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Dagens program:
 
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

Bernt-Åke Jansson - Jan Sonnerstedt
Svenska Mästare i seniorklassen 

BILLINGEHUS 29/7 2003
Solen sken, men luften höll sig ganska sval, och ingen fick 
värmeslag. Seniorerna avslutade sin tävling, där Bernt-Åke 
Jansson och Jan Sonnerstedt avgick med segern. 
Dramatiken i Charirman’s Cup fortsatte. De danska lagen 
valde varandra, vilket ledde till att åtminstone hälften 
försvann. Axne slog Magic och de Botton fick se sig 
besegrade av Österrike. Av de svenska lagen var det Yellow 

och Axne som slogs för nationens ära.
Mixedparen anlände, och några av dem hördes smågnabba 
redan dan-före-dan…
Sidotävlingarna rullade på, och många tillbringade 
eftermiddagen med en eller annan öl ute i gräset. 
Dagen slutade som den började med bridge långt in på 
småtimmarna.
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EFTER FÖRSTA DAGEN - SENIORFINALEN

Gammalt talesätt står sig

Eric Jannersten brukade hävda 
att man för tids sparande ofta 
kunde nöja sig med att spela 
den sista brickan. Bernt-Åke 
Jansson och Jan Sonnerstedt hade 
ledningen en enda gång i dagens 
seniorparfinal, nämligen efter 
sista ronden!

Dessförinnan hade dock Peter Ventura 
axlat redaktionens ansvar för att hålla 
ledarparen i schack. Han följde Bernt 
Sigvardsson och Vidar Wahlestedt, som 
sakta men säkert tappade greppet. På 
denna bricka utdelades nådastöten.

76. Väst [ Ekn
Nord-Syd ] 107
 { EKD96
 }E1087
[ K1072  [ D984
] Ekn9853  ] KD64
{ 432  { 875
}---  }96
 [ 653
 ] 2
 { kn10
 }KDkn5432

Väst Nord Öst Syd
Bernt  Vidar

Pass 1{ pass 1NT
2] 3} 3] 5}
5] Dbl pass 6}
pass pass pass

Eftersom 5 klöver med en övertrick 
hade givit Öst-Väst blygsamma 14/46 
poäng, så det var det vinnande bridge 
av Bernt att offra sig med 5 hjärter 
för 300. För att motivera budet 5] 
efter förhandspasset är det rimligt 
att placera honom med den aktuella 
handen, ess sjätte i hjärter och 
fyrkorts spader. Därför var en offring 
med 6] högaktuell när Syd tog bort 
dubblingen med 6}. En femhundring 
ut i 6 hjärter lönar sig i själva verket 
mot utgången och hade belönats med 
32 poäng mot 0 för 6 klöver.

Nästa bricka fick inte heller Bernt att 
dra på mungiporna.

Jan Sonnerstedt - Bernt-Åke Jansson, lyckades ta sig förbi bulletinens punktbevakning genom att aldrig ligga etta i tävlingen
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77. Nord [ 42
Alla ] KD1087
 { 3
 }106542
[ EDkn985  [ 76
] 3  ] 62
{ D108752  { Ekn96
}---  }KD873
 [ K103
 ] Ekn954
 { K4
 }Ekn9

Väst Nord Öst Syd
 Vidar  Bernt

 pass pass 1NT
2{* 2] 3{ 3]
4] Dbl 5} Dbl
5{ pass pass Dbl
pass pass pass

Låt oss enas om att Syd inte 
respekterade Västs 4]. 2{ visade ruter 
och en högre färg och den fortsatta 
budgivningen tydde knappast på att 
hjärteress eller båda kungarna skulle 
ge stick.I praktiken kostade dubblingen 
cirka 10 poäng av 46 möjliga.

Efter dessa äventyr i de högre 
luftlagren riktade Peter in sig på 
ledande Kenneth Österberg – Fredrik 
Wickström, som mötte Bernt-Åke 
Jansson och Jan Sonnerfeldt.

Given har roterats.
89. Väst [ ---
Nord-Syd ] E98532
 { ED9
 }kn1093
[ ED953  [ Kkn1087
] K104  ] kn7
{ 8743  { 1065
}2  } K84
 [ 642
 ] D6
 { Kkn2
 }ED765

Väst Nord Öst Syd
Jan Fredrik Bernt-Åke Kenneth

Pass 1] 1[ 2}
4[ 5} pass runt

Efter spaderess ut till stöld släpptes 
klöverknekten runt. Om Kenneth givit 
sig på hjärtern därefter hade han fått 
ihop tolv stick, men när han i stället 
tog två spaderstölder till kunde han 
inte undvika att förlora till klöver- och 
hjärterkungarna. Ett övertrick hade 
visserligen bara givit 5 poäng mer, men 
eftersom de aktuella motståndarna då 
förlorat 5 och slutligen vann med 7, så 
var den tricken synnerligen vital.

Bernt-Åke blev spelförare i tre sang på 
den andra brickan i ronden 

90. Öst [ 1074
Alla ] EK853
 { ---
 }Kkn953
[ Dkn  [ E853
] kn742  ] 96
{ KD876  { 1054
}E2  }10764
 [ K962
 ] D10
 { Ekn932
 }D8

Kenneth Österberg - Fredrik Wickström, seniorklassens Pia och Jessica
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Väst Nord Öst Syd
Kenneth Jan Fredrik Bernt-Åke

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

I brist på bättre alternativ spelade 
Kenneth ut spaderdam till kungen och 
Bernt-Åke fortsatte med klöverdam 
till esset. Spaderknekt följdes av 
frånslag med klöver till kungen. På 
klöverknekt och mera klöver till tian 
sakade Syd två ruter, precis som Väst. 
Dess värre fick Väst oavsiktligt tag på 
en hjärterhacka i stället för den andra 
rutern, varigenom hjärtern stod och 
Fredrik klokt nog tog ut spaderesset 
för att få för det.

Utan det mekaniska misstaget hade 
Fredrik vänt med ruter till nia och 
dam, varefter Kenneth kunnat spela 
sig fri med en hjärter och resultatet 
blivit en straff. 32 poäng kostade det 
förargliga feltaget Ð.

Följande bricka under slutspurten var 
en trist historia för de flesta försvar.

Given har roterats.
91. Väst [ 10964
Ingen ] D5
 { Kkn8
 }D1086
[ K2  [ E8
] 1063  ] Ekn9874
{ 10943  { D52
}Kkn42  }93
 [ Dkn753
 ] K2
 { E76
 }E75

Budgivningen gick nog ungefär så här 
vid flertalet bord.

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

Hjärtersex till esset och en till samt 
en trumf slutspelade försvaret. Väst 
kan inte framgångsrikt spela någon av 
lågfärgerna och om man tar kungen 
och esset i trumf samt vänder med 
klövertre till kungen och mera klöver 
har spelföraren multipla chanser att få 
sina nio stick.

Efter allt detta spelande blev alltså 
sista brickan avgörande.

Given har roterats.
94. Syd [ Kkn5
Ingen ] E93
 { 10762
 }K85
[ 72  [ 1063
] 7652  ] K8
{ E9  { Kkn83
}Dkn1092  }7643
 [ ED984
 ] Dkn104
 { D54
 }E

Syd spelade vid alla bord utom 
ett utgång i spader. Sjutton Västar, 
inklusive Bernt-Åke Jansson valde 
landsvägstravarutspelet klöverdam för 
16 poäng av 46.

Kenneth och Fredrik grävde graven 
själva med sina budmetoder, som 
kostade styggt här.

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

2NT var utgångskrav och 3} visade 
kortfärg. Därmed var Väst inte lika 
intresserad av att spela ut klöver, 
utan valde ruteress med gott resultat, 
nämligen en straff. Detta inträffade vid 
6 bord och renderade Nord-Syd en 
svag sjua, och saken hade förevarit.

Bodil Andersson - Johan Tobieson, spurtade starkt till en bronspeng
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Fyra lag återstår i kampen om 
den åtråvärda bucklan. Förutom 
Yellow är det Turkey, Ejnar Pik’s 
Piller och Chlodnia Poland. Räkna 
med att det kommer att bli heta 
fighter i dagens semifinaler lagen 
emellan. Här kommer ett svep 
om vad som hände igår.

4. Väst [ kn53
Alla ] EKD986
 { 8
 }kn97
[ 98  [ D7
] 10  ] kn43
{ kn7652  { EKD43
}K10653  }ED8
 [ EK10642
 ] 752
 { 109
 }42

Väst Nord Öst Syd
Per-Ola Henrik Johan Leif
Cullin Dellien Upmark Andreasson

Pass 1]  1NT 2[ 
2NT* 3]  Pass Pass
Pass

2 sang var överföring till 3 klöver 
enligt Lebensohl

Vid andra bordet gick budgivningen:
Väst Nord Öst Syd
Nils Hans Olle Sven-Olov
Åhlén Göthe Axne Flodqvist

 1]  1NT 2] 
3} Pass Pass Pass

Hans Göthe var orolig för att Öst-
Väst hade bra anpassning och skulle 
kunna bjuda utgång, eftersom han 
trodde att hjärtern satt 4-0. Han 
avstod därför från att bjuda 3 hjärter 
som annars verkar självklart. Nu var 
det helt fel. Det var den egna sidan 
som gjorde utgång i valfri högfärg.

6. Öst [ D62
Öst-Väst ] 1072
 { 632
 }9762
[ Kkn843  [ 75
] E3  ] KDkn964
{ Kkn  { E5
}KDkn4  }E103
 [ E109
 ] 85
 { D109874
 }85

Väst Nord Öst Syd
Per-Ola Henrik Johan Leif

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

Efter kontrollbud i lågfärgerna följde 
RKCB modell 1430 där Johan visade 
noll eller tre ess av fem. När partnern 
gick ned (för att gardera noll ess) 
redovisade han tre ess och trumfdam.

Nu borde kanske POC:en avslutat 
med 6 sang för att skydda gafflarna 
i spader och ruter men med 
klöverutspel var det likgiltigt vem som 
var spelförare.

Bjoerg och Jonas Houmoeller 
i lag Denmark bjöd sig till rätt 
kontrakt men på fel hand och slapp 
spaderutspel från Ole Werdelin.

13. Nord [ KD84
Alla ] E
 { K108765
 }D5
[ 7  [ 963
] Dkn8632  ] 974
{ E4  { 92
}kn963  }K10874
 [ Ekn1052
 ] K105
 { Dkn3
 }E2

Väst Nord Öst Syd
Per-Ola Henrik Johan Leif

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

Efter kontrollbud följde RKCB med 
svaret två ess och trumfdam.
Inga problem med hemgången men 
däremot i budgivningen vid andra 
bordet.

Bara Yellow kvar som får försvara Sverige
CHAIRMAN’S CUP - EN RAFFLANDE LAGTÄVLING

Hubert Obermaier - agerade räddningsplanka när Yellow var i blåsväder 
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Väst Nord Öst Syd
Nils Hans Olle Sven-Olov

 1{ Pass 1[ 
2]  3[ * Pass 4[ 
Pass Pass Pass

Här visade 3 spader bara en vettig 
minimiöppning. Tjolpe Flodqvist borde 
kanske ändå gett Hasse ett finger men 
något tilläggsvisande bud från Nord 
måste väl ändå ha funnits till hands.

En enkel budgivning hade bröderna 
Werdelin:

Väst Nord Öst Syd
Bjoerg Stig Jonas Ole
Houmoeller Werdelin Houmoeller Werdelin

 1{ Pass 1[ 
Pass 3[  Pass 6[ 
Pass Pass Pass

Svårare än så behöver det inte vara.

32. Väst [ EK98765
Öst-Väst ] E86
 { 9
 }kn7
[ kn  [ ---
] 43  ] D972
{ KD107  { E854
}EKD1093  }86542
 [ D10432
 ] Kkn105
 { kn632
 }---

Väst Nord Öst Syd
Thomas Thomas Tommy PG
Sallander Magnusson Svensson Eliasson

1} 4{* 4[* Pass
5} Pass Pass 5[ 
Dbl Pass Pass Pass
4 ruter berättade om ett 4 
spaderinkliv och 4 spader var cue.

Ett vaket avvaktande pass från PG 
som inbillade Sallander i lag 20-21 
att brickan var deras. Hur som helst 
borde man knappast behöva dubbla 
5 spader på hans kort. Partnern är ju 
kvar.

Efter klöverutspel missade PG 
hjärterdam och fick nöja sig med 850 
istället för 1250.

- Vad betyder 4 spader om skidlöparen 
Magnusson bjuder det, frågade jag 
efter brickan. – Det betyder att han 
vill spela själv! Nu var han kissnödig 
och sprang tacksamt till muggen när 
han blev träkarl, svarade PG.

Vet ni varifrån 20-21 fått namnet? Jo,
i sin ungdom försökte Thomas 
Sallander enligt uppgift två gånger i 
samma tävling visa 20-21 balanserade 
med att hoppa till 2 sang i defensiven. 
Ingendera gången lyckades han.

1. Nord [ 8542
Ingen ] Dkn
 { Ekn1096
 }Ekn
[ K  [ Dkn10963
] EK92  ] 874
{ D8  { K753
}KD7643  }---
 [ E7
 ] 10653
 { 42
 }109852

Väst Nord Öst Syd
Lars Daniel Frank Hubert
Ramquist Vikor Westman Obermaier

 1[  Pass Pass
Dbl 2{* Pass! Pass
3} Pass 3[  

Lars Ramquist kliade sig i håret och 
undrade vade han skulle ta sig till.  Vad 
betyder 3 spader? Då ryckte Syd ut 
som en frälsare och dubblade. Lars 
avvaktade med pass vilket passade 
Frank bra.

Det blev ruterutspel till kung. Frank 
spelade hjärter till bordet och 
pressade ut klöveress. Efter hjärter 
till bordet en andra gång försvann en 
förlorare varefter spelföraren hade nio 
mordstick. 530 till Yellow.

8. Väst [ E109
Ingen ] Kkn1065432
 { EK
 }---
[ Dkn6  [ K752
] 9  ] ED7
{ Dkn6542  { 3
}K62  }Dkn974
 [ 843
 ] 8
 { 10987
 }E10853

Väst Nord Öst Syd
Wolfgang Thomas Andreas PG
Bieder Magnusson Babsch Eliasson

Pass 1}* Pass 1{*
2{ 4]  Dbl Pass
Pass Pass

Efter stark klöver med negativ ruter 
chansade skidlöparn på att 4 hjärter 
skulle ordna sig. Misstroendevotum 
från Öst var i princip väldigt motiverat, 
eftersom han efter ruterutspel kan PG Eliasson - lurade omas Sallander att dubbla
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Silvertävling 3
Den tredje silvertävlingen spelades 
på måndagskvällen i Blå Hallen/tältet. 
178 par deltog, och så här slutade 
det:
Thomas Johansson – Roland Andersson
Lars Kennethsson – Einar Jönsson
Gunnar Andersson – Ragnar Johansson
Peder Linder – Valter Johansson
Ingemar Andersson – Johnny Petersson

få in partnern på spader och få en 
ruterstöld för två straff

Nu misslyckades försvaret för väl 
inne på trumf vände Öst med klöver. 
Därmed försvann såväl ruterstöld som 
ett av spadersticken.

Given har roterats.
16. Nord [ D109
Nord-Syd ] 5
 { K754
 }D10876
[ 7432  [ E65
] D102  ] kn976
{ D92  { kn63
}953  }E42
 [ Kkn8
 ] EK843
 { E108
 }Kkn

Väst Nord Öst Syd
Pikus Sören Kierznowski Kim
Krzysztof Fritsböger Roman Bendsby

 Pass Pass 1}*
Pass 1{* Pass 1NT
Pass 3NT Pass Pass
Pass

Utspel: Spaderfyra
Stark klöver med negativ ruter inleder.

Hur tänker ni er hemgång när Öst 
högmarkeringar på spadernio?

Kim Bendsby stack med knekten och 
spelade klöverkung. När Öst stack var 
allt frid och fröjd för spelföraren. Tio 
stick.

Men vad händer om man får för 
klöverkung och sedan ingen sticker 
knekten. Man vill ju gärna klara ess, nia 
fjärde i klöver på någon hand. Bordet 
saknar en säker ingång. Därför ska 
man ta första stick med spaderkung. 
Släpper försvaret kung och knekt i 
klöver kan man spela spaderåtta till 
tian (eller knekten till damen) och på 
det sättet försäkra sig om två ingångar 
till träkarlen.

Stark klöver inbjuder till spärrbud.

21. Nord [ E762
Nord-Syd ] kn
 { EDkn8
 }E752
[ Dkn98  [ 53
] D82  ] K1097543
{ 764  { ---
}KD10  }kn964
 [ K104
 ] E6
 { K109532
 }83

Väst Nord Öst Syd
Wolfgang Thomas Andreas PG
Bieder Magnusson Babsch Eliasson

 1}* 4]  5{
Pass Pass Pass

Ingen belöning får hård spärr.

David Burn har nu äntligen fått 
börja spela i Chairman´s. Han 
debuterade i lag Ejnar Pik´s piller i 
CC7. Uppenbarligen lönar det sig att 
annonsera i bulletinen. (Se sidan 2 för 
villkor). Här spärrade han försiktigt 
som Öst med 3 hjärter mot Östs 
naturliga klöveröppning. Syds 3 sang 
avslutade då budgivningen.

Given har roterats.
24. Öst [ kn10865
Ingen ] D7
 { K7653
 }7
[ ED2  [ 973
] kn105  ] 9864
{ Ekn  { 42
}Dkn1042  }K986
 [ K4
 ] EK32
 { D1098
 }E53

Väst Nord Öst Syd
Kim Pikus Sören Kierznowski
Bendsby Krzysztof Fritsböger Roman

  Pass 1NT
Pass Pass(!) Pass

Märkligt pass av Nord kan man tycka 
men tävlingsledaren tvingade honom 
sedan Nord passat utom tur och Öst 
inte ville acceptera det.

1 sang går att beta men det är inte lätt 
att inse att man ska vända med spader 
så fort man får tillfälle som Öst.

Pikus Krzysztof - ville dra igång snabbare än tillåtet
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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 41-12 88-54

2 Dansk Dynamit - Ejnar Pik’s Piller 14-23 49-56

3 Yellow - 20-21 41-40 106-48

4 BBO - Konow 38-35 57-83

5 Chlodnia POLAND - Buyers Service 62-7 100-56

6 AUSTRIA - de Botton 32-10 57-48

7 Werdelin - DENMARK 30-10 58-50

8 Axne - Magic 41-27 83-72

ROUND OF 16 

Results Chairman’s Cup

Tbl Home Team Visiting Team IMP (12) IMP (24) IMP (36) IMP (48))

1 TURKEY - Axne 17-11 55-27 117-33 167-52

2 Ejnar Pik’s Piller - Werdelin 12-12 44-13 84-26 99-31

3 Yellow - AUSTRIA 42-13 63-26 102-51 127-76

4 Konow - Chlodnia POLAND 23-35 43-47 57-96 94-110

QUARTERFINALS

SEMIFINALS
Tbl Home Team Visiting Team IMP (16) IMP (32) IMP (48) IMP (64)

1 TURKEY - Yellow

2 Ejnar Pik’s Piller - Chlodnia POLAND

FINAL

PLAY-OFF FOR THIRD PLACE
Tbl Home Team Visiting Team IMP (16) IMP (32)

1 - IMP (48) IMP (64) Tbl Home Team Visiting Team IMP (16) IMP (32)

1
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BY PATRICK JOURDAIN (WALES)

The two Welsh teams return 
home today (Wednesday) with 
good memories of our first 
appearance in the Chairman´s 
Cup. You certainly have a fine 
Festival of Bridge here. 

Both Welsh teams qualified for the 
knock-outs. My team went out 63-
71 to Zang (Sweden) in the round of 
64, and Wales2 lost 45-64 to Kaspar 
Konow (Den-Swe) in the round of 32.
Elimination provided time to write up 
the stories that come up in the bar. 

The query heard on Tuesday night 
from players in the Chairman´s Cup 
was: how do you play this suit for one 
loser:  A K 9 8 7 opposite J 4. The 
contract was 6NT.

David Burn´s computer claimed that 
the best line was to run the jack, and 
if that loses to the queen, play the 
ace-king next. That will please the 
declarers who went down, as you will 
see from the full diagram. However, 
computers don´t ask you which hand 
is the dummy, because to them that 
is irrelevant. To humans it may make a 
difference. 

At most tables the long holding was 
in dummy, and Jason Hackett came 
up with a line that had an extra 
psychological chance. ”I would enter 
dummy and lead the seven,” he said. If 
second hand can play low without a 
twitch, then run the seven. If that loses 
to the ten, assume that player also has 
the queen and run the jack next.” 

If you look at the actual layout you see 
that line will depend on whether West 
can play low smoothly. 

Did anyone try it, and, if so, what did 
West do?

Thank you Wales - welcome back to Malmö!
INLÄMNAT BIDRAG

The full deal was:

18. Öst [ ED74
Nord-Syd ] EK104
 { EK10
 }kn4
[ Kkn106  [ 53
] kn3  ] 9852
{ 96432  { 875
}D3  }10652
 [ 982
 ] D76
 { Dkn
 }EK987

As I write this the team from England, 
led by Janet de Botton, is down at 
half-time to Austria in the round of 
16. That the team was expected to 
do well could be the presence of the 
Hackett twins, or to the fact that 
it has two former Swedish players, 
Gunnar Hallberg and Nick Sandqvist.
Sandqvist was quick to make an 
unusual but accurate deduction in the 
auction on this hand from the round 
of 32.
He held:

[--- ] AJ102  {AK983 }KQJ9

Partner, John Holland, opened a 4-card 
spade. Sandqvist responded 2{, and 
partner rebid 2NT to show a weak-
notrump hand. Sandqvist tried 3} and 
partner now emerged with 3]. What 
deduction do you make?

Sandqvist realised his partner´s shape 
must be 4 spades (he did not repeat 
them), 3 hearts (he would have bid 
them earlier), 2 diamonds (he did not 
support the suit), and therefore four 
clubs. So he leapt to Six Clubs.

This was the layout:

26. Öst [ ---
Alla ] Ekn102
 { EK983
 }KDkn9
[ 9743  [ K10652
] K98  ] 754
{ D4  { kn1072
}10543  }7
 [ EDkn8
 ] D63
 { 65
 }E862

A heart was led to the queen, king 
and ace. Two high trumps from hand 

Patrick - moving into dummy position
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Vad gör du onsdagkväll?
Danskväll på hotellet såklart!

revealed the 4-1 break. Declarer 
cashed one top diamond and then 
ducked a diamond. On any return 
he could ruff the third diamond high, 
throw a heart on the ace of spades 
and return with a heart to draw the 
last trump and claim the diamonds.
There was no swing on the board.

All lead methods have their poor 
results but this was an odd one from 
our round of 64 match:

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

Väst Nord Öst Syd
 Ratcliff  Jourdain
 1[ Pass 2}
Pass 2{ Pass 2]
Pass 3NT Pass 6NT
All Pass

East, expecting good clubs in dummy, 
decided to make an aggressive heart 
lead. But, even though his methods 
were third and fifth, it looks dangerous 
to start with the EIGHT. This went to 
the jack and queen, and the nine back 
established the SEVEN as declarer´s 
twelfth trick. The club finesse was not 
required.

At some tables East chose the passive 
diamond lead. Declarer won in dummy 
to lead a heart to the queen and king. 
What should East play now? 
Do you see that East must play a club 
to break up the impending double 
squeeze?

Suppose East continues with another 
diamond. Declarer knows he is relying 
on the club finesse for the eleventh 
trick and needs a squeeze for the 
twelfth. He cashes the third diamond 
and discovers West has five. Simplest 
now is to cash the ace of hearts and 
run the spades. When there is one 

spade left this is the ending:

 [ 4
 ] 9
 { 7
 } 9
[ None   [ None
] None   ] 10
{ 10   { None
} J 10 5   } K 8 3
 [ None
 ] None
 { None
 } A Q 7 6

When the last spade is cashed East 
has to keep a heart and West a 
diamond, so neither can guard clubs.
Of course, the play is not that clear-
cut, as there is an alternative squeeze. 
If West, with the long diamonds, held 
the long hearts, it would be right to 
keep the heart ace in place, take the 
two club tricks first, then run the 
spades.

Många läsare av Bullen
Vår kära morgonbulle läses 
som bekant av de flesta på 
Billingehus och är åtråvärda på 
morgonkvisten. Faktum är dock 
att antalet läsare är offantligt 
mycket större. De flesta läsarna 
vilar i hemmets lugna vrå och 
laddar hem dem från nätet.

På anslagstavlan postade en viss Hasse 
Persson, (hmm, redaktionen undrar 
om namnet är fiktivt) följande: 
Vill bara passa på att gratulera alla 
inblandade till de mycket läsvärda 
bulletinerna. Både typografi/layout och 
innehåll håller högsta klass! 

Red har meddelat övriga i redaktionen, 
alla tackar och bockar. 

Bengt Lennartsson från Växjö, har 
också postat kommentarer om Bullen 
som är riktigt intressanta. Håll till godo 
och till Bengt säger vi bara. Tack för 
informationen!

Bra bulletiner från Skövde men i dagens 
(tisdag)nr 4 vill jag göra en komplettering. 
Från CC finns en artikel ”Polen seglar 
upp som favorit” men i artikeln finns 
inte ett enda ord om det polska laget. 
Eftersom jag är mycket i Polen vet jag lite 
om laget. De kommer från Olsztyn och 
spelar i division ett i polska ligan där de 
spelat mycket bra den gångna säsongen. 
De gick till slutspel och blev trea vilket 
är meriterande då alla landslagsspelarna 
deltog för sina respektive lag. Det betyder 
att Olsztyn-laget kan sägas ”knacka på 
dörren” till det polska landslaget så att de 
spelar bra i Skövde är ingen överraskning. 
De är säkert där för att spela final och 
meritera sig till att få representera Polen 
vid något tillfälle när de polska proffsen 
spelar i USA. Den nationella rankningen 
för spelarna i laget är Boguslaw Gierulski 
(17), Mirek Cichocki (23) , Roman 
Kierznowski (64) och Krzystof Pikus 
(125). 
Att formen är god visade Kierznowski-

Pikus i förra veckan när de vann 
partävlingen vid den polska bridge-
festivalen i Sopot (de hade drygt 65 %). 

Bengt Lennartsson Växjö 

Vill du skicka ett bidrag till bullen så 
går det bra via tomas@brenning.se . 
Eller som du nu sett, så kan du posta 
det på förbundets anslagstavla, då 
hämtar vi informationen där!
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SM-Par Mixed
• Tävlingen är för 52 kvalificerade par. 
•  Alla möter alla över två 
 brickor, totalt 102.
• Startavgift: 500:–/par. 
• Ettan och tvåan erhåller 2000 
 kronor per spelare för deltagande i 
 EM–Par Seniorer.
• Mästarpoäng i guld. (10, 5, 3, 2)

ONSDAG 31 JULI
10.00 – 12.00 16 brickor
12.00 – 12.15 Kafferast
12.15 – 14.00 14 brickor
14.00 – 15.00 Lunchrast
15.00 – 17.00 16 brickor
17.00 – 17.15 Kafferast
17.15 – 19.30 18 brickor

TORSDAG 1 AUGUSTI
10.00 – 13.30 26 brickor
13.30 – 14.00 Kafferast 
14.00 – 15.40 14 brickor
16.10 – 16.20         Prisutdelning

TOPP 10, 2002
1  62,7  Maria Klingspor - Carl Ragnarsson 
2  59,9  Jenny Ryman - Mårten Gustawsson 
3 58,7  Christina Gutenwik - Jan Gutenwik 
4 58,6 Pia Andersson - Arne Larsson 
5 57,5  Suzanne Larsson - Jan-Olov Andersson 
6 56,0 Anna Dellien - Henrik Dellien
7 55,9 Charlotte Bjurling - Johnny Johansson
8 54,6 Anna-Britta Brorsson - Leif Brorsson 
9 54,5 Margareta Ehlin - Lars-Göran Ehlin
10 54,4 Else-Britt Persson - Benny Olsson

TOPP 10, ENLIGT RANKING
1 639 Maria Klingspor - Carl Ragnarsson
2  607 Suzanne Larsson - Jan-Olov Andersson 
3 564 Jenny Rudenstål - Kenneth Borin            
4 562 Anna Roos - Per-Arne Karlsson                  
5 531 Catarina Midskog - Magnus Magnusson
6 506 Gull-Inger Johansson - Kurt Johansson      
7 488 Jenny Evelius-Nohrén - Ulf Nohrén              
8 480 Agneta Kåreke - Roger Andersson            
9 459 Marie Petersson - Johnny Petersson    
10 449 Eva-Liss Göthe - Hans Göthe

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

En snabbtitt bland årets 
kvalificerade par till mixeden 
visar att det hela ser ut som en 
familjeaffär med några vassa 
outsiders. Eller vad sägs om: 
Midskog - Magnusson, Göthe x 
2, Sivelind x 2, Pilsner-Karlsson 
och Anna Roos, Nohrén x2, eller 
varför inte ett guld ytterligare 
till familjen Ehlin?  Och som 
outsiders måste man väl nämna 
de regerande mästarna Maria 
Klingspor - Calle Ragnarsson- , 
Jan-Olov Andersson och Suzanne 
Larsson samt Jenny Rudenstål - 
Kenneth Borin.

Calle Ragnarsson bjuder som vi redan 
vet inga utgångar om inte övertrick 
finns i sikte: 

Nord giv, Öst-Väst  i zonen.
     
 [Ekn1096
 ]KD     
 {D6     
 }kn853 
[K54    [3 
]102    ]Ekn8754 
{E975    {kn843 
}D1042    }K6 
 [D872 
 ]963 
 {K102 
 }E97 

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

Johnny Johansson drog för knekt-
fjärde till tvåa och Charlotte Bjurlings 
ess, då Calle påpassligt avblockerade 
ruterdam. Hjärter till ess och mera 
hjärter följde. Efter ruter till tian fort-
satte Calle med spaderåtta till släpp, 
mera spader till dam och spaderess 
under det att Johnny avvarade ett par 
hjärter: 

     

 [109 
 ]-- 
 {-- 
 }kn853 
[--    [-- 
]--    ]kn8 
{97    {kn8 
}D1042    }K6 
 [7 
 ]9 
 {K 
 }E97 

Klöver mot bordet satte ”Pottis” 
på vederbörlig plats. När han valde 
att lägga liten tog Calle esset, inkas-
serade ruterkung och stal hjärtern. 
Klöver till kungen framtvingade en 
dubbelrenonsvända för fyra trick. Inte 
går det bättre för försvaret om Johnny 
väljer att avblockera kungen, för då är 
det bara att spela upp mot knekten 
för en övertrick. 
Calle Ragnarsson är en hyvens och på 
alla vis måttfull och sansad kille. Här 
fylldes emellertid måttet väl snabbt: 

    
Väst giv/ [K1065    
N-S i zonen ]Dkn2 
 {5     
 }109865 
[kn3    [974 
]E7    ]9854 
{E8762   {1094 
}EK72    }Dkn4 
 [ED82 
 ]K1063 
 {KDkn3 
 }3

Syd Väst Nord Öst
 1{ pass pass
D 2} pass 2{
D pass 2[ pass runt

I balanseringsposition behövde förstås 
Maria Klingspors första dubbling inte 
innebära särskilt mycket, men när hon 
tjatade på nästa varv kunde kanske 
Calle uppträtt en aning spänstigare. 
Spelföringen utgjorde inga bekymmer, 
och fyra trick var strax ett faktum. 170 
gav en hyfsad score då endast två par 
orkat hela vägen till utgång. 

INFÖR SM-MIXED 2003

Mixeden 2003 - en familjeaffär
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PROBLEM 1. NORD GIV / INGEN I ZONEN

 [ED43
 ]E86
 {ED
 }EKkn5

 [Kkn109872
 ]9
 {7
 }762

Väst Syd Öst Nord
   2}
Pass 2{ Pass 3NT
Pass 5[ Pass 6[
Pass Pass Pass

Utspel: hjärterdam
Gardera hemgången. 

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

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

 [65
 ]KD1076
 {76
 }ED92

 [Ekn10
 ]Ekn985
 {K54
 }54

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

Utspel: Klöverknekt 

Stenbergs 2 sang inleder på vilket 
Syd berättar om minimum. Under 
förutsättning att Väst har klövertio 
och trumfen sitter 2-1 är kontraktet 
säkert. Hur?

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 Damlandslagen 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
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SOMMARLÄSNING I BULLETINEN - DEL 3

Hasse Persson och Filosofens System
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.
Det kommer ett brev från 
Galtholmens skola för kortspel 
och kortkonster, som hälsar 
Hasse välkommen. Hans elaka 
fosterfamilj förfasar sig, och 
Hasse begriper att även hans 
döda föräldrar var kortspelare.
Hasse förstår inte mycket av den 
nya, konstiga värld han hamnat 
i. Han förstår inte varför hans 
ärr i pannan ser ut som den 
där symbolen ruter. Och han 
begriper verkligen inte hur det 
kan komma sig att folk känner 
igen honom.
När Hasse ska få sin allra första 
budlåda, ett av kortspelarnas 
viktigaste redskap, säger 
butiksinnehavaren Herr Ollander 
att den budlåda Hasse valt är 
make till den som ”Han Vars 
Namn Man Inte Bör Nämna” 
spelar med. Harvid säger att 
det är samma man som dödade 
Hasses föräldrar…

Hasse svalde. Hans ärr kliade.
’Mina föräldrar dog i en bilolycka,’ 
protesterade Hasse.
Harvid drog efter andan.
’Det är vad du har trott hittills,’ sa 
Harvid. ’Vad vi ville att du skulle tro. 
Men det är inte sant.’
Hasse sjönk ner i en stol och stirrade 
på Harvid, som harklade sig och 
började berätta.
Den historia Hasse fick höra var det 
mest otroliga han hade hört. Faktum 
var, att om någon bara berättat det 
helt apropå, hade han slagit bort det 
som en hoper lögner. Men det hade 
hänt så mycket oförklarligt, allt det här 
med kort och spel…
Hasses föräldrar hade varit berömda 
kortspelare. Bridgespelare, närmare 
bestämt. De firade stora triumfer, och 
deras namn nämndes med respekt och 
vördnad.
Men i en stor turnering hände något 
konstigt. De fick stryk av en dittills 

okänd spelare, 
Loo Cribbage och hans gäng. Hasses 
pappa hade blivit så förtvivlad över 
förlusten att han fick en hjärtattack, 
och vi åsynen av sin döda make hade 
Hasses mammas hjärta brustit, och 
hon dog av sorg.
Men efter en tid kom sanningen i 
dagen: Loo Cribbage hade fuskat!
Han blev naturligtvis evig utskämd 
och avstängd från allt spel, åtminstone 
det i SBF:s regi, och gick sen dess i 
bridgekretsar under namnet Svarte 
Petter. 
’Han försökte döda dig också,’ 
berättade Harvid. ’Mer handfast. Han 
gick förbi din barnvagn, och skulle 
låtsas gulla lite med dig. Men i handen 
hade han en budlåda, och han körde in 
dig i skallen på dig allt vad han orkade. 
Men av någon anledning klarade du 
dig.’
’Men varför vill han döda mig?’ frågade 
Hasse. ’Jag menar – ett litet barn…’
’Svarte Petter kände kylan,’ sa Harvid. 
’Han visste att tävlingsledarna var 
honom på spåren…han förstod att 
han skulle bli avslöjad, och visste att du 
skulle växa upp och vilja hämnas…’
Hasse tog ett djupt andetag, innan han 
svimmade.

När han vaknade upp igen låg han i ett 
mörkt rum. Harvis satt intill honom.
’Vaken?’ frågade Harvid. Hasse nickade.

’Bra det, för nu måste vi åka,’ sa 
Harvid. ’Till Galtholmen,’ la han till när 
han såg Hasses förvirrade min. ’Jag har 
alla böcker och grejor du behöver här.’
Hasse reste sig, och märkte till sin 
förvåning att han kände sig rätt pigg. 
Men att tänka på det han nyss fått 
höra orkade inte han stackars hjärna 
med. På väg till bussen började han i 
stället att fråga ut Harvid om skolan.
’Det finns fyra linjer,’ sa Harvid. ’Klöver 
är för de som mest spelarkort för 
att det är trevligt. Glada och sociala 
typer. Sen har vi Ruter. Det är för de 
som älskar att tänka och lösa problem. 
De lägger lika gärna patiens som 
spelar. Sen kommer hjärter. Båda dina 
föräldrar gick den linjen. Det är för 
de som sätter mod och prestige i alla 
spel, bridge framför allt.,
’Spader då?’ sa Hasse som hade lärt sig 
de konstiga symbolerna i ett kicka.
’Mja, de kan vara lite...opålitliga,’ sa 
Harvid. ’De spelar för att vinna, med 
alla medel. Poker…men även bridge…
de drar sig inte för något.’
Hasse begrundade detta. De stod vid 
busshållplatsen, och det hade börjat 
regna lite.
’Titta!’ sa Harvid plötsligt. ’Här 
kommer ju ett par som också ska 
börja den här terminen.’

Vilka de är och hur det går för 
Hasse får du läsa i morgon!
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Lösningen 
på dagens 
spelproblem
PROBLEM 1
Tag hjärteress och stjäl en hjärter. 
Spela trumf till bordet och stjäl den 
sista hjärtern. Trumfa ut (om det 
inte är klart) med handen inne och 
spela klöversju. Väst måste täcka (ni 
släpper annars). Gå upp med kungen 
och spela trumf till handen och 
fortsätta med klöversex. Täcker Väst 
maskar ni varefter Öst är inpetad. 
Om inte Väst täcker vid något tillfälle 
låter ni Öst komma in för favör.

PROBLEM 2
Lägg låg klöver. Öst kan inte sticka 
utan att ni får två sak (klövermask). 
Väst fortsätter med klöver till ess. Ni 
stjäl en klöver och spelar in bordet 
på trumf för en andra klöverstöld. 
Därefter är det dags för trumf till 
bordet och spader till mask. Väst 
fastnar och måste ge favör i spader 
eller ruter.

NYHETER FRÅN NÄR OCH FJÄRRAN

ABB går fortsatt dåligt
INRIKES

SÄMRE ÄN VÄNTAT FÖR ABB
Industrikoncernen ABB redovisar en 
nettoförlust på 55 miljoner dollar, 
motsvarande cirka 440 miljoner 
kronor, för årets andra kvartal. Det 
kan jämföras med en nettovinst på 
38 miljoner dollar för motsvarande 
period i fjol. ABB:s utsikter är 
oförändrade. Bolaget väntar sig 
en årlig intäktsökning på ungefär 
4 procent i lokala valutor under 
perioden 2002-2005. 
Analytiker hade i genomsnitt 
räknat med att ABB skulle göra 
ett nollresultat efter skatt och att 
försäljningen skulle uppgå till 500 
miljoner dollar.

SUNDSTRÖM BEGÄR KORTEN PÅ BORDET
Socialdemokraternas ja-general Anders 
Sundström stämmer in i nejsidans krav 
på att Svenskt Näringsliv ska redovisa 
hur mycket pengar de satsar på ett ja i 
euroomröstningen. 

- Jag vill ha en debatt om sakfrågan, 
inte om formen, säger Anders. Men 
öppenheten måste gälla nejsidan också. 

IDEL SOL FÖR SMHI
SMHI går lysande.  Sedan verket 
utlokaliserades till Norrköping 1975 
har den statligt finansierade delen 
kompletterats med en affärsdrivande. 
I dag arbetar huvuddelen av de 550 
anställda med att sälja och ge service 
åt betalande kunder. 
Försäljningschef Christer Åkerlund är 
lyrisk när han beskriver branschens 
möjligheter.
- I stort sett alla företag är beroende 
av vädret i sin verksamhet. Men alla 
har inte riktigt insett det.

KRITIK MOT OFFENTLIGA SEKTORN
Sveriges offentliga sektor är 
ineffektiv. Sverige är det EU-land där 
skattebetalarna får minst valuta för 
pengarna.
Det hävdar Europeiska centralbanken 
i en rapport. Problemet är de höga 
offentliga utgifterna. Bara Italien är 
sämre.

IMPOPULÄR I BÅDA LÄGREN
Moderaternas blivande partiledare, 
Fredrik Reinfeldt, har fått hatbrev av 
partikamrater för att han ska tala vid 
invigningen av årets Pride-festival.. De 
anser att han skadar partiet genom att 
ställa upp i gaysammanhang. 
Dessutom har hända homosexuella 
har hoppat av från invigningen 
eftersom de anser att moderaternas 
politik motarbetar dem. Reinfeldt är 
emot homoadoptioner men säger att 
moderaterna blivit bättre på att se de 
homosexuellas situation.

UTRIKES

HUND KIDNAPPAD
Ett par från Jylland krävs på drygt 
70 000 danska kronor i lösesumma 
sedan deras 13 år gamla beaglehund 
Skipper kidnappats. Får kidnapparen 
inga pengar hotar han att avrätta 
Skipper inför rullande videokamera. 
Skipper försvann från parets segelbåt 
förra tisdagen. De trodde först att 
han trillat överbord, men satte ändå 
upp en efterlysning. Sedan dess 
har Skippers ägare blivit uppringda 
flera gånger av en man som lämnat 
detaljerade upplysningar om hunden.

FYRVERKERIFABRIK I LUFTEN
Minst elva människor dog och över 
100 skadades när en fabrik som 
tillverkar fyrverkeripjäser rasade 
samman i en explosion i norra Kina, 
uppgav statliga medier på tisdagen. 
Explosionen var så kraftig att den 
delvis förstörde en kontorsbyggnad 
cirka 100 meter därifrån. 
Kina är världens största producent av 
fyrverkeripjäser.

BOB HOPE DÖD
Den amerikanske komikern Bob 
Hope är död. Han överlevde sin 100-
årsdag med två månader. Hope föddes 
i England men gjorde en fenomenal 
karriär i USA som snabbvitsande lite 
halvharig typ med kjoltyg i blickfånget. 
Han var en bra sångare med ”Thanks 
for the memory” som signaturmelodi.

SPORT

ALLSVENSKAN I FOTBOLL
Hammarby förlorade hemma mot 
Landskrona med 1-0 (Hemmalaget 
missade en straff och hade ett 
stolpskott i andra halvlek) och MFF 
fick nöja sig med 2-2 mot Sundsvall, 
efter att ha bränt ett otal chanser. 
(RED för denna blaska och RED 
för Svensk Bridge anser att Malmö 
hade tur som fick med sig en poäng!) 
I måndagens tredje match vann 
Helsingborg mot Elfsborg med 1-0.
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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!

TISDAG 29 JULI
1.  X  Blomfröna 
2.  X  Njupeskär
3. 1   Att minnas
4.   2 Platon
5.  X  Mal
6.   2 Apokryfisk
7. 1   Beguine
8. 1   Tennis
9.  X  Fama
10.   2 Benjamin Franklin
11. 1   Söderhamn
12.  X  Mel Brooks

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 Lotta 
Sandberg med alla rätt. Följande hade också 
alla rätt Kjell Swanström, Henrik Swanström, 
Andrea Sandberg, Håkan Swanström, Peter 
Backlund, Stefan Andersson, Anders Blomqvist, 
Ingvar G Johansson, Ulf Nohrén, Jenny Evelius 
Nohrén, Anki Arvmyren, Lasse Åkesson och 
Leif Arvmyren.  och får alltså en kortlek. 
Grattis och till övriga önskar vi lycka till nästa 
gång. 

Rätt svar på tipspromenaden
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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

 

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.

Tji Rama i Chairman’s Cup
Ramasändning, både till internet och teater på plats, 
var planerad från semifinal och final i Chairman’s Cup. 
På grund av ett sent avhopp har vi tappat de tekniska 
förutsättningarna för båda typerna av rama.

Spelet sker i lokalen Väduren på hotellet. Väduren 
ligger en trappa upp om ni går från restaurangen förbi 
receptionen.
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DIVERSE...

INTERNET
Alla resultat, bilder, bulletiner med
mera finns på www.bridgefedera-
tion.se. 

AKTIVITETER FÖR SPELLEDIGA BRIDGE-
SPELARE OCH FAMILJEMEDLEMMAR
» Golfbiljetter, säljs i hotellreceptionen 
dock billigare att köpa på banan!
» 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.

SM-generalen Lasse Persson var 
missnöjd med gårdagens Bullen. Det 
stod fel i den, sa han. Stycket Lasse 
retat upp sig på var detta:
”Greven ville prompt 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.”
’Det är inte alls Mats Qviberg som är 
ansvarig för Bulletinen,’ sa en irriterad 
Lasse. ’Det är jag!’
Men Bulletinen kan garantera att Herr 
Qviberg är alldeles korrekt citerad. 
Mats må ha fel, men Bullen har rätt.

Kim Lichtenstein har fortfarande kvar 
den vinkelslip han vann i en golftävling. 
Hans lagkamrat Björn Gustafsson fick 
till det ordentligt efter seger mot Syd-
Väst.
’Du har sån tur, Kim. Nu har du inte 
bara vunnit en vinkelslip, utan också en 
sydväst!’

Daniel Auby är i bedrövlig form. 
Han har nu fått stryk i flera Settler-
partier av Greven, och, vad värre är, 
inte påkallat ett flagrant regelbrott 
när det begicks! Dessutom kallar 
han utvecklingskort för ’poängkort’, 
och häromdagen yrade han till och 
med om ’chanskort’. Snälla Daniel, 
chanskort har man i Monopol, inte i 
Settlers.
Greven konstaterar att Greven är 
kung, och tror att han har sin fru 
och sina barn, som i år är med här i 
Skövde, att tacka för den oväntade 
formtoppen. Bullen blev lite fundersam 
över detta uttalande. Är det så att han 
lyfter sig i håret för att få sitta kvar vid 
spelbordet i stället för att umgås med 
familjen?

’Låter inte ”senior” som en man?’ 
filosoferade LG. ’Visst gör det? Då 
borde det väl vara seniorer och 
senoritor? Eller?’

Sekretariatet på hyllan i Blå Hallen satt 
och skrev in anmälningarna från en 
bronstävling. På en av lapparna hade en 

Små bullar har också öron...
man med ett ytterst vanligt förnamn 
och ett minst lika vanligt efternamn, 
fullt läsligt skrivit sitt namn. Ingen 
klubb, inget MID.
Men personalen på hyllan tänkte att 
det vore ju synd att inte ge honom 
några bronspoäng om han nu skulle 
få några, så de skickade ner lappen 
igen och bad om ett förtydligande. 
Och samme man skrev dit sitt namn 
igen, om möjligt ännu prydligare. Ingen 
klubb, inget MID…
Men sekretariatspersonalen ger inte 
upp i första taget, här ska det vara 
service. Ner i lokalen med lappen igen, 
och nu kom i alla fall ett klubbnamn 
på lappen. Men när de kollade vidare 
fanns det ingen med det namnet på 
den klubben…

Du sitter i en bar i godan ro. Två 
killar sitter vid bordet intill, och 
följande repliker letar sig fram genom 
cigarettröken: 
’Ja…jag invitera ju, och han visade 
kontroll. Och så gick vi hem…sextrick. 
’
Eller:
’Ja…damen låg ju där på bordet…så 
jag satte på henne, men det gick inte i 
alla fall.’
Tur att det bara är bridgespelare i 
baren…

BLAND RYKTEN OCH SKRÖNOR...

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. Är du rökare så 
fimpa i utplacerade hinkar och 

ingen annanstans!

TACK FÖR HJÄLPEN!
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