat över tillgångarna så tog han 
klöverdamen på bordet, spelade en 
ruter till kungen och en spader till 
knekten som jag tog med kungen 
och vände med en hjärter som gick 
till bordets ess. På nytt en ruter till 
damen och ner med klöverkungen 
som min partner duckade. Nu tog 
Greven för hjärterdam och kung och 
spelade en spader från bordet. När 
jag nu gick i med spaderesset och tog 
stick för en hög hjärter och ruteresset 
log han och villa ha stick på  dam-
nia i spader för jämn hemgång. När 
min partner inte kunde följa färg på 
tredje rutervändan så kom sanningen 
krypande. Han blev inpetad på bordet 
och straffen tog min partner på sitt 
klöveress i sista stick. 

Nu vänder Greven blicken åt mitt håll 
och säger viskande…-När det här är 
slut ska du och jag gå ut i skogen och 
då blir det inte kul för dig… Grevens 
partner försöker nu att trösta den 
minst sagt förgrymmade spelföraren. 
Det känns som en tolva bort men jag 
tror det blir en likabricka, den går inte 
att spela hem på något vis. 

Den nu  mycket förorättade Greven 
tittar allvarligt på sin partner och ger 
han årets kommentar: 

-Det spelar ingen roll om vi tappar 12 
eller 112 Imp på brickan, jag ville bara 
höra ljudet när revben krossades och 
inget annat…

Hur det gick i matchen? 5-3 till 
Greven och någon skogstur har det 
ännu inte blivit. Jag tar omvägen förbi 
honom när jag kan. 

OM BUD EFTER TVEKAN
Ett av de vanligaste skälen till 
tävlingsledaranrop och överklaganden 
till jury och LK är bud efter partnerns 
variation i tempo under budgivningen. 
Lagen säger att en spelare inte får 
välja ett logiskt alternativ, som skulle 
kunna tänkas antytt av s k OI (otillåten 
information), vanligen partnerns 
markerade fundering i budgivningen.

Ett fall som illustrerar detta förekom i 
Silvertävling 1.

Öst hade med Väst giv och Nord-Syd 
i zonen.

[ D5  ] K9874  { K1075  }84

Väst Nord Öst Syd
1] 1[ 3] 3[
Pass* Pass 4] Pass runt

Västs pass på 3[ kom efter en 
markerad fundering, och Nord-Syd 
opponerade sig mot att Öst bjöd 
4]. Utan tankepaus av Väst kan man 
mycket väl tänka sig att kämpa på med 
4] i partävling, men eftersom själva 
pausen indikerar att det är rätt, får 
Öst inte välja det alternativet. 

Resultatet korrigerades från 4 hjärter 
med en straff till 3 spader med jämn 
hemgång.

Ett liknande fall från CC1.

87. Syd [ EKD4
Alla ] kn9
 { Dkn74
 }Dkn8
[ 2  [ 9875
] 72  ] 8653
{ E1098652  { K
}954  }7632
 [ kn1063
 ] EKD104
 { 3
 }EK10

Väst Nord Öst Syd
   1]
3{ Dbl Pass 4[
Pass 4NT Pass 5]
Pass 5[* Pass 6[
Pass pass Pass

Syds 5] visade två ess utan trumf-
damen. Nords 5[ kom efter en 

tankepaus. Motståndarna opponerade 
sig och menade att Syd kunde ha varit 
påverkad av tankepausen när han 
höjde sill slam. 

Syd försvarade sin höjning med att 
paret ”inte essfrågar med en esslös 
hand“, och att Syd hade singelruter. 
Det senare är ju helt irrelevant, 
eftersom den som essfrågar normalt 

har kontroll på fiendens bjudna färg.

Även här är pass ett klart alternativ, 
eftersom partnern är kapten efter 
essfrågan. Om motståndarna har 
ruteresset och en spaderhonnör, är 
det övervägande sannolikt att en 
mask över spärrhanden kommer att 
misslyckas. LK stödde därmed TL:s 
domslut  5 spader med en övertrick.
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CHAIRMAN´S CUP

Polen seglar upp som favoriter
Chairman´s Cup är som 
vanligt spännande. Den ena 
överraskningen efter den andra 
avlöser. En av de största var 
”Lichtensteins” seger över ”Syd-
Väst”. Fortfarande är det också 
en stor internationell dominans i 
tävlingen främst av Danmark. 

Given har roterats.

2. Väst [ D1032
Nord-Syd ] K4
 { Dkn543
 }E5
[ kn  [ K974
] Dkn7653  ] 92
{ E102  { K97
}kn64  }K872
 [ E865
 ] E108
 { 86
 }D1093

Väst Nord Öst Syd
Pia Björn Håkan Börje
Andersson Gustafsson Nilsson Rudenstål

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

Utspel: Hjärterdam

Börje Rudenstål tog utspelet på 
handen och spelade ruter till knekt 
och kung. Efter hjärtervända fortsatte 
spelföraren med spaderdam som fick 
löpa och fällde knekten. På låg spader 
satte Håkan Nilsson i nian. Syd tog 
med esset och spelade ruter till ess. 
Pia Andersson fortsatte med en tredje 
rond hjärter som spelföraren måste 
stjäla med tian på bordet. Håkan 
sakade ruter men var fast. Ruterdam 
stal han men blev överstulen och 
inpetad i trumf för klövervända från 
kungen.

Väst kunde ha straffat kontraktet med 
en klövervända efter ruteress.

6. Öst [ K75
Öst-Väst ] KD108
 { kn962
 }kn8
[ D98  [ 43
] 962  ] kn74
{ 4  { ED105
}K107532  }ED64
 [ Ekn1062
 ] E53
 { K873
 }9

Väst Nord Öst Syd
Johan Arne Kim Magnus
Nilsson Larsson Lichtenstein Eriksson

  1{  1[ 
Pass 2[  Pass 4[ 
Pass Pass Pass

Utspel: Ruterfyra

Kim Lichtenstein gjorde helt rätt när 
han satsade på ruteress och ruterfem 
i vända så att partnern fick två stölder 
för straff.

7. Syd [ EK874
Alla ] 108
 { K9
 }EK52
[ 63  [ kn1092
] kn9762  ] EKD5
{ kn4  { 832
}D986  }104
 [ D5
 ] 43
 { ED10765
 }kn73

Väst Nord Öst Syd
Johan Arne Kim Magnus

   2}*
Pass 2[  Pass 3[ 
Pass 4[  Pass Pass
Pass

Magnus berättade om en svag 
tvåöppning i ruter (eller en 
utgångskravhand).  Arne krävde 
naturligt och när Magnus höjde på 
dam andra hittade man en utmärkt 
utgång på 5-2.

Börje Rudenstål - utnyttjade försvarets misstag
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Johan Nilsson och Kim Lichtenstein 
var inte helt överens på en bricka.

10. Öst [ 743
Alla ] K9732
 { E5
 }Dkn4
[ kn  [ ED6
] 104  ] kn5
{ 87643  { Kkn92
}E10765  }K983
 [ K109852
 ] ED86
 { D10
 }2

Väst Nord Öst Syd
Johan Arne Kim Magnus

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

Kim trodde att 2 sang var allmänt 
krav medan Johan avsåg det som 
kämpa modell Lebensohl. Johan löste 
åtminstone rutern men 500 kostade 
missförståndet.

Johan riposterade snabbt.

Given har roterats.
12. Syd [ ED862
Öst-Väst ] kn7532
 { 4
 }kn2
[ K  [ kn1097
] 94  ] 106
{ E98752  { Dkn3
}D1074  }E953
 [ 543
 ] EKD8
 { K106
 }K86

Väst Nord Öst Syd
Arne Kim Magnus Johan

   1NT
Pass 2{  Pass 2] 
Pass 4]  Pass Pass
Pass

Utspel: Spaderkung

Han tog spaderess, trumfade ut och 
släppte ett spaderstick till Magnus. 
När Magnus underspelade klöveress 
satte Johan i kungen för hemgång. Det 
som talar för spelsättet är att Arne 
högmarkerade ruter och att man 
formellt bara klarar klöveress rätt om 
man inte får hjälp.

Spärrbud är till för att göra det svårt 
men ibland underlättar de också.

13. Nord [ 975
Alla ] kn94
 { 82
 }KDkn87
[ K1043  [ EDkn862
] D10532  ] K8
{ 964  { kn10
}3  }954
 [ ---
 ] E76
 { EKD753
 }E1062

Väst Nord Öst Syd
Johan Arne Kim Magnus

 Pass 2[ * Dbl
4[  5} Pass 7}
Pass Pass Pass

Ingen vetenskaplig budgivning kanske. 

– Jag borde förstås offrat mig, sa 
Johan efter matchen. 2 spader visar 
8-11 med en bra färg. Saknas något i 
lågfärgerna sitter det för mask. Javisst 
hade en offring lönat sig. Till och med 
mot lillslam.

- Borde ni inte bjudit mer tekniskt, 
frågade Mårten Gustawsson i 
halvtidspaus. - Vi bjöd tekniskt, 
konstaterade Arne Larsson. För oss är 
det tekniskt när vi inte bjuder sang.

Ett fåtal par bjöd storslam. Bland annat 
Peter Nordén och Bo Henry Ek. Där 

Arne Larsson - tyckte kanske att spelet gick för sakta...

Kim Lichtenstein - funderar över sin budgivning
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inleddes budgivningen 1 spader-Dbl-2 
spader-3 klöver varpå Peter Nordén 
med fria 5 sang kunde bjuda storslam 
med kontroll.

Vad var det för mjäkigt 2 spaderbud 
förresten, Hans Thorgren? Till 3 spader 
har man väl i alla fall?

Kim Lichtenstein visade prov på att 
enmansteater sällan lönar sig.

15. Syd [ Dkn9864
Nord-Syd ] 954
 { KD7
 }kn
[ 10732  [ ---
] kn3  ] EKD1087
{ 854  { 10932
}K862  }E75
 [ EK5
 ] 62
 { Ekn6
 }D10943

Väst Nord Öst Syd
Johan Arne Kim Magnus

   1NT
Pass 4{  4]  4[ 
Pass Pass 5]  Dbl
Pass Pass Pass

Två straff mot 4 spader som är 
chanslöst med tre ronder hjärter. 
Vad var det förresten för dubbling 
Magnus presterade på andra varvet? 
Två hackor i hjärter var väl inget att 

dubbla på? Dubbla hade Arne klarat 
utan pekpinnar.

Syd-Väst ledde i halvtid men tappade 
bland annat på följande:

19. Syd [ 10954
Öst-Väst ] EKD32
 { ED7
 }D
[ D7  [ Kkn
] 87  ] 965
{ kn1094  { K8532
}kn10932  }864
 [ E8632
 ] kn104
 { 6
 }EK75

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

Syd visar minimum och kontrollbjuder 
när Nord berättar om singelklöver. 
Med spaderknekt är slammen utmärkt. 
6 hjärter förefaller vara bättre men 
man har kommunikationsproblem.

I 8583:s match mot SAAB/Opel 
terroriserade jag min partner Magnus 
på denna bricka:

22. Öst [ 53
Öst-Väst ] 86
 { D1064
 }Dkn842
[ EKkn  [ D87
] 54  ] 10972
{ EK875  { kn92
}973  }EK6
 [ 109642
 ] EKDkn3
 { 3
 }105

Väst Nord Öst Syd
Lars-Olov Tommy Ceve Magnus
Blomberg Gullberg Eldh Magnusson

  Pass 1[ 
1NT Pass 3NT Dbl
Pass Pass Pass

Någon särskild överenskommelse om 
vad dubbelt är har vi inte. Jag brydde 
mig inte utan spelade ut spader som 
spelföraren tog på handen och spelade 
klöver till kung och ruterknekt till min 
dam. - Nu kommer hjärtern, tänkte 
Magnus men jag testade klöverdam 
först. Iskungen Magnusson såg 
onekligen lite tagen ut efter brickan.

Given har roterats.
25. Syd [ E5
Öst-Väst ] E765
 { E2
 }ED764
[ 987  [ 1063
] K1083  ] kn2
{ 43  { kn10986
}K832  }kn105
 [ KDkn42
 ] D94
 { KD75
 }9

Väst Nord Öst Syd
Ceve Magnus Lars-Olov Tommy
Eldh Magnusson Blomberg Gullberg

   1[ 
Pass 2} Pass 2{ 
Pass 2] * Pass 2NT
Pass 4NT Pass 6NT
Pass Pass Pass

Utspel: Spadernio
2 hjärter var fjärdefärgskrav och 4 
sang allmän invit.

Jag tog spaderess och testade hjärter 
till dam som Väst vann för att fortsätta 

Johan ”Bankmannen” Nilsson - gissade rätt



10 | BRIDGEFESTIVAL 2003 | NUMMER 4 BRIDGEFESTIVAL 2003 | NUMMER 4 | 11

med spader. Hjärter till ess, ruter- och 
spadersticken gav följande läge:

 [ -
 ] 5
 { -
 }ED7
[ -  [ -
] 10  ] -
{ -  { kn
}K83  }kn105
 [ 4
 ] 9
 { 7
 }9

På spaderfyra måste Väst saka klöver. 
Borde fick lägga hjärterfem varefter 
Öst också är tvungen att saka klöver. 
Klöver till mask gav sedan turlig 
hemgång.

Ceve Eldh kunde ha dödat den 
dubbelsidiga skvisen med en 
klövervända efter hjärterkung.

Ola Stavås och Mats Berggren (lag 
Lichtenstein) bjöd 6 spader på given 
vilket är en bättre slam som belönades 
med hemgång och 13 imp mot Syd-
Väst som stannade i utgång.

I matchen mot Einar Piks piller fick vi 
käka ett beskt sådant:

2. Öst [ E9862
Nord-Syd ] 1093
 { D5
 }kn94
[ K4  [ 107
] 642  ] Dkn
{ E863  { Kkn109742
}K876  }D5
 [ Dkn53
 ] EK875
 { ---
 }E1032

Väst Nord Öst Syd
 Pass 3{  Dbl
4{  Dbl Pass 4] 
Pass 4[  Pass 6{ *
Pass 6[  Pass Pass
Pass

Ett övertrick när båda högfärgerna 
gav maxutdelning. Man kanske ska 
vara glad för att dansken inte bjöd 
storslam…

Jag blev blodtörstig på en bricka:

6. Öst [ Dkn4
Öst-Väst ] Ekn4
 { Dkn932
 }102
[ E982  [ 73
] D1063  ] K982
{ 108  { 754
}Ekn8  }D954
 [ K1065
 ] 75
 { EK6
 }K763

Väst Nord Öst Syd
Carsten Tommy Ole Magnus
Horst Gullberg Berg Magnusson

  Pass 1{ *
Pass 1NT Pass Pass
Dbl Rdbl Pass Pass
2{  Dbl Pass Pass
Rdbl Pass 2]  2[ 
Pass 3{  Pass Pass
Pass

Ruteröppningen visade 11-13 
balanserade eller obalans med ruter.

Jag skulle passat på 2 ruter denna gång 
men det hade varit försmädligt att 
inte knyta till säcken om dansken inte 
haft någon trumf. Notera förresten 
att 1 sang redubbelt inte är något 
bra kontrakt. Efter hjärter- eller 
klöverattack torde försvaret enkelt ta 
bet trots våra 24 honnörspoäng.

11. Syd [ Kkn1082
Ingen ] 1065
 { K92
 }43
[ 543  [ D97
] KD983  ] Ekn4
{ D6  { 53
}1086  }Dkn975
 [ E6
 ] 72
 { Ekn10874
 }EK2

Väst Nord Öst Syd
Carsten Tommy Ole Magnus
Horst Gullberg Berg Magnusson

   1{ *
Pass 1[  Pass 3{ *
Pass ???

3 ruter lovar tillägg och 2-3 stöd i 
spader. Jag valde mellan pass och 4 

spader och fegade. Nu var det odds on 
för såväl 4 spader som 5 ruter.

Jag satt i fjärde hand med min 
spelstarkaste hand någonsin: Ingen i 
zon.

[ E6  ] KD  { EKDkn107654  }---

Följdriktigt hann alla bjuda innan det 
var min tur... Hela given:
   
14. Öst [ E6
Ingen ] KD
 { EKDkn107654
 }---
[ KD10532  [ 94
] 2  ] 975
{ 93  { 82
}kn1094  }KD7653
 [ kn87
 ] Ekn108643
 { ---
 }E82

Väst Nord Öst Syd
Carsten Tommy Ole Magnus
Horst Gullberg Berg Magnusson

  3} 3] 
5} 7{  Pass Pass
Pass

Ovanligt lättspelat.

Dubbel-Magnus - dubblade och såg mer och mer 
ledsen ut, förmodligen kretsade tankarna kring 
partnerbyte...
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Tbl Home Team Visiting Team IMP (16) Imp (32)

1 TURKEY - Låg 79-26 147-29

2 Dansk Dynamit - Våck 33-24 72-67

3 Yellow - Yrrt 62-29 115-53

4 BBO - LAIK 31-32 84-64

5 Chlodnia Poland - Kalle Anka 95-25 146-59

6 AUSTRIA - Czajkowski 56-28 115-61

7 Werdelin - Rulltrappan 71-0 128-24

8 Greven - Plejaderna 53-28 56-80

9 8583 - Team Saab Opel 79-24 134-50

10 Delighters - Pyramiderna 35-28 58-43

11 de Botton - Team Hattrick 67-24 120-58

12 Örebridgen + - ABA 83-21 118-48

13 Konow - Nordea 37-26 64-46

14 Buyers Service - Ponks 74-16 74-16

15 DENMARK - Bridgemotorvejen 68-33 96-70

16 Magic - Norrifrån 66-45 113-56

17 Syd-Väst - Lichtenstein 54-30 77-79

18 Zmrzlina - Kiel 32-32 60-81

19 Fedtspillerne - Chairman’s Team 51-18 102-43

20 20-21 - Kämpe 51-28 76-71

21 FRANCE - Carmen 77-18 119-40

22 Majorn - Katt-Bridge 31-20 67-65

23 Gryffindor - Bretz 50-33 83-65

24 Cave - Ejnar Pik’s Piller 46-27 56-65

25 Dream Team - Anubis 5-67 29-89

26 BULGARIA - GERMANY 44-53 86-75

27 Galoscherna - Jurgan 8-60 48-76

28 Zang - WALES 39-22 71-63

29 WALES 2 - Klör 10 68-14 102-52

30 Bamsarna - Axne 55-46 78-89

31 Hot Waldi - Alm 64-30 93-67

32 Bosse Wiik - Skalman 43-34 62-60

ROUND OF 64
Tbl Home Team Visiting Team IMP (16) IMP (32)

1 TURKEY - Lichtenstein 50-24 77-59

2 Dansk Dynamit - Kiel 35-24 77-62

3 Yellow - Gryffindor 67-12 124-44

4 BBO - Hot Waldi 29-46 90-87

5 Chlodnia POLAND - Majorn 18-14 65-17

6 AUSTRIA - Jurgan 38-12 84-47

7 Werdelin - Bosse Wiik 47-25 80-73

8 Plejaderna - Axne 33-47 81-88

9 8583 - Ejnar Pik’s Piller 9-40 45-69

10 Delighters - 20-21 27-30 45-114

11 de Botton - Fedtspillerne 29-16 82-49

12 Örebridgen+ - Anubis 39-29 77-102

13 Konow - WALES 2 19-28 64-45

14 Buyers Service - FRANCE 37-13 88-39

15 DENMARK - Zang 33-24 57-49

16 Magic - BULGARIA 48-25 100-43

ROUND OF 32

Tbl Home Team Visiting Team IMP (16) IMP (32)

1 TURKEY - Anubis

2 Dansk Dynamit - Ejnar Pik’s Piller

3 Yellow - 20-21

4 BBO - Konow

5 Chlodnia Poland - Buyers Service

6 Austria - de Botton

7 Werdelin - DENMARK

8 Plejaderna - Magic

ROUND OF 16 - TO BE PLAYED TODAY!

Results Chairman’s Cup

Silvertävling 2
Årets andra silver utkämpades på 
söndagen och samlade hela 140 par! 

Fem i topp var:
Arne Blomqvist – Kjell Larsson
Karl-Erik Johansson – Kurt Johansson
Anders Palmgren –Carl Ragnarsson
Erik Bergengren – Sune Hallgren
Bertil Sandberg – Börje Erkers

Bullen grattar alla!

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

Vad gör du onsdagkväll?
Danskväll på hotellet såklart!
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PROBLEM 1. SYD GIV / INGEN I ZONEN

 [ED654
 ]E983
 {K
 }Dkn10

 [7
 ]D42
 {ED10987
 }E76

Väst Syd Öst Nord
 1{ Pass 1[
Pass 2{ Pass 2]
Pass 2NT Pass 3NT
Pass Pass Pass

Utspel: klöver

Gardera hemgången när Öst sätter i 
klöverkung.

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

Ett lätt och ett lite svårare problem 
PROBLEM 2. NORD GIV / INGEN I ZONEN

 [KD982
 ]EK109
 {54
 }54

 [E10
 ]Dkn
 {E10932
 }D932

Väst Syd Öst Nord
   1[
Pass 2{ Pass 2]
Pass 3NT Pass Pass
Pass

Utspel: Hjärter 

Gardera hemgången

Tänker du åka till Malmö 2004?
Nästa år går ju Bridgefestivalen 
och EM under två veckor i Malmö. 
Tusentals bridgespelare kommer att 
invadera staden.
Ska du dit?

EMMA SJÖBERG, LINKÖPING

Ja, det känns ju rätt så självklart! Jag 
ska dit!

JERRY MÄHLER, SOLLEFTEÅ FREDRIK/EMELI WAHLBERG, S-HOLM

- Ja, det är nog mycket möjligt. Det 
beror väl lite grann på vad jag och min 
fru kvalificerar oss till för tävlingar. Det 
är ju 72 mil bara hit till Skövde…

- Men…jo, även om vi inte går till 
någon final så är det möjligt att man 
tar det som en semestervecka. Alla 
i familjen spelar bridge, i går spelade 
förresten min son sitt livs första 
silvertävling, så det blir nog en tripp.

- Självklart! Dels för att det är roligt 
med EM, att få följa det på nära håll. 
Och spela ska jag också. Chairmans i 
första hand.
- Det blir ju flera tusen bridgespelare, 
en riktig bridgefestival. Det kan ju inte 
bli bättre.
- Vi har redan kontrakterat barnvakter!
- Något hotell har vi inte bokat, men 
min far bor i Lomma, så jag tänkte 
skicka honom utomlands ett par veckor.
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Hasse Persson har fått sitt liv helt 
upp- och nedvänt. Han har fått 
reda på att han är en kortspelare! 
Tänk! Kortspel trodde ju han 
bara var något i sagorna.
Hans elaka fosterfamilj förfasar 
sig, och Hasse begriper att 
även hans döda föräldrar var 
kortspelare.
En man som kallar sig Harvid 
hämtar Hasse för att skaffa 
det Hasse behöver inför 
terminsstarten vid Galtholmens 
skola för kortspel och 
kortkonster. Harvid smusslar 
med sig en pärm från ett ställe 
han kallar klubben, och tar sedan 
med sig Hasse till en bar. Där 
blir han till sin stora förvåning 
igenkänd. Han förstår att folk 
känner igen honom på ärret han 
har i pannan…

De lämnar baren, och går till Herr 
Ollanders butik. Hasse ska få sin allra 
första budlåda…
Hasse bara gapade. Han kände sig så 
dum.
’Budlåda?’ sa han. ’Vad är det?’
’Ett av kortspelarens allra viktigaste 
verktyg,’ sa Herr Ollander. ’När man 
spelar bridge som du så…’
’Jag spelar ingen…bridge,’ sa Hasse. 
’Vad är det?’
Både Herr Ollander och Harvid såg på 
Hasse. De log på nåt smått medlidsamt 
sätt.
’Du kommer att spela bridge, var så 
säker,’ sa Herr Ollander. 
Hasse suckade. Skulle han någonsin 
begripa ett skvatt av detta?
Herr Ollander plockade ner en massa 
små lådor och ställde framför Hasse. 
Med en snärtig handrörelse öppnade 
Harvid den första lådan, och Hasse 
såg att den innehöll lappar med de 
mystiska symbolerna.

’Kan du i alla fall inte berätta vad det 
där är för tecken,’ sa Hasse med stänk 
av desperation i rösten. Han längtade 
så intensivt efter att begripa någon 
liten smula av allt som hände.
’Det här är klöver,’ sa Harvid och drog 
fram det bakersta kortet i den lilla 

de konstiga orden. Vad i allsin dar hade 
han fått det ifrån`?
Harvid log.
’Helt korrekt,’ sa Harvid. 
Herr Ollander gapade.
’Mycket märkligt,’ sa han till slut. ’Det 
är ju uppenbart att det här är den 
budlåda…underligt…’
’Varför då?’ frågade Hasse fortfarande 
kände sig lätt obalanserad. ”Nej, jag 
är i alla fall semibalanserad” flög det 
genom hans huvud.
Vad var detta? Var kom alla konstiga 
ord och tankar ifrån?
’Jag minns varenda budlåda jag sålt,’ sa 
Herr Ollander långsamt. ’Just den här, 
har bara en make. Och den spelar…
Han Vars Namn Man Inte Bör Nämna 
Med.’
Hasse svalde. Hans ärr kliade.
’Vem är det?’ sa Hasse.
’Mannen som dödade dina föräldrar,’ 
sa Harvid lågt. ’Jag ska berätta 
alltsammans. Du måste ända få veta 
förr eller senare.’

Vad Harvid har att berätta får du 
läsa i morgondagens Bulle!

SOMMARLÄSNING I BULLETINEN - DEL 3

Hasse Persson och Filosofens System

lådan. ’Sen kommer ruter.’
Ruter. Det var som en ruter hans ärr 
i pannan såg ut. Hasse tittade och 
nickade.
’Och hjärter.’ Fortsatte Harvid. ’Och 
spader. Till sist sang.’
’Men det är ju bara bokstäver,’ sa 
Hasse. ’Varför det?’
’Sang är ju ingen egen färg…det är ju 
när man spelar utan trumf.’ sa Herr 
Ollander.
Hasse bara nickade. Det var inte ens 
värt att börja grubbla över.

’Så, nu får du prova dig fram,’ sa Herr 
Ollander. ’Ta i buden…lyft upp dem…
såja, sen lägger du det på bordet.’
Hasse provade flera olika lådor. Han 
fick lära sig att man skulle rada upp 
buden inte på varandra, utan mera i 
på längden. När han lyfte upp 4 klöver 
ur den tredje budlådan hände något 
underligt. Han kände hur hans är ilade 
till, hans fingertoppar blev varma och 
hans hjärta liksom växte i bröstet.
’Spärr enligt SAT!’ ropade Hasse och 
slängde budet i bordet.
Han blev så förvånad över att uttala 
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Nästa års första evenemang är 
EM i Malmö 19 juni - 3 juli.  Vidare 
ska det planeras för eventuellt 
deltagande i OS i Istanbul den 25 
oktober - 6 november.

Vi kommer att ha en OBS-tävling för 
damer, den 18-19 januari. Den går 
liksom tidigare år parallellt med öppna 
OBS 2 i Stockholm.
Dampar som aspirerar på landslags-
plats ska, förutom att deltaga i OBS-
tävlingen för damer, ha vettiga resultat 
i minst tre av följande tävlingar:

2003
BK S:t Erik 16-17 augusti 
Filbyter Bridge, Linköping, 13 september
Öppna OBS, 4-5 oktober (hög prioritet)
Göteborg Cup, 1 november
BK Fyris, 1 november
Örebridgen, 8 november
Uppsala lagguld, 6-7 december

2004
BK Finn, 10-11 januari
Värnamo BK, 24-25 januari 
ABB BK, 24 januari

Uttagning till Dam-landslagen 2004

BK S:t Erik lagbarometer 21-22 februari
DM för damer, lag eller öppna par
Allsvenskans div 1 och 2
Internationella tävlingar

Liksom förra året har vi valt att ha 
ett träningsläger i Ånnaboda den 17-
18 april, öppet för par som tillhör 
truppen samt inbjudna juniortjejer.

Par som vill vara med i 
observationstruppen skall meddela 

Anna eller Bror detta senast 
söndagen den 2 november 2003.
KAPTEN - ANNA JÄRUP; 
annajaerup@excite.com; 0522-379 51

COACH - BROR BJERNER; 
bjerner@cs.chalmers.se; 031-55 54 40 
eller arb 031-772 10 29

Efter VM i Monte Carlo i november, 
är det främst EM i Malmö i juni som 
gäller. Siktet är givetvis inställt på guld!

Anna Järup - väntar på samtal

I Chairman’s Cup mötte Svante Ryman 
Tommy och Tommy från Linköping. 
De spelar vad de själva påstår är ett 
naturligt passystem, hur nu passystem 
kan vara naturliga.
Svante, som ju är tävlingsledarutbildad, 
anade oråd. Det måste väl ändå ha 
för många prickar? Svante kallade på 
tävlingsledaren…
Under tiden hade Larsson, som har 
blykoll och visste att hans eget system 
hade exakt de sju tillåtna prickarna, 
börjat intressera sig för Svantes 
system. TL kom, och såg raskt att Herr 
Rymans system hade en prick för 
mycket. Systembyte beordrades, och 
lite poäng försvann också.
Var det nån som sa grop?

Mer från Chairman’s: Ett 
stockholmspar möter ett annat 
stockholmspar vid bord 47. ’Hej!’ sa 
Nord och log glatt. ’Hur går det för 
er?’ 

Öst svarade inte, utan pekade bara på 
bordsnumret…

Trött? Tankspridd? Veckovill? Du är 
inte ensam. Igår stod LG utanför 
spellokalen, precis framför den fina 
skylten med spelprogrammet, och 
undrade om det var söndag eller 
måndag. Vänliga människor berättade 
att det var måndag, och att det stod 
på skylten.
Femton sekunder senare stack Essi ut 
huvudet ur tälten och frågade om det 
var måndag idag?
Och det är sex dagar kvar.

Den senaste mega-kändisen i Skövde 
var till och med i går här helt 
inkognito. Chand Goel från Indien är 
inte bara en utmärkt bridgespelare, 
utan även minister i den indiska 
regeringen. Kommer SÄPO nu?

Mats Qviberg utförde två stora 

Små bullar har också öron...
bragder inom ett och samma dygn 
– först kom han tvåa i måndagens 
bronstävling, och knappt 24 timmar 
senare räddade han förmodligen livet 
på en Bulle-reporter. Den hotande 
faran var Greven, som påstod att han 
nu förstår dessa stackars kändisar, som 
får sina liv utforskade och förvrängda. 
Han ville promt veta vem han skulle 
vända sig till för att kunna stämma 
Bulletinen.
’Till mig’, sa en fast stämma bakom 
Bulle-reportern. 
Och där stod Mats i egen hög person, 
och spände ögonen i Greven. Greven 
stack svansen mellan benen och sa att 
då var det nog bäst att han lät bli, för 
det skulle han ju inte ha mycket för. 
Mats höll med honom helt och fullt 
om detta, och Greven smet iväg för 
att spela andra halvlek.

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

Lösningen 
på dagens 
spelproblem
PROBLEM 1
Låt Öst få första stick. Vänder han 
med klöver vinner ni på bordet och 
sticker ruterkung med esset. Ni 
fortsätter med ruterdam och –tia 
och har därmed nio säkra stick.

PROBLEM 2
Tag utspelet på bordet och spela 
spader till mask med tian. Håller 
masken är tio stick klara. Vinner Väst 
kan ni saka spaderess på hjärtern 
och har nio stick klara.

Låter ni Öst få tillfälle att komma in 
(knekt fjärde i spader och kung, dam 
i ruter) kan han straffa kontraktet 
med en klövervända. Skulle Väst 
vara den i försvaret som först spelar 
klöver har ni ett säkert håll eftersom 
ni täcker Östs kort.

NYHETER FRÅN NÄR OCH FJÄRRAN

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

SKARVAR SOM INTE GARVAR
En stackars skarvkoloni på Segerskär 
i St. Annas skärgård har fått sina 
boplatser vandaliserade. Förra 
året häckade 2 500 fåglar på ön. 
Länsstyrelsen har polisanmält tilltaget.

MALMÖ-MORD
En 23-åring man sköts i huvudet på 
måndagsmorgonen i en trappuppgång 
i stadsdelen Lindängen i Malmö. Han 
skadades svårt, och avled efter någon 
timme.

GRÄSLIGT
1983 förbjöds bekämpningsmedlet 
Parakvat i Sverige, men nu finns risken 
att det åter blir tillåtet. Tysklands röst 
tros bli tungan på vågen, och eftersom 
Tyskland kemiska industri går rätt 
tungt fruktar många att medlet åter 
kommer att börja användas.

OLAGLIGA KAKOR
Många svenska hemsidor, bland annat 
flera myndigheter, bryter mot den 
nya lagen som trädde i kraft vid 
halvårsskiftet. Lagen säger att den som 
använder cookies klart och tydligt 
måste informera om detta, vilket 
många struntar i.
Post- och Telestyrelsen tror att de 
genom tips kan komma åt lagbrytarna.

PIRATER?
Skivförsäljningen minskar i Sverige. 
Under det första halvåret har 
branschen minskat med sisådär en 
15%.
Anledningen, tror många, är Internet. 
Fler och fler bränner i dag sina egna 
cd-skivor.

BAKSMÄLLA?
Försvaret ska omedelbart se över 
sina representations-vanor, säger 
ställföreträdande ÖB Hans Berntsson. 
Från början var tanken att vänta till 
internrevisionen vid årets slut, men nu 
tidigarelägger man översynen.

UTRIKES

PLATSBRIST
Det är akut brist på fängelseplatser i 
USA. 2,1 miljoner amerikaner sitter 
för närvarande bakom lås och bom.

LUGNT MEN FUSKIGT
Valet i Kambodja gick förhållandevis 
lugnt och städat till. Däremot finns 
mängder av rapporter om misstänkt 
valfusk, bland annat röstköp och hot.

MILITÄRER GRIPNA
De militärer som häromdagen tog 
gisslan och belägrade ett köpcentrum 
i Filippinernas huvudstad Manila har 
gett upp. De riskerar nu att ställas 
inför krigsrätt.

BRUM BRUM SPORTEN

KENNY BORTA!
Kenny Bräck tvingades bryta tävlingen 
Indy-tävligen i Brooklyn. På 64:e 
bri…förlåt, varvet, tappade Kenny 
kontrollen och sladdade av.

TONY BORTA?
Tony Rickardssons hjärnskakning 
som han ådrog sig förra veckan är 
allvarligare än vad man först trodde. 
Nu riskerar Tony att missa flera 
tävlingar framöver, bland annat SM.

2,1 miljoner amerikaner
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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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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!

MÅNDAG 28 JULI
1. 1   Södermanland 
2.   2 Mats Wilander
3.   2 Karl den XII
4. 1   Polka
5.   2 70-talet
6.  X  Galilei
7.  X  Mård
8. 1   Toulouse-Letrec
9.   2 Kina
10.  X  Ägg
11. 1   Tummen
12.  X  Grekiskan

Endast svar inlämnade före 19.00 deltar i 
tävlingen.  Glöm ej att skriva upp namnet på ditt 
tävingskort som du erhåller i informationsdisken. 
En vinnare varje dag (lottas ut om flera har 
samma antal rätt) får en bridgemugg eller boken 
”En giv för framtiden”. Förlorar man lottdrag-
ningen får man en kortlek. Igår vann Laxander 
med nio rätt. Även Kurt Ohlsson, Sten Bergqvist 
och Henrik Swanström hade nio rätt, och får 
alltså en kortlek. 
Grattis och till övriga önskar vi lycka till nästa 
gång. Gissa bättre dock!

Rätt svar på tipspromenaden

Alla resultat med mera finner du på:

www.bridgefederation.se
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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

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 250 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.

I ZONEN

Efter att ha stött och blött 
problemet med platsbrist 
under Bridgefestivalen fastnade 
Sveriges Bridgeförbund till slut 
för tältet på grusplanen. 
 

HÅKAN GUSTAFSSON, SKÖVDE

1 Blå Hallen vs Tältet 1

MARGARETA MATTSSON, UPPSALA

- Jag tycker att det funkar bra!
- Lite klibbigt är det väl, men det är 
det ju i Blå Hallen med…
- Jag tycker det här är bättre än att 
lägga tävlingar på hotellet, på det här 
sättet blir vi ju mer samlade.

LG MAGNUSSON, TL, STOCKHOLM

- Det är väl okej. Men ett tält är ju ett 
tält. Det finns väl ballare ställen att lira 
på.
- I går när det var regnigt så plaskade 
det in en del, och det blev lite småkallt 
fram på kvällen. Ljuset är inte jättebra 
det heller.
- Men å andra sidan så är ju ljuset 
på dan jättebra, så det hamnar väl på 
medel!

I det 500 m² stora tältet har det 
nu spelats i ett par dagar.
Frågan blir då: Tycker du att tältet 
är en bra lösning?

- Varmt är det, men trevligt. Det är 
första tävlingen här, men än så länge 
känns det bra!
- Det här är en bättre lösning än 
hotellet i alla fall, tycker jag…här nere 
är ju alla mer samlade.
- Och luften är ju betydligt sämre i Blå 
Hallen.

YVONNE LUND, KARLSTAD

- Jättebra! Det fungerar fint!
- Det är bättre luft härute, och jag har 
varken varit för varm eller för kall fast 
jag spelat både dag och kväll.
- Om hotellet är bättre vet jag inte, jag 
har aldrig spelat däruppe. Men det här 
är jättebra!
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