
BulletinBR
ID

GE
FE

ST
IV

AL

20
03

 -6

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

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

Dagens program:
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 CC Cup, 3:e pris
14.30 – 17.45 Partävling 12
15.30 – 22.15 Silverbarometer 6 -IAF
19.00 – 22.15 Partävling 13

Finalklart i Chairman’s Cup
TURKEY - Chlodnia POLAND

Billingehus 30/7
I går var dagen när SMHI på förhand utlovat 
värmebölja i Skövde med omnejd, men den uteblev. 
Tack säger redaktionen som sitter på Blå Hallens 
varmaste plats. 
Mixeden drog igång och av det befarade familjekriget 

blev det som vi befarade...Vendetta varning där alltså. 
I Chairman´s kunde inte Yellow försvare de svenska 
färgerna. Kanske byter de namn till Blue nästa år och 
då går det bättre?
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EFTER FÖRSTA DAGEN - MIXEDFINALEN

Vendetta att vänta mellan familjerna?

Kenneth Borin - blev avpassad i 2 sang, mitt i en reläsekvens

Återkommen från en krävande 
golfrunda med förborgat 
resultat, slog jag mig ner bland 
mixedparen i SM-finalen för att 
lapa i mig några trevliga givar till 
morgondagens Bulle. Men, ack 
och gäsp! En strid ström av trista 
brickor passerade revy.

Dess bättre hade Peter Backlund 
varit på hugget och bevittnat en del 
intressanta ting.

10. Öst [ EKD6
Alla ] 95
 { kn92
 }K1043
[ 875  [ 93
] kn73  ] K1082
{ E754  { KD103
}D96  }872
 [ kn1042
 ] ED64
 { 86
 }Ekn5

Väst Nord Öst Syd
 Jan-Olov  Suzanne
 Andersson  Larsson

   1{
pass 1[ pass 2[
pass 2NT* pass 4[
pass pass pass

Så kallad slaskruter i öppning 
och två naturliga bud följdes av 
artificiella rondkravet 2NT och god 
kortvärdering med hoppet till 4[. Syds 
redovisade minimihand är onekligen 
trevlig i ett spaderkontrakt, med sina 
essvärden som stöttar lägre honnörer, 
en dubbelton och den trevliga trumfen. 

Nästa bricka illustrerar vad som kan 
hända i denna typ av tävlingar, med 
inte helt samspelta parkombinationer.

11. Syd [ 8753
Ingen ] Kkn
 { 9653
 }K95
[ K92  [ D106
] E  ] D10985
{ Kkn1072  { E
}D1074  }E832
 [ Ekn4
 ] 76432
 { D84
 }kn6

Väst Nord Öst Syd
Jenny  Kenneth
Rudenstål  Borin

   Pass
2{ pass 2]* pass
2[* pass 2NT* pass
pass? pass

Öppningsbudet var naturligt med 
11-16 utan fyrkorts högfärger och 
2] var relä. 2[ visade minimum och 
2NT var nytt relä, något som Väst dess 
värre inte var medveten om. Eftersom 
de flesta noterat 400, 430 eller 460 

spelade det ingen större roll hur 
många trick det blev.

Jenny revanscherade sig fint på brickan 
efter.

12. Väst [ D65
Nord-Syd ] 964
 { kn107
 }EK94
[ EK  [ 984
] kn5  ] EKD32
{ D83  { K54
}kn107653  }82
 [ kn10732
 ] 1087
 { E962
 }D

Väst Nord Öst Syd
Jenny  Kenneth

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

Nord spelade ut spader till kungen 
och Väst kilade ut på bordet i hjärter 
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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)

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

RESULTAT EFTER FÖRSTA DAGEN
1 1881 Ulla Westerlund - Mikael Westerlund 
2 1857 Margot Sivelind - Daniel Sivelind               
3 1854 Carina Dahlgren - Sven-Erik Hallkvist             
4 1838 Margareta Ehlin - Lars-Göran Ehlin 
5 1789 Suzanne Larsson - Jan-Olov Andersson 
6 1786 Cecilia Rimstedt - Bo-Lennart Grähs            
7 1778 Lillevi Gustavsson - Bengt Gustavsson              
8 1777 Catarina Midskog - Magnus Magnusson 
9 1777 Eivor Olsson - Jonny Grenander 
10 1766 Jenny Evelius-Nohrén - Ulf Nohrén 

FAKTA

för att spela trumf till damen. En 
hjärtervända hade nu varit effektfull, 
och förhindrat den misär som Nord 
senare drabbades av, men Syd pinnade 
på med spader. Ruter till kungen och 
esset följde och återigen hade en 
hjärtervända varit på sin plats, men 
Syd hjälpte Väst med en spaderstöld.

Jenny tog ut ruterdam och spelade två 
ronder hjärter med rutersakning samt 
ruter till stöld. Klöverknekt innebar 
att Nord tvingades sträcka vapen. 470 
var en ren topp till Öst-Väst. 

Observera att det egentligen inte 
hjälper Väst att spela en liten klöver 
i stick två, om Nord sparar sin nia. 
Syd hinner gott och väl med att spela 
hjärter varje gång. Kanske inte ett helt 
uppenbart försvar, och inte blir det 
mera uppenbart av att spelföraren 
själv spelar hjärter.

Bricka 40 bjöd på ett besvärligt 
försvarsläge.

Nord [ kn984
Ingen ] Ekn63
 { 10983
 }kn
  [ 10
  ] KD97
  { ED65
  }E875

Väst Nord Öst Syd
 Pass 1{ 1[
Pass 2[ Dbl 4[
Pass pass pass

Väst spelar ut ruterknekt. Hur spelar 
du?

Om knekten är singelton finns en 
snabb straff med ruteress, ruter till 
stöld, klöver till esset och en andra 
ruterstöld.

Om utspelet är från knekt andra, 
kostar det stick att ta esset. Om det 
varit fyrmanna hade man i första 
hand haft att begrunda betchansen. 
Spelföraren har troligen singelhjärter 
för sitt hopp till 4[, och då behöver vi 
antingen stölderna eller två ruterstick 
och dam tredje i trumf hos partnern.

Hela sitsen var denna,:

 [ kn984
 ] Ekn63
 { 10983
 }kn
[ 753  [ 10
] 8542  ] KD97
{ kn  { ED65
}D6432  }E875
 [ EKD63
 ] 10
 { K742
 }K109

och jag tror att majoriteten som 
släppt hem fyra spader i längden 
gjorde rätt i att släppa knekten.

Dagens upplevelse hade Eva-Liss 
Göthe. I ozon mot zon öppnade hon 
med 2{ på:

[xxx  ]xx {KDknxxxx  }K

Väst dubblade, Hans bjöd 2[ och Öst 
2NT. För billigt, tänkte Eva-Liss och 
bjöd 3{. Nu bjöd Väst 5} och efter 
två pass tyckte Eva-Liss fortfarande 
om spaderanpassningen och bjöd 5{, 
som Öst dubblade.

Utspelet blev en spaderhacka och 
Hans producerade:

[KDknxxx  ]xxx {Ex  }xx

Eva-Liss stönade invärtes och såg för 
sig spaderess, spaderstöld, två hjärter 
och en klöver samt ytterligare en 
spaderstöld. Öst vann mycket riktigt 
med esset och vände med spadertio, 
och Väst…sakade en klöver! Öst hade 
faktiskt nästan ett ruterhåll med sina 
10xxx.
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Yellow inledde bra i semifinalen 
mot Turkiet men tappade sedan 
allt mer mark ju längre matchen 
led.
I den andra semifinalen tog 
Polen snabbt kommandot. Våra 
danska vänner räckte inte alls 
till. Vi ser fram emot en rafflande 
final mellan två välspelande 
internationella lag.

4. Väst [ 10985
Alla ] KD9643
 { 72
 }3
[ Kkn42  [ D3
] ---  ] kn1082
{ ED94  { K853
}Ekn1092  }KD8
 [ E76
 ] E75
 { kn106
 }7654

Väst Nord Öst Syd
Thomas Yalcin PG Suleyman
Magnusson Atabey Eliasson Kolata

1}* 2{* Dbl 3}*
Dbl 3] Dbl Pass
4]* Pass 6{ Pass
Pass Pass

Utspel: Spaderess

CHAIRMANS CUP - SEMIFINALER SPELADE

Turkiet och Polen blir spännande
Stark klöver inledde. Nord visade 
hjärter eller 5-5 i spader-klöver med 
sitt inkliv. Den första dubblingen var 
kortvisande och 4 hjärter berättade 
om tvåfärgshanden. Med rutern 3-2 
var kontraktet lättspelat.

Vid andra bordet bjöd Turkiet till 
6 klöver med hjärterutspel som 
trumfmattade. Lite turligt blev det 12 
imp till Yellow.

27. Syd [ kn9432
Ingen ] Dkn754
 { E94
 }---
[ 876  [ EK10
] 1096  ] E2
{ KD3  { kn1087652
}8432  }D
 [ D5
 ] K83
 { ---
 }EKkn109765

Väst Nord Öst Syd
Suleyman Frank Yalcin Lars
Kolata Westman Atabey Rahmquist

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

Öppningsbudet informerar om en 
hand utan fyrkorts högfärg. 1 sang var 
svagt relä.

Vid andra bordet gick budgivningen:

Väst Nord Öst Syd
Thomas Nafiz PG Salvador
Magnusson Zorlu Eliasson Asael

   1}
Pass 1[ 2{ 3}
3{ 3] 5{ 6}
Pass Pass Dbl Pass
Pass Pass

Ytterligare 300 till Yellow för 12 imp.

Given har roterats.
31. Väst [ 63
Öst-Väst ] 10753
 { kn543
 }kn73
[ KD952  [ 108
] 2  ] EKkn84
{ 1076  { 982
}6542  }KD10
 [ Ekn74
 ] D96
 { EKD
 }E98

Väst Nord Öst Syd
Nafiz PG Salvador Thomas
Zorlu Eliasson Asael Magnusson

Pass Pass 1] Dbl
Pass 2{ Pass 2NT
Pass Pass Pass

Utspel: Spaderfem

Skidlöparn Magnusson vann 
spaderknekt och inkasserade tre höga 
ruter. Därefter spelade han klöver 
till Östs tia. Efter klöverkung till ess 
inkasserade skidlöparen spaderess 
och spelade klöver. Öst kom in 
och försökte med ess och kung i 
hjärter. När spelföraren avblockerade 
hjärterdam var Öst fast. Han var 
tvungen att ge bordet ett hjärterstick 
som dessutom var ingång till den höga 
rutern. Jämn hemgång.

Lars Rahmquist såg mycket trött 
ut när tredje kvarten började. Det “Det är över nu” säger Löparn - nu blir det baren... och verkar inte speciellt ledsen för det...
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är jobbigt att spela Chairman´s på 
fyra spelare. Ändå fann han sånär ett 
ovanligt slutspel.

33. Nord [ 83
Ingen ] 10
 { Ekn98753
 }D32
[ 10954  [ ED6
] Kkn432  ] ED97
{ D2  { 64
}kn10  }EK74
 [ Kkn72
 ] 865
 { K10
 }9865

Väst Nord Öst Syd
Lars Salvador Frank Nafiz
Rahmquist Asael Westman Zorlu

 3{ Dbl Pass
3] Pass 4] Pass
Pass Pass

Utspel: Klövertvå, udda enligt 10-12.

Han kunde ha maskat i klöver men 
avstod förstås och spelade ruter i 
andra stick. Nu fallerade Zorlu som 
tog rutersticket med kungen och 
spelade klöver. Lars stal en klöver och 
trumfade ut. Om han nu fortsätter 
med klöverstöld och spelar ruter 
fastnar försvaret. Visserligen kan 
Nord spela ruter men då stjäl bordet 
varefter spaderdam slutspelar Syd.

Störningar vållar ofta problem.

34. Öst [ kn104
Nord-Syd ] 972
 { 10653
 }K96
[ 8  [ EK7
] KDkn10  ] 543
{ KDkn9  { 84
}Dkn82  }E10543
 [ D96532
 ] E86
 { E72
 }7

Väst Nord Öst Syd
Lars Salvador Frank Nafiz
Rahmquist Asael Westman Zorlu

  1NT 2{*
Dbl* 2]* Pass 2[
Pass Pass 3} Pass
4} Pass Pass Pass

Sangöppningen var modell supersvag 
och 2 ruter berättade om sexkorts 
högfärg. Dubbelt var UD och 2 hjärter 
bad partnern passa med färgen eller 
bjuda 2 spader. Såväl 3 sang som 5 
klöver gick hem när klöverkung satt 
för mask.

I den andra semifinalen vann Polen 
stort över Ejnar Pik´s piller. Vet 
ni förresten vad namnet står för? 
Bullredaktionen vet.

Lars Ramqvist - såg trött ut mot slutet, bättre 
barmarksträning till nästa år?



6 | BRIDGEFESTIVAL 2003 | NUMMER 5 BRIDGEFESTIVAL 2003 | NUMMER 5 | 7

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 31-47 75-78 107-105 153-122

2 Ejnar Pik’s Piller - Chlodnia POLAND 14-53 34-78 47-104 88-149

FINAL - TO BE PLAYED TODAY

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

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

1 Yellow - Ejnar Pik´s Piller
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Det har stötts och blötts i 
förbundet huruvida man ska ha 
någon speciell lagtävling för våra 
seniorer. Avgörande i frågan blev 
sannolikt att det numera finns 
en seniorklass i EM och VM. Det 
betyder ju att vi kan skicka lag dit 
och tanken är väl att det år EM 
skall spelas så är det det lag som 
vinner SM-lag för seniorer som 
ska få representera Sverige vid 
EM. 

Här kommer några givar från årets 
SM-lag för seniorer:

2. Öst [ Dkn8
Nord-Syd ] 108632
 { 975
 }74
[ E942  [ 10653
] KD9  ] kn75
{ EK  { kn1086
}Kkn106  }D2
 [ K7
 ] E4
 { D432
 }E9853

Väst Nord Öst Syd
Madeleine Bengt Tommy Bernt
Swanström Siwe Gullberg Sigvardsson

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

Utspel: Klöversju

Att stödja partnern ligger inte för 
Madeleine. Följaktligen har hon heller 
aldrig fått någon inbjudan att spela 
med lag RAIS i Chairman´s cup.

Klöversju täcktes av dam och ess. 
Bernt Sigvardsson fortsatte med 
klöver till kung. Efter spaderess och 
spader kom Bernt in på kungen och 
spelade misslyckat en tredje rond 
klöver. Därmed kunde Madeleine driva 
ut hjärteress och spaderdam för jämn 
hemgång.

Ingen idé att gruffa på budgivningen 
eftersom 4 spader var chanslöst.
Lite senare förekom följande:

20. Väst [ EDkn10854
Alla ] E32
 { kn9
 }kn
[ ---  [ K9
] K105  ] kn987
{ ED1086  { 532
}K8642  }10753
 [ 7632
 ] D64
 { K74
 }ED9

Väst Nord Öst Syd
Lennart Tommy Sjunne Madeleine
Bylund Gullberg Johansson Swanström

2NT* 3[ Pass 3NT
pass 4[ Pass Pass
Pass

Utspel: Klöverfem

2 sang berättade om 3-5,5 förlorare 
med minst 5-4 i lågfärgerna.

Madeleine vägrade i vanlig ordning att 
stödja mig vilket är rätt om Lennart 
Bylund spelar ut klöver eller hjärter. 
Nu var emellertid min spader så lång 
att jag på egen hand vågade bjuda om 
den.

Jag tog klöveress, stal en klöver och 
försökte med trumfess men nu var det 
kört. En straff.

Släpper jag utspelet vinner Väst och 
måste returnera klöver. Allt annat är 
favör. Om man sakar en hjärter och 
en ruter och fortsätter med spaderess 
och ruterknekt har man ett vinnande 

läge.  Väst är inpetad och måste 
godspela ett stick åt mig. Förslagsvis 
genom att vända med ruteress. 
Efter ruterstölden är det dags för 
spaderdam varefter bordet har ingång 
på trumf.
Sigge fick en lätt uppgift när han 
snodde spelföringen som Syd. Väst var 
inpetad från start. 

8. Väst [ EDkn8
Ingen ] 873
 { K53
 }1052
[ K5  [ 976432
] KD9  ] E52
{ Ekn1096  { 84
}Kkn6  }ED
 [ 10
 ] kn1064
 { D72
 }98743

Väst Nord Öst Syd
Kjell Tommy Anders Madeleine
Håkansson Gullberg Gjistrand Swanström
1}* Pass 1NT* Pass
2{ Pass 2[ Pass
2NT Pass 3NT Pass
Pass Pass

På Kjell Håkanssons starka klöver 
krävde Anders Gjistrand till utgång 
och visade fem spader. Jag inbillade 
mig att jag skulle spela ut som Syd och 
valde spaderess i förhoppning om att 
hitta kung singel hos Väst.
Anders Gjistrand förbjöd spaderutspel 
och fick upp bordet. – Får jag ångra 
mig, frågade han men det var lika bra 
för honom att han inte fick det för då 
blir det inga övertrick.

SM-LAG FÖR SENIORER

Ny tävling för seniorerna!

Sigge Sigvardsson njöt sadistiskt när utspelaren var inpetad från start...
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De utländska lagen i Chairman’s 
Cup har i år har varit fler 
än någonsin. Tittar man på 
resultaten verkade det även som 
de är bättre än någonsin.
Bulletinen slog sig i slang med 
några av våra utländska gäster 
för att ta reda på vad de tycker 
om Sverige i allmänhet och 
Chairman’s Cup i synnerhet.

Det polska laget fanns här redan förra 
året. Då hade de (enligt egen utsago) 
otur och åkte ut i 16-delsfinalen. 
Men skam den som ger sig, tänkte 
lagkaptenen Mirek Cichocki, och gör 
ett nytt försök i år.
- Jag har varit i Sverige och spelat flera 
gånger, berättar Mirek. Jag var till och 
med Tylösand och spelade nån gång 
för länge sen.

LAG MED ANOR
Tre av spelarna i laget Chlodnia Poland 
har spelat tillsammans i bortåt 20 

UTLÄNNINGAR I SKÖVDE

år. Alla spelar polsk klöver, om än 
lite modifierad. Alla lagmedlemmar 
menar att Chairman’s Cup är en 
kanonturnering.
- Turneringen är bra, och spelarna är 
trevliga, säger Mirek. 
Leszek Sztyrak är i Sverige för första 

gången. Han är lite ledsen över att han 
inte hinner se mer.
- Det är vackert, grönt med många 
sjöar. Det blir lite problem om man 
både vill fiska och spela bridge – man 
hinner inte!
Polen har för övrigt två gamla 

Superlativer om Bridgefestivalen från våra 
långväga gäster!

Danska juniorer som har en bestämd uppfattning om såväl Tuborg som Pripps

Polacker som det går betydligt bättre för detta år och som tycker Chairman’s Cup är en kanonturnering
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Europamästare i sitt lag – kaptenen 
Mirek samt Leszek Sztyrak. 

DANSKARNAS HEMLIGA VAPEN
Polackerna hastar iväg för att spela, 
men från partytältet kommer en ung 
man med en bricka full av öl. Bullen 
hänger snabbt på, och hamnar hos ett 
gäng danska juniorer. Det är delar av 
Dansk Dynamit och Danmark som 
precis åkt ur Chairman’s, men det 
verkar inte alltför deppade.
- Vi har en bricka var, konstaterar 
Andreas Marquard, kapten för Dansk 
Dynamit. Lagkamraterna börjar genast 
gasta om ”begränsat val”, och Andreas 
knackar sig för pannan.
De danska gästerna har ju lyckats bra 
överlag. Bullen frågar om det finns 
något knep bakom framgången, och 
Kåre Schon Gjaldbæk pekar på glaset 
- Vi har öl med oss hemifrån.

BERESTA
Sedan följer en lång diskussion 
om Tuborg, fulla svenskar svensk 
alkoholpolitik.  Jacob Røn, kapten för 
Danmark, säger att hans lag aldrig ska 
dricka någon som helst öl i samband 
med bridgespel.
- Det kan man ju ändå inte göra i 
Sverige  - de har ju ingen öl säger 
någon, och alla danskar skrattar.
De danska juniorerna är här för att 
träna inför junior-VM, som går senare 
i år. Alla har spelat bridge över hela 
världen – Canada, Bermuda, Holland, 
Frankrike, Färöarna, Sundsvall…
Danmarks bridgeförbund står för 
kostnaderna.

SPONSRAT LAG
Annorlunda är i det i engelska laget de 
Botton. De har en sponsor i Janet de 
Botton, som tycker att det är toppen 
att få chans att spela med så bra 
spelare.
- Jag började spela för fyra år sedan. I 
bridge kan man ju även som nybörjare 
få en bra partner, och att sponsra ett 
lag tycker jag är bland det roligaste 
man kan göra.
Även de Botton har blivit utslagna 
under dagen, men försöker hålla god 
min.
- Det är en jättefin turnering, säger 
Janet. Välorganiserad, trevlig…jättebra.
I laget spelar två ’landsflyktiga’ 
svenskar, Gunnar Hallberg och Nick 
Sandqvist, samt tvillingarna Justin och 
Jason Hackett. Kvartetten ska försöka 
kvalificera sig EM i Malmö nästa år.

TURKARNA PEPPRAR?
I ett skuggigt hörn sitter tre 
fjärdedelar av Turkiet och våndas. De 
ska välja motståndare till kvartfinalen. 
Axne eller Werdelin?
Bullen kan inte direkt komma med 
något tips, men får sig ändå en 
pratstund med laget. De är här för 
första gången.
- Love it! Säger Yalgin Atabey. Det är så 
grönt överallt.
Det var vårt förbund som tipsade oss 
om Chairman’s Cup. Jajamen, och nu 
är de minsann i final, vinner de?

Gunnar Hallberg - bridgeproffs i England som 
passade på att ta med såväl fru som barn.

Lag de Botton med tvillingarna Hackett främst. Även ”svenske” Nick Sandqvist är med i laget.

Tre ärdedelar av det turkiska laget som verkligen imponerat så här långt!
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PROBLEM 1. SYD GIV / N-S I ZONEN
 [543
 ]543
 {K1098
 }D65

 [EK72
 ]EK7
 {D7
 }EK32

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

Utspel: Hjärterdam

Syd berättar om 22-24 hp med den 
inledande reläsekvensen. Ni släpper 
utspelet och får hjärterfortsättning. 
Hur tänker du dig hemgång?  

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

Ett lätt och ett lite svårare problem 
PROBLEM 2. SYD GIV / ALLA I ZONEN

 [654
 ]Ekn98
 {64
 }K832

 [K10732
 ]K1054
 {Ekn7
 }9

Väst Nord Öst Syd
   1[ 
Pass 2[ Pass runt

Utspel: Klöverdam 
Väst får för klöverdam och returnerar 

spaderdam till ess. Ni tar sedan 
Östs spadervända. Hur tänker ni er 
hemgång när alla bekänt men ingen 
knekt synts till?

UR LK:S ARKIV

Utebliven alert och felaktig förklaring
Man kan kanske tycka att det är 
svårt att rätt förklara partnerns 
bud, om man inte själv vid bordet 
inser vad som står på. Det är ju 
en paradox att man är skyldig att 
meddela något man själv glömt 
bort.  Motparten har emellertid 
ändå rättighet att få korrekta 
förklaringar.

Ett exempel från seniorfinalen.

19. Syd [ 82
Öst-Väst ] 1085
 { kn963
 }Kkn54
[ E106  [ D43
] 96  ] KDkn32
{ 10875  { D2
}ED86  }1093
 [ Kkn975
 ] E74
 { EK4
 }72

Väst Nord Öst Syd
   1NT
Pass Pass D Pass runt

Väst förklarade, som han trodde 
var fallet, att Östs dubbling var 
styrkevisande. I själva verket visade 
den en enfärgshand. Efter ruterfem 
ut till nia och dam, hade Syd allt om 
bakfoten och fick en straff i kontraktet.

När det faktiska förhållandet 
uppdagats, tillkallades TL, som dömde 
hemgång i kontraktet. Vid LK:s
sammanträde konstaterades att 
majoriteten hade klarat hem två trick 
i sang, och om Väst alerterar, förklarar 
korrekt och spelar ut hjärternio, som 
hade varit hans val om han insett 
vad som stod på, lär Syd ha goda 
möjligheter att skrapa ihop samma 
åtta stick.

Därmed justerades domslutet till en 
dubblad sang med en övertrick.
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NYHETER FRÅN NÄR OCH FJÄRRAN

Skottlossning i Norrköping
INRIKES

DC 3:AN BÄRGAS
Den återfunna DC 3:an ska bärgas 
så fort som möjligt. Planet ska föras 
till ett bergrum på Muskö och 
undersökas. ÖB har fattat beslutet 
i samverkan med FRA, Försvarets 
radioanstalt. Försvarsminister Leni 
Björklund välkomnar beslutet.

ÖVER-UTSKRIVNING AV LÄKEMEDEL
Socialstyrelsen anser att läkare som 
missbrukar sin rätt att skriva ut 
narkotikaklassade läkemedel ska kunna 
åtalas enligt narkotikalagstiftningen. 
Samtliga smärtstillande medel som 
innehåller kodein bör dessutom 
klassas som narkotika, anser 
Socialstyrelsen. 

SKOTTLOSSNING I TAXI I NORRKÖPING
Skott avlossades i en taxibil i Braviken 
i Norrköping strax efter klockan tre 
natten till onsdagen. 
Taxichauffören hade tagit upp en man 
i centrala Norrköping och körde ut 
mot kusten. Efter en stund uppstod 
tumult i bilen och skott avlossades. 
Gärningsmannen tog sig ut och 
åkte i väg i en annan bil. Chauffören 
är inte fysiskt skadad, enligt 
Norrköpingspolisen, som betecknar 
brottet som mordförsök. 

SISTA ”BUBBLAN” RULLAR AV BANDET
Den tyska biltillverkaren Volkswagen 
slutar tillverka den klassiska ”Bubblan”. 
Det allra sista exemplaret väntas rulla 
av tillverkningsbandet på företagets 
mexikanska fabrik under onsdagen. 
VW kommer sälja 3000 särskilt 
producerade ”last edition”-modeller 
med anledning av tillverkningsstoppet. 
Samlare över hela världen har tagit 
sig till Mexiko för att försöka komma 
över någon av de legendariska bilarna. 
En bil kommer garanterat att levereras 
till Sverige.

ARBETSLÖSA TVINGAS IN I JA-
KAMPANJ
Arbetslösa tvingas att arbeta för ja-
kampanjen för EMU trots att de är 

emot euron. 
Tackar de nej till jobbet riskerar de att 
förlora sin a-kasseersättning.
’I det föreskrifter som gäller finns 
ingenting som säger att man ska 
undanta någon, från ett lämpligt arbete 
på grund av personens politiska 
uppfattning,’ säger Lars Sjöström, 
överdirektör på Ams. 

UTRIKES

USA VARNAR FÖR NYA 
TERRORATTACKER
Islamiska extremister kan 
vara i full färd med att planera 
självmordskapningar av flygplan på väg 
till eller från Italien, Storbritannien, 
Australien eller östra USA. 
Det varnar det amerikanska 
departementet för inrikes säkerhet 
för och säger att man fruktar en ny 
terrorattack innan sommaren är över, 
rapporterar CNN. 

SAUDIARABIEN OCH USA GRÄLAR
Saudiarabien är rasande på USA efter 
att en nyligen publicerad rapport om 
attackerna den 11 september antyder 
att Saudiarabien var inblandad i 
terrordåden. 
USA har valt att inte publicera vissa 
delar av rapporten. Amerikansk media 
uppger att just den delen bevisar att 

Saudiarabien var inblandad. 
Den saudiske utrikesministern 
kräver nu att hela rapporten visas 
så Saudiarabien kan dementera 
uppgifterna. 

TV PÅLITLIGARE ÄN POLITIKER
Folk i England litar mer på 
mediabolaget BBC än på den 
egna regeringen, enligt en ny 
opinionsundersökning. 
Tidningen The Independent har frågat 
tusen britter vilka de litar mest på i 
frågan om Iraks massförstörelsevapen.  
54 procent svarade att de hellre 
lyssnar på BBC, än på regeringen. 
Endast 21 procent svarade tvärtom. 

SPORT

SVERIGE FÅR WTA-TURNERING.
Nästa år samlas tennisens världselit i 
Stockholms Stadion. Den 31 juli 2004 
kommer Nordea Nordic Light Open, 
till Sverige.
En centercourt för 5 000 åskådare 
kommer att byggas i den gamla 
Olympiastadion.

FIGO FÅR FLYTTA 
Real Madrids är och värmer upp i 
Kina. Coachen Carlos Quieroz gav 
en klar indikation till hur han tänker 
formera sitt sprakande kollektiv.
Luis Figo spelar på vänsterkanten, 
David Beckham till höger och 
Zinedine Zidane tar ett steg in i 
mitten för en lite mer central roll.
’ Min position avgörs av lagets behov 
och jag måste anpassa mig till det,’ 
säger Figo.

INTE SÅ KLYFTIGT
Världens bästa längdhopperska kan 
vara borta från VM i Paris.
Brasilianskan Maureen Higa Maggi ska 
ha lämnat ett positivt dopningsprov 
efter tävlingar i Sao Paulo i juni.
Det gör i så fall Carolina Klüft till 
tvåa i världen i längd i år, bara åtta 
centimeter bakom ryskan Tatjana 
Kotova. Carolina har sagt att hon inte 
vet om hon vill ställa upp, men hoppas 
kan man ju alltid!
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Lösningen 
på dagens 
spelproblem
PROBLEM 1
Tag hjärtern och spela rutersju och 
maska! Lyckas den spelar ni ruter 
till dam och har de två ruterstick 
ni behöver för hemgång. Misslyckas 
rutermasken tar ni Östs vända och 
spelar ruterdam till kung och driver 
ut esset.

PROBLEM 2
Under förutsättning att Väst har 
spaderknekt finns en säker hemgång. 
Då fortsätter ni med hjärtertio som 
får löpa. Hela given:

 [654
 ]Ekn98
 {64
 }K832
[Dkn8  [E9
]72  ]D63
{K1032  {D985
}Dkn104  }E765  
 [K10732
 ]K1054
 {Ekn7
 }9

Öst vinner hjärtersticket och 
returnerar ruter till ess. Ni 
fortsätter med hjärter och utnyttjar 
bordets tre ingångar till att stjäla 
tre klöver på handen. Därmed är ni 
oberoende av hjärterdams placering.

Tänker du åka till Malmö 2004?
BRIDGEFESTIVAL 10 OCH EM

Vi har ju haft gott om utländska 
gäster här i Skövde. Frågan 
är – tänker de komma till EM/
Bridgefestivalen i Malmö nästa 
år?

DESSY POPOVA, BULGARIEN

- Jag vet inte än...det är svårt att 
planera ett helt år i förväg. Det beror 
på hur laget ser ut.
- Men visst, om allt funkar vore det ju 
roligt!

BOGDAN MARINA, RUMÄNIEN/
FRANKRIKE

- Antagligen. Jag ska verkligen försöka 
komma. Det här har varit en jätteroligt 
turnering att spela. Bra organiserat, 
bra bridge…ja, i kvalet var det väl 
kanske inte sådär väldigt bra bridge 
hela tiden…
- Jag har spelat i lag France, men 
egentligen är jag från Rumänien. Så vad 
jag spelar om jag kommer återstår väl 
att se.

JANET DE BOTTON, ENGLAND

- Absolut. Vi kommer att komma 
allihopa…i vilken form vet vi inte 
riktigt än, men vi kommer att vara där.
- Efter vad jag sett här tror jag på att 
det kommer att bli ett välorganiserat 
mästerskap! Här fungerar allt, vilket är 
skönt. Vissa andra…tillställningar har ju 
varit rena tortyren – hemskt!
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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  Alltså 
2. 1   Det är fullbordat
3. 1   Innsbruck
4. 1   14
5.   2 Median
6.   2 Katarina
7. 1   Gränna
8.  X  Milos Forman
9.  X  1994
10.   2 Ovilja
11. 1   Marstrand
12.   2 Fågel

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 Per Hallberg 
med alla rätt. Följande hade också alla rätt 
Gunilla Langius, Siv Magnusson, Niklas Warne 
och Greven och får alltså en kortlek. 
Grattis och till övriga önskar vi lycka till nästa 
gång.  
Red kommentar: 
Vi vet att Auby minsann också gått promenad, 
återigen har han alltså fått se sig besegrad av den 
nye kungen ”greven”, hur ska detta sluta?

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

 

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 INSTÄLLD!!!

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.

Skövdes första inställda tävling
Tävlingen som var planerad att genomföras torsdag natt 
har ställts in av tävlingsledningen. 

Det hela gäller alltså Partävling 14 som var tänkt att 
spelas torsdag natt, 23.00 – 02.15. 
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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! 
Och att hans föräldrar inte alls 
dött i en bilolycka, utan blivit 
mördade av en viss Svarte Petter, 
som fuskat till sig en seger i en 
stor bridgetävling.
Hasse förstår inte mycket av den 
nya, konstiga värld han hamnat 
i. Alla känner igen honom. Han 
har fått en budlåda. Han säger 
och tänker konstiga saker, som 
”Texas” och ”semibalans” och 
”marmic”.
Hasse ska börja på Galtholmens 
skola för kortspel och 
kortkonster.  Harvid, lärare vid 
skolan, leder Hasse mot bussen 
som ska ta dem dit. Där väntar 
ett par klasskamrater…

De två vid busshållplatsen hoppade 
till när de såg Hasse. Det var en tjej 
och en kille i Hasses ålder. Tjejen såg 
forskande på Hasse, och killen, som 
hade lysande rött hår, bara gapade. 
Harvid blängde lite på dem.
’Ja ja ja, det ÄR Hasse Persson. Nu är 
bussen här, seså, hoppa på nu.’

Hasse klättrade ombord på den stora 
bussen, och han sjönk ner i en stol. 
Mitt emot honom fanns ytterligare 
ett säte, och mellan de fyra platserna 
fanns ett bord. Harvid satte sig intill 
honom, och de två barnen mitt emot. 
Flickan tittade på honom och sträckte 
fram handen.

’Hej,’ sa hon. ’Jag heter Henrietta.’
Den rödhåriga killen gapade 
fortfarande. Henrietta gav honom en 
liten knuff.
’Ehh…hej!’ sa han. ’Jag heter Ronny.’
Harvid tog upp något ur fickan. Hasse 
trodde först det var en pytteliten bok, 
men plötsligt delade Harvid boken 
i två, böjde upp ändarna och fick på 
något sätt boken att smälta ihop igen.
Hasse stirrade.
’Jag blandar,’ sa Harvid lugnande. ’Det 
ser lite mystiskt ut i början, men du 
vänjer dig.’

Efter att ha blandat några gånger 
började Harvid ge ut de små lapparna. 
Hasse tog upp sina. Han visste plötsligt 
att detta var kort.

Han sorterade dem så gott han kunde, 
och detta var vad han såg in i:

 [D43
 ]K1094
 {E432
 }K8

”Englund“ tänkte Hasse plötsligt och 
stirrade på klöver 8. Varför han tänkte 
så visste han inte.
Ronny, som var giv, passade. Harvid 
öppnade med 3 ruter, och Hasse 
passade. Henrietta bjöd 3 spader, som 
Harvid höjde till fyra. 

Ronny spelade ut en liten hjärter, och 
så här såg bordet ut:

 [kn102
 ]ED2
 {KDkn
 }EDkn10

Hasse tog för hjärter kung, och tänkte. 
Vad skulle han göra? Som i trance la 
han ner Englund på bordet. Hela given:

 [kn102
 ]ED2
 {KDkn
 }EDkn10
[65  [D43
]kn853  ]K1094
{1054  {E632
}9532  }K8
 [EK987
 ]76
 {987
 }764

Henrietta fick för damen, och spelade 
liten spader till ess, och la sedan ner 
kungen. När hon sedan slog den 
”säkra“ klövermasken tog Hasse för 
kungen. 
När beten var ett faktum stirrade alla 
på Hasse.
’Du gjorde det!’ flämtade Ronny. Du 
vände med liten från kung-hack!
Henrietta bara stirrade. Harvid 
kluckade.

’Genialt,’ sa han varmt. ’Man måste få 
spelföraren att frukta en stöld. Nog är 
du en kortspelare alltid!’

Mer om Hasses äventyr kommer i 
morgondagens Bulletin!
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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.

Små bullar har också öron...
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!

Det var festligt värre i Blå Hallen i 
tisdags kväll. Så pass att det inte blir 
nån mer nattabridge. ’Det var för fullt,’ 
som nån sa. Men folk såg ut att trivas.
En välmenande far, som förgäves 
försökt skicka sin dotter i säng, 
suckade tungt när han såg att öltältet 
var stängt. Men två företagsamma 
gossar hann spurta upp till baren, 
slänga en 100-lapp i disken och lubba 
tillbaka i tid för nästa rond. Sportigt, 
killar!

Det är inte bara de gröna borden som 
fått bakblåsare. Flera personer följer 
ofta Grevens och Aubys gafflande. 
Häromdan försökte Daniel 
introducera något nytt spel, men 
Greven ville inte lyssna på det örat. 

Daniel hävdade då att Greven var 
”inflexibel”. Genast påpekade en 
bakblåsare att det hette ”oflexibel”.
En stund tidigare hade Greven visat sig 
besitta enorma kunskaper (angående 
rondtiderna i CC). ’Jag vet allt!’ utbrast 
Greven. ’Jag är bäst!’
’Hur känns det?’ frågade en ung man.
’Han har väl inga känslor,’ kom det 
blixtsnabbt från en något äldre man.

Mari Ryman hade varit på stan och 
shoppat. Hon hade köpt hela fem 
toppar! 
’Kan man köpa såna?’ frågade genast 
en intresserad stockholmare.

Den indiske ministern som är här, 
Chand Goel, är minister för vägar och 
jordbruk. En Settler-minister?!

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

Torsdag natt!
Är det ingen bridge. Tävlingen är 
inställd! 

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
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