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

Dagens program:
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 

Cecilia Rimstedt - Bo-Lennart Grähs 
vann SM-mixeden!

BILLINGEHUS 31 JULI 2003
I Blå Hallen skrevs historia. Cecilia Rimstedt, blott 14 år 
gammal, vann SM-mixeden tillsammans med Bo-Lennart 
Grähs. Både hennes mor och mormor har också tagit SM-
guld, så Cecilia är inte bara den yngsta SM-guldvinnaren 
någonsin, hon följer dessutom upp familjetraditionen och 
för den vidare i tredje generationen.

Uppe på hotellet pågick den otroligt jämna och spännande 
finalen mellan Polen och Turkiet. När de 64 brickorna var 
spelade skiljde fem futtiga IMP. Fem. 
Skillnaden i prissumma mellan ettan och tvåan var 20 000 
kronor. De där IMPen var alltså värda 4000 spänn stycket. 
’Tänk på det nästa gång du missar ett övertrick,’ sa Tommy 
Gullberg
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VENDETTAN I MIXEDFINALEN

Tidernas yngsta svenska mästare
På torsdagen korades 14-åriga 
Cecilia Rimstedt och Bo-Lennart 
Grähs till svenska mästare i 
Mixed. Cecilia är den genom 
tiderna hittills yngste svenske 
mästaren i bridge, inklusive 
juniorklassen! Med sexton brickor 
kvar att spela låg de på femte 
plats med 57,1% och noterade 
under spurten runt 74% för att 
ta en klar seger 71 poäng före 
tvåan. Cecilia var spelförare på 
tio av dessa och hon spelade 
utomordentligt bra, säger Bo-
Lennart. Men det kan man väl 
begära av en som spelat bridge i 
mer än halva sitt liv.

Själv följde jag först ledande mor och 
son Westerlund för att senare flytta 
över till samma kombination ur den 
Sivelindska bridgefamiljen.
Detta sangkontrakt var intressant.

Given har roterats.
82. Nord [ kn54
Öst-Väst ] E8
 { D10754
 }kn107
[ K82  [ D1076
] D103  ] 9765
{ 86  { Ekn2
}D9842  }K3
 [ E93
 ] Kkn42
 { K93
 }E65

Väst Nord Öst Syd
 pass pass 1}*
pass 1{ pass 1NT
pass pass pass

Syd visade med sin budgivning en 
balanserad hand med 15-16 hp, 
och Väst spelade ut klövertvå till 
knekt, kung och ess. Ruternio gick 
till knekten och försvaret rensade 
klövern. Syd spelade ruter till kungen 
och mera ruter till esset, och Väst 
högmarkerade spadern. Spadervändan 
högg Syd och spelade in bordet på 

hjärteress, för att hämta två ruterstick.
Väst borde ha sakat bort 
spaderkungen om hon ville behålla 
hjärtern, varigenom Öst tvingas hålla 
spadern. När hon inte gjorde det utan 
lade två klöver, var kortläsningen enkel. 
Spader till kungen och hjärter upp i 
gaffeln. Alternativt kan Väst försöka 
lägga bort hjärtertian, men om den är 
ett naturligt kort, kommer damen att 
toppas ut.
Tre trick i sang gav 78%.

83. Nord [ 74
Öst-Väst ] D10852
 { E
 }K8743
[ Kkn986  [ 102
] 4  ] E7
{ K76532  { D1098
}9  }Ekn1062
 [ ED53
 ] Kkn963
 { kn4
 }D5

Cecilia Rimstedt - Bo-Lennart Grähs - skrällde i mixeden och såg till att sätta ”familjerna” på plats. Cecilia 
har redan spelat bridge i mer än halva sitt liv för hon började redan när hon var 6 år.  
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Väst Nord Öst Syd
 Pass Pass 1]
1[ 4] pass runt

Öst måste respektera partnerns 
zoninkliv och dubbla 4] för att 
redovisa sina värden, som ju duger 
bra i såväl defensiv som offensiv. Väst 
bjuder förstås 5{, som inte går att 
straffa. 

I praktiken spelade Väst ut klövernio 
till esset och när Syd inte gjorde sig av 
med klöverdamen, missade inte Öst 
klöverstölden. Straffen kom senare i 
form av trumfesset och spadersticket.

Westerlunds möte med Rimstedt - 
Grähs gick till Halmstad med 86-14.

Given har roterats.
85. Väst [ D73
Öst-Väst ] 8765
 { ED2
 }D72
[ kn98  [ 5
] E10  ] Kkn932
{ kn954  { 106
}kn654  }EK1098
 [ EK10642
 ] D4
 { K873
 }3

Väst Nord Öst Syd
Ulla W Bo-Lennart Mikael W Cecilia

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

Cecilia svävade lite på målet 
beträffande innebörden av 3{. Hon var 
kanske osäker på om partnern kom 
ihåg, men Bo-Lennart kunde meddela 
att han trodde sig minnas att Bergen 
Raises gällde även i detta läge.

Efter två mål hjärter lade Öst 
ner klöverkung och fick felaktigt 
en lågmarkering i stället för 
längdmarkering. Därmed fortsatte han 
med klöveress, och kontraktet var 
hemma. Jag tycker faktiskt att det var 
sniket att spela på två straff i stället 
för att vända med den lilla hjärtern i 
fjärde stick. Syd kan f ö knappast ha 
fyra raka förlorare i hjärter och klöver 
för sin budgivning. Å andra sidan är 
det väl fräckt att spela på att mamma 
markerat fel?

86. Öst [ E
Öst-Väst ] Dkn109543
 { 862
 }109
[ 1032  [ D94
] 62  ] E87
{ 973  { EDkn54
}Ekn872  }65
 [ Kkn8765
 ] K
 { K10
 }KD43

Öst öppnade med en 14-16-sang och 
Syd steg in med 2[. Nord försökte 
med 3], och nu borde Syd ha passat 
eller höjt i stället för att repetera den 
malätna spadern. 4 hjärter går inte att 
straffa medan 3 spader inte gick att 
spela hem. 

Det visade sig att hela åtta par bjudit 
utgången samt att nio par fått straff i 

något. De som hitade 4 hjärter hade 
antagligen inte fått den aggressiva 
sangöppningen mot sig.

Gåvor behöver man få om man ska ha 
en chans i partävlingar.

Given har roterats.
90. Väst [ Ekn1075
Alla ] kn83
 { K
 }K976
[ D82  [ 94
] 4  ] KD2
{ E10943  { Dkn865
}8532  }kn104
 [ K63
 ] E109765
 { 72
 }ED

Mot Westerlunds bjöd Nord-Syd 1[-
2]; 3]-4]. Klöverutspelet till esset 

Magnus Magnusson - Catarina Midskog - glada silvermedaljörer, på den här platsen hade vi en skandal att 
skriva om men mutor från någon har gjort att det inte nämns, vi kommer nästan inte ens ihåg vad det var...
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följdes oförsiktigt av trumfesset och 
en till, så att Öst kunde trumfa ut 
bordet och hämta straffen i ruter.

Syd ska naturligtvis spela ruter i stick 
två och inte spela trumf förrän efter 
ruterstölden.

Passivitet kan vara farligt i alla former 
av bridge. Det fick Nord erfara mot 
Sivelinds.

Given har roterats.
92. Syd [ 42
Öst-Väst ] 108743
 { K102
 }E85
[ Ekn10965  [ KD73
] 2  ] K95
{ 93  { kn5
}D1092  }K643
 [ 8
 ] EDkn6
 { ED8764
 }kn7

Väst Nord Öst Syd
Margot S  Daniel S

  Pass 1{
2[ pass 4[ pass runt

Nord-Syd kan ta tolv stick i såväl 
hjärter som ruter, men när Nord inte 
dubblade 2[, blev det svårare för Syd 
att agera. 4NT är nog ett aktuellt 
alternativ, oavsett om partnern 
dubblat eller ej. För egen utgång eller 
som offring, respektive.

Daniel Sivelind var med all rätt 
missnöjd med sig själv efter denna 
bricka.

Given har roterats.
97. Väst [ K653
Ingen ] D10962
 { E1064
 }---
[ 109  [ EDkn4
] kn53  ] 874
{ Dkn2  { 73
}kn8754  }K632
 [ 872
 ] EK
 { K985
 }ED109

Väst Nord Öst Syd
 Margot S  Daniel S

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

Stayman och upprepad högfärgsfråga 
resulterade i ett utmärkt kontrakt. 
Väst hittade vaket det fina utspelet 
spadernio, andra eller fjärde, och fick 
behålla sticket. Spadertio i vända kan 
väl knappast innebära en annan sits än 
den aktuella, för inte har väl Väst hittat 
på att spela ut nian från ED109 eller 
Ekn109. När kungen spelades från 
bordet var kontraktet bet, när Väst 
lågmarkerade klövern och Öst inte 
rörde den färgen efter spaderna.

En spelförare på följande bricka lade 
bort sitt kontrakt, men släpptes hem 
igen.

Given har roterats.
98. Väst [ 6
Nord-Syd ] K962
 { EDkn63
 }753
[ D73  [ K8
] 75  ] Ekn10843
{ K9  { 872
}EKkn964  }108
 [ Ekn109542
 ] D
 { 1054
 }D2

Vid Calle Ragnarssons bord gick 
budgivningen på följande exotiska sätt:

Väst Nord Öst Syd
1} 1{ 1] 1[
2} 2{ 2] 2[

Eftersom Syd hade högsta färgen 
insåg de övriga vid bordet det futila 
i att fortsätta denna kamp, och Syd 
noterade så småningom +140.

Vid ett annat bord inleddes 
budgivningen på samma sätt, men Syd 
sparade lite tid genom att bjuda 3[ i 
första ronden, som alla passade på.

Två mål klöver följdes av hjärtersju till 
esset och mera hjärter. Syd stal fånigt 
med nian, maskade i ruter och spelade 
trumf. Om Öst nu bara lagt åttan, 
hade Väst stuckit knekten med damen 
och spelat klöver till spaderkung, som 
godspelar Västs trumfsjua för en straff.

Men, ack, Öst spelade på spaderkung 
och Syd kunde ta esset och spela 
knekten till damen för jämn hemgång.

Ulla och Mikael Westerlund, Göteborg, bärgade till slut bronset. Men var länge i ledning...
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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
 

Tre dagar kvar
FREDAG 1 AUG
10.00 – 19.45 SM-Par Final, omg 1 
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 Guldbarro omg 1/2 

SÖNDAG 3 AUG
10.00 – 15.45 SM-Par A - Final
10.30 – 15.30 SM-Par B - Final
10.00 – 14.15     Guldbarro omg 2/2
 
• För juniorer är Partävlingarna 10.00 
 gratis under hela veckan. 
• Varje dag 27 juli - 2 augusti 
 ordnas en tipspromenad. Start 
   infodisken.

PROBLEM 1. NORD GIV / Ö-V I ZONEN
 
 [76
 ]EK107
 {ED7
 }K732

 [ED
 ]Dkn983
 {K8
 }E854

Väst Nord Öst Syd
   1]  
Pass 2NT* Pass 3NT 
Pass 6] Pass runt

Utspel: Hjärtersex

På Stenbergs 2 sang informerar Syd 
om stark sang.
Ni drar ut trumfen i tre drag. Väst 
sakar spader. Hur vill ni fortsätta?

PROBLEM 2. SYD GIV / ALLA I ZONEN

 [65
 ]654
 {KD987
 }642

 [EK
 ]Dkn9
 {kn105
 }EKkn107

Väst Nord Öst Syd
   2NT 
Pass 3NT Pass runt

Utspel: Spaderdam 

Ni tar utspelet och inkasserar 
klöveress. Hur tänker ni er hemgång 
när ingen klöverdam synts till?

Två nya problem
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Fjolårsfinalen handlade mycket 
om Mårten Gustawsson – Svante 
Ryman samt Tom Gärds – BG 
Olofsson, två par som drog 
hårt i täten, ett envig som 
stockholmarna avgjorde till sin 
fördel. Vad var för övrigt att vänta 
med tanke på att fjolårsveckan 
var Mårtens med förstaplats i 
Chairmans Cup, silver i mixeden 
med Jenny Ryman och slutligen 
guld i öppna parfinalen med 
pappa Svante Ryman. 

Här är några exempel på vägvinnande 
stil av båda paren, plockade ur Mårtens 
egen rapport i Bridgetidningen.

Nord giv, Nord-Syd i zonen.
     
 [K93
 ]Kkn763
 {8
 }E652
[ED108742  [5
]ED5  ]10942
{7  {kn102
}D3  }Kkn1087
 [kn6
 ]8
 {EKD96543
 }94

Svante Ryman öppnade som Nord 
med 1] och Mårten bjöd 2{. Bertil 
Strand hoppade till 3[ och efter två 
pass kunde Mårten, naturligtvis inte 
motstå 3NT, som alla passade på. 
Svante bidrog med en exemplarisk 
träkarl i form av håll i alla sidofärger 
och inte minst en ruter!

Bertil fann vassaste utspelet 
klöverdam, som han fick för, men 
hittade inte spaderess och –dam i 
fortsättning för att hålla kontraktet i 
tre trick. När han fortsatte med klöver, 
högg Mårten och spelade åtta mål 
ruter. Bertil skulle ju saka före bordet 
och måste förr eller senare gå ner till 
essingel i en högfärg. Mårten behöll 
då kung andra i den andra högfärgen 
på bordet, och kunde godspela sig en 
övertrick för 39 av 50 poäng.

Även Umeborna höll krutet torrt.

Syd giv, alla i zonen.

 [1065
 ]Kkn
 {D972
 }KD105
[942   [73 
]7653   ]ED10
{105   {Kkn4
}8742   }Ekn963
 [EKDkn8
 ]9842
 {E863
 } –

Tom Gärds öppnade som Syd med 1[ 
och BG Olofsson höjde till 2[. Öst 
dubblade och Tom skottade direkt till 
4[.

Väst spelade ut rutertio till dam, 
kung och ess. Eftersom en ruterstöld 
hotade trumfade Tom ut och fortsatte 
med ruteråtta till Östs knekt, och 
han slog ifrån sig med sin sista ruter 
till bordets sjua. Klöverkung vann 
nästa stick, och ett tionde kunde ha 
åstadkommits genom att spela ännu 
en hög klöver från träkarlen och saka 
en hjärter från handen. Men eftersom 
Väst kunde ha klöverknekten stal Tom 

INFÖR SM ÖPPNA PAR

Vinner Mårten igen?

Se upp för Mårten Gustawsson - han ser som hederligheten själv. Men rätt som det är, när du som minst anar 
det,  snor han alla poängen... 
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SM-Öppna par 
• Tävlingen är för 170 kvalificerade 
 par.  Paren delas in i fem seedade  
 grupper om 34 par, där alla möter  
 alla, mao 66 brickor.
• Startavgift: 500:–/par. 
• Silverpoäng enligt gällande skala.
• De 52 främst placerade paren 
 spelar A-final, resterande B-final. 
 I A-finalen spelas 51 ronder om 2 
 brickor, mao 102 brickor. I B-finalen 
 spelas max 96 brickor.
• Ettan och tvåan erhåller ett bidrag  
 om 2.000 / spelare för deltagande i 
 EM-par. 
• Mästarpoäng i guld: 50, 35, 25, 20, 
 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1

FREDAGEN DEN 2 AUGUSTI (KVAL)
10.00 – 13.00 24 brickor
13.00 – 14.00 Matrast
14.00 – 17.00 24 brickor
17.00 – 17.30 Kaffe
17.30 – 19.45 18 brickor

LÖRDAGEN DEN 3 AUGUSTI (A-FINAL)
10.00 – 12.00 16 brickor
12.00 – 12.30 Kafferast 
12.30 – 14.30 16 brickor
14.30 – 15.30 Matrast
15.30 – 17.30 16 brickor
17.30 – 18.00         Kafferast
18.00 – 20.00 16 brickor

SÖNDAGEN DEN 4 AUGUSTI (A-FINAL)
10.00 – 12.30 20 brickor
12.30 – 13.30 Lunchrast
13.30 – 15.45 18 brickor
16.15 – 16.30         Prisutdelning

LÖRDAGEN DEN 3 AUGUSTI (B-FINAL)
10.30 – 12.30 16 brickor
12.30 – 13.00 Kafferast 
13.00 – 15.00 16 brickor
15.00 – 16.00 Matrast
16.00 – 18.00 16 brickor
18.00 – 18.30         Kafferast
18.30 – 20.30 16 brickor

SÖNDAGEN DEN 4 AUGUSTI (B-FINAL)
10.30 – 13.00 20 brickor
13.00 – 14.00 Lunchrast
14.00 – 15.30 12 brickor
16.00 – 16.15         Prisutdelning

FAKTA

TOPP 10, ENLIGT RANKING
1 1716 Arne Larsson - Jim Nielsen
2  1566 Mårten Gustawsson - Svante Ryman 
3 1550 Håkan Nilsson - Magnus Eriksson            
4 1470 Gunnar Elmroth - Leif Trapp                  
5 1282 Johan Ebenius - Johan Upmark
6 1232 Bernt-Åke Jansson - Tommy Jansson      
7 1070 Peter Bertheau - Fredrik Nyström             
8   986 Jan Billgren - Peter Billgren            
9   954 Johan Dieden - Peter Fredin    
10   943 Magnus Magnusson - Thomas Magnusson

TOPP 10, 2002
1  62,0  Mårten Gustawsson - Svante Ryman 
2  59,5  Bengt-Göran Olofsson - Tom Gärds
3 57,2  Anders Palmgren - Torbjörn Axelsson 
4 56,4 Arne Larsson - Jim Nielsen 
5 55,9  Bernt-Åke Jansson - Tommy Jansson 
6 55,7 Magnus Eriksson - Håkan Nilsson
7 55,7 Jan Becklén - Mats Pettersson
8 54,8 Göran Petersson - Leif Svenzon 
9 54,4 Erik Franzén - Staffan Jacobsson
10 54,1 Roger Andersson - Per Östlund

i stället en klöver och spelade ruter 
till nian.

Vad skulle Öst saka?

 ]Kkn
 }D10
]76   ]ED10
}87   }Ekn
 [kn
 ]984

Om han lägger klöverknekt vinner han 
nästa stick på klöveresset och måste 
ge bordet stick på hjärterkung. Om 
han sakar hjärter, kan Syd spela hjärter 
från bordet och Öst kan bara få sina 
två hjärterstick.

Tom och BG sprang emellertid på ett 
par minor mot slutet, t ex denna:

Väst giv, ingen i zonen.
     
 [74
 ]86
 {EKD9532
 }75
[K5    
]EDkn94    
{kn    
}Ekn943   

Syd Väst Nord Öst
Erik BG Staffan Tom
Franzén Olofsson Jacobsson Gärds

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

BG spelade ut hjärteress och fortsatte 
med damen. Partnern lade sjuan och 
femman och spelföraren 3-2. Vad 
skulle han vända med. Spelföraren 
lär ha K10 fjärde i hjärter, spaderess 
och klöverkung, d v s nio stick och 
behöver ett tionde.

BG slog ifrån sig med ruterknekt, men 
det hade krävts en spadervända för 

att beta kontraktet när hela sitsen var 
denna:

 [74
 ]86
 {EKD9532
 }75
[K5  [Dkn106
]EDkn94  ]75
{kn  {1076
}Ekn943  }D862
 [E9832
 ]K1032
 {84
 }K10

Frasse visade hur slipstenen skulle 
dras när han tog alla ruterna och 
spelade spader till esset med egen 
kungsingel i klöver och K-10 i hjärter. 
BG var ju tvungen att hålla klöveress 
och två hjärter och slutspelades 
därmed för tio stick och en kringla.
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CHAIRMAN’S CUP 

Polen vann tät final - 4000 kronor impen!
Polackerna drog längsta strået 
i en tät final i Chairman´s cup. 
Spelet var kanske inte alltid 
av högsta klass. Det hårda 
spelschemat har tagit på 
spelarna.

Matchen om tredje pris var jämn i 
inledningen men Yellow avslutade 
starkt och lade beslag på tredjeplatsen.

Vad bjuder man med: 

[ E983  ] --- { EDkn105  }EKkn10 

när partnern i ozon mot zon öppnar 
med 3 hjärter?

Nafiz Zorlu höjde till 4 hjärter för 
Turkiet med en straff. Hela given. 

3. Syd [ E983
Öst-Väst ] ---
 { EDkn105
 }EKkn10
[ Dkn1064  [ K75
] 109642  ] K7
{ 43  { K987
}2  }9853
 [ 2
 ] EDkn853
 { 62
 }D764

Vid andra bordet gick budgivningen:

Väst Nord Öst Syd
 Roman  Krzyztof
 Kierznowski Pikus 

   2{*
Pass 2NT* Pass 3{*
Pass 3NT Pass Pass
Pass

3 sang visade sig vara ett bättre 
kontrakt speciellt som Öst spelade ut 
ruter. Fyra trick och 10 imp till Polen.

9. Nord [ EKD9843
Öst-Väst ] Dkn
 { D
 }D63
[ 5  [ 1076
] 1053  ] E9862
{ K109732  { E
}Kkn2  }E1085
 [ kn2
 ] K74
 { kn8654
 }974

Väst Nord Öst Syd
Leszek Nafiz Boguskaw Salvador
Sztyrak Zorlu Gierulski Asael

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

Utspel: Hjärteress

1 sang var rondkrav utan att lova 
några extravärden. I praktiken hade 
Syd inte ens till en negativ sang. 2 
klöver var modell Häxan, naturligt 
eller som nu extra värden med lång 
spader.

4 hjärter är spelbart på Öst-Västs kort 
men Öst hade inget bekvämt inkliv. 
Öst fortsatte efter hjärteress med 
hjärter i förhoppning att Väst skulle 
kunna stjäla. Denna gång ska man 
underspela klöveress för att straffa 
kontraktet. Nu försvann en förlorare 
på hjärterkung.

Nya mästare i Chairman’s Cup, de hade tänkt hinna hem för att deltaga i trials för Bermuda Bowl, men 
missade iom finalen denna chans, kanske ser vi dem stanna några dagar till för att också spela guldtävlingen....
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12. Väst [ 95
Nord-Syd ] D42
 { KD104
 }9843
[ ---  [ KDkn1064
] EK76  ] kn985
{ E6532  { 7
}Dkn65  }K10
 [ E8732
 ] 103
 { kn98
 }E72

Väst Nord Öst Syd 
Cichocki  Gieruslksi

1{ Pass 1[ Pass
2} Pass 3[ Pass
Pass Pass

Mödosamma 140 när 4 hjärter var 
lättspelat vid andra bordet..

16. Väst [ KD5
Öst-Väst ] 87
 { D1064
 }10963
[ kn109863  [ E2
] D65  ] kn1093
{ kn  { 9532
}Ekn7  }542
 [ 74
 ] EK42
 { EK87
 }KD8

Väst Nord Öst Syd
Leszek Nafiz Boguskaw Salvador
Sztyrak Zorlu Gierulski Asael

2{* Pass 2]* Pass(!)
2[ Pass Pass Dbl
Pass 3{ Pass Pass
Pass

Efter Multi bjöd Öst 2 hjärter som 
öppnaren passar på eller korrigerar.

Försiktigt agerande av Syd som 
riskerade att Väst hade hjärter och 
passade på 2 hjärter. Nu var det 
rätt att vara försiktig på Syds kort 
eftersom 3 sang var dött trots 26 
honnörpoäng.

26. Öst [ kn2
Alla ] ED943
 { K975
 }D10
[ D853  [ E4
] 7  ] K1082
{ ED64  { kn10
}E953  }Kkn642
 [ K10976
 ] kn65
 { 832
 }87

Väst Nord Öst Syd
Suleyman Kierznowski Yalcin  Pikus
Kolata Roman Abatey Krzyztof

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

Utspel: Hjärtersex

När spelar ni ut andra från fyrkorts-
färg? frågade spelföraren Nord, 
Från hackor var svaret. Nord tog 
hjärteress och returnerade hjärter. 
Abatey satte i hjärtertio i tron att 
Syd bara hade hackor i hjärter och 
blev något misslynt när knekten tog 
stick. Hjärtervända bäddade sedan 
för bet när rutermasken mislyckades. 
Tävlingsledaren konsulterades som 
dömde att resultatet står eftersom 
spelföraren fått korrekt svar på den 
fråga han ställde.

29. Nord [ kn1073
Alla ] 32
 { 72
 }K8643
[ D2  [ 985
] E964  ] 85
{ 863  { EKkn10954
}Dkn72  }5
 [ EK64
 ] KDkn107
 { D
 }E109

Lyckliga medaljörer efter väl förättat värv
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Väst Nord Öst Syd
Leszek Nafiz Boguskaw Salvador
Sztyrak Zorlu Gierulski Asael

 Pass 3{ Dbl
4{ Pass Pass 4]
Pass Pass 5{ Dbl
Pass Pass Pass

Ovanligt att spärrhanden bjuder 
vidare. Det var heller inte rätt 
eftersom man blir trumfmatt i 4 
hjärter.
Försvaret var förresten inget vidare. 
Syd tog för ess och kung i spader och 
fortsatte med klöveress! Därmed frös 
hjärtersticket eftersom spelföraren 
ställde ett klöverstick.

31. Syd [ E
Nord-Syd ] EKkn873
 { ED87
 }105
[ kn95  [ K107632
] D1062  ] 9
{ K  { 1053
}Dkn864  }K93
 [ D84
 ] 54
 { kn9642
 }E72

Väst Nord Öst Syd
Leszek Nafiz Boguskaw Salvador
Sztyrak Zorlu Gierulski Asael

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

Riktigt stå på av Turkiets par. 
Förvånande nog försökte Zorlu driva 
ända till storslam. Nu besinnade han 
sig (partnern redovisade ett ess med 6 
klöver) och stannade i lillslam.

Efter spaderutspel till ess fortsatte 
spelföraren med ess och kung i hjärter. 
Öst stal och spelade klöver till ess. 
När trumfkungen sedan kom var 
det inga problem med att stöldresa 
hjärtern för hemgång.

I slutna spelade man 4 hjärter med sex 
trick

Lag Yellow räddade svenska äran 
genom att besegra Ejnar Pik´s piller. En 
av vinstbrickorna:

46. Syd [ 9
Ingen ] 85
 { EKD7532
 }Kkn2
[ D10653  [ kn72
] kn764  ] EKD10
{ 9  { kn10864
}973  }5
 [ EK84
 ] 932
 { ---
 }ED10864

Väst Nord Öst Syd
 Thomas  PG
 Magnusson  Eliasson

   2}
Pass 3{ 3]! 3[
4] 5} Pass 6}
Pass Pass Pass

Utspel: Ruternio

Tjusigt inkliv att Öst för att 
säkerställa hjärterutspel. Operationen 
misslyckades dock. Hur spelar man 
6 klöver. Båda lagen var i samma 
kontrakt med samma utspel. PG tog 
ruteress och stal en ruter högt. Han 
fortsatte med klöveress och klöver 
till knekt och stal en andra ruter högt. 
Därmed var rutern godspelad för sju 
trick.

Ejnar Pik´s pillers Syd fortsatte med 
trumf till ess efter ruteress. Rutern 
gick därefter inte att godspela varför 
slammen gick bet och Yellow vann 14 
imp och matchen om tredje pris.

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.

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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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 

Final results Chairman’s Cup 2003

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 

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

1 TURKEY - Chlodnia POLAND

30-29 61-70

IMP (48) IMP (64)

90-107 133-138

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

1 Yellow - Ejnar Pik´s Piller 19-16 62-43
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SM-LAG FÖR SENIORER

Det blev en spännande upp-
lösning av seniorernas lagtävling. 
Lag Ragnar tog maximala 8-0 
vilket behövdes för att hålla 
undan för lag Hallén.

49. Nord [ K753
Ingen ] EKD832
 { 4
 }D7
[ E1082  [ D94
] 7  ] 9654
{ Kkn10  { 632
}106542  }kn98
 [ kn6
 ] kn10
 { ED9875
 }EK3

Väst Nord Öst Syd
Peter Olle Kerstin Sune
Backlund Ekman Strandberg Fager

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

3 klöver var fjärde färg. Dubbelt 
begärde ruterutspel.

Inte hade ruterutspel gjort livet surt 
för spelföraren. Snarare kunde han 
ha gjort övertrick om han stöldreser 
ruterfärgen. Satsar han på spaderess 
rätt och en spaderstöld blir det bara 
jämn hemgång.

6 sang som ”Pigge” Fager svängde till 
(rädd för ruterstöld) var inte fullt så 
bra. Det hängde både på rutermask 
och spaderess rätt.

60. Väst [ 86
Nord-Syd ] Dkn1095
 { D943
 }K7
[ ED97432  [ kn10
] 4  ] EK8732
{ 7  { Kkn105
}kn842  }9
 [ K5
 ] 6
 { E862
 }ED10653

Väst Nord Öst Syd
Tommy Thord Madeleine Erik
Gullberg Lindberg Swanström Boberg

4[  Pass Pass Pass

Utspel: Hjärterdam

Hjärteress, klöver till ess följdes av 
trumf till tia. Nu kunde Erik Boberg 
visserligen stjäla hjärterkung men 
efter överstöld följde ruter till mask. 
Därmed var det öppnat för en 
klöverstöld som ingång till ruterkung 
och hemgång.

Vid andra bordet spelade Sätra-Frasse 
4 spader med samma utspel mot 
Swanström - Pyk. Han försökte med 
ett andra hjärterstick. Pyk stal lågt. 
Franzén stal över och spelade ruter till 
knekt och ess. Efter trumfvända till ess 
fortsatte han med trumf till bordet. 
Han övergav ruterkung och spelade 
på den oladdade revolvern och stal 
istället hjärter. Sedan följde trumf i 
långa banor. Einar Pyk sakade en rad 
klöver varför klöverknekt fjärde till 
singel gav två stick och hemgång!

Ragnar drog det längsta strået

Dr Pyk - gav upp inför den oladdade pistolen

Kjell Swanström undrade ”Var tog alla dina klöver 
vägen, Einar?”

Sune Fager - föredrog 6 sang med en bet framför 6 
spader dubbelt med övertrick
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NYHETER FRÅN NÄR OCH FJÄRRAN

SPORT

FÖRDEL DJURGÅRDEN
Oavgjort på bortaplan är ju som 
bekant nästan som en seger. Det var 
vad Djurgården fick i Champions 
League-kvalet borta mot Partisan 
Belgrad, 1-1. 
Efter en något blek första halvlek kom 
stockholmslaget tillbaka starkt i den 
andra. Men det var hemmalaget som 
tog ledningen.
Djurgården fick dock tillfälle till många 
fina kontringar, och målet var en 
delikatess.
Rene Makondele kom fri mot 
målvakten Radovan Radakovic, lurade 
ner serben innan han svängde ut åt 
höger och chippade in bollen, högt i 
målet. Själv säger han så här:
- Jag fick passningen från Andreas, och 
när jag såg att målvakten var på väg ut 
såg jag att jag inte skulle skjuta direkt. 
Jag måste dribbla. Och det gjorde jag...
- Det känns extra stort eftersom det 
här var premiär i Champions League. 
Och vi spelade på bortaplan. Jag är 
mycket glad.
Sören Åkeby har mycket gott att säga 
om sin senaste matchhjälte.
- Hans mål är otroligt kyligt utfört. 
- Rene har ett tankesätt som 
fotbollsspelare som är utöver det 
vanliga. Han är klipsk, klok och lurig. 
Så lurig att han ibland inte bara 
lurar motståndarna utan även sina 
lagkamrater. Ett otroligt spelsinne.
Returmötet går på onsdag.

HENKE ÄNNU MER HISTORISK
Celtic är också på god väg att 
avancera till den sista kvalomgången i 
fotbollen Champions League. Henrik 
Larsson visade vägen genom att 
göra Celtics första mål i 4-0-segern 
borta mot litauiska Kaunas. Målet 
var Larssons 30:e mål för Celtic i 
europeiskt cupspel. Därmed tangerar 
han legenderna Ian Rush (Liverpool) 
och Peter Lorimer (Leeds) brittiska 
målrekord för en och samma brittiska 
klubb.
Johan Mjällby spelade i Celtics 
trebackslinje, medan målvakten 

Fördel Djurgården i Champions League!
Magnus Hedman fick se matchen från 
avbytarbänken.
Även Rosenberg är i slagläge efter att 
ha slagit irländska Bohemians med 1-0 
på bortaplan. FC Köpenhamn likaså 
är på väg mot nästa kvalomgång. I går 
blev det seger med 4--1 hemma mot 
Sliema Wanderers från Malta.

INRIKES

TRIANGELFILMS LAGER BRANN UPP
Triangelfilms hela arkiv och lager 
förstördes i onsdagens brand vid en 
industribyggnad i Malmö. 
Det innebär att filmer som Emir 
Kusturicas ”Zigenarnas tid”, Gus 
van Sants ”På drift mot Idaho” 
och Krzysztof Kieslowskis ”Den 
blå filmen” och ”Dekalogen”, alla 
distribuerade av Triangelfilm, kan vara 
borta för alltid från svenska biografer, 
skriver Sydsvenska Dagbladet. Totalt 
förintades 380 filmer med kopior. 

TELIA SONERAS VINST TRE MILJARDER
Telia Sonera redovisar en vinst på 
drygt tre miljarder kronor för årets 
andra kvartal. Det är ett resultat som 
är bättre än väntat. 
- Mot slutet av andra kvartalet 
kunde vi se positiva effekter av våra 
marknadssatsningar, även om vi 
behöver göra ytterligare förbättringar. 
Lönsamheten förbättrades i hela 
bolaget, vilket gjorde att vi kunde 
leverera ett rörelseresultat som 
förbättrats med 3,2 miljarder, säger 
Anders Igel, vd för Telia Sonera. 

”LÄGG NED TUNNELBYGGET I HALLAND”
Bygget av en tunnel under 
Hallandsåsen bör avslutas snarast, 
anser Claes Roxbergh, ordförande i 
trafikutskottet. 
Det finns i dag ingen metod för 
att bygga tunneln utan att det 
får oacceptabla miljömässiga och 
ekonomiska konsekvenser, skriver han 
i en debattartikel. 

STORSPELARE BJUDS GRATIS SPRIT
Statliga Casino Cosmopol i Stockholm 
bjuder många av sina gäster, främst 

storspelarna, på gratis sprit. 
- Det är ett klart brott på 
alkohollagen, säger Alf Klingvall på 
tillståndsenheten. 
Anders Galfvensjö, vd för Casino 
Cosmopol, försvarar agerandet 
och säger att casinot bara vårdar 
sina kundrelationer för att behålla 
stamgästerna. Han anser att det är 
representation och inte ett brott. 

KOKBÖCKERNAS RECEPT DIREKT FARLIGA
Följ kokböckernas recept - och bli 
matförgiftad. Den obehagliga slutsatsen 
dras i en ny studie från Institutionen 
för livsmedelsvetenskap i Uppsala. 
Flera kända kokböcker och 
mattidningar har granskats. De 
vanligaste felen var att man inte skrev 
att fisk som gravas bör frysas och att 
man angav för låg innertemperatur för 
kött. 

UTRIKES

PÅVEN I OFFENSIV MOT HOMOÄKTENSKAP
Katolska kyrkan planerar att på 
torsdagen offentliggöra en uppmaning 
till katolska politiker i världen att 
bekämpa lagstiftning som tillåter 
homoäktenskap. 
Italienska gayrörelsen ska demonstrera 
utanför Vatikanen i protest mot 
uppmaningen. 
Påven Johannes Paulus II är orolig för 
att EU-parlamentet ska instifta regler 
som gör att homosexuella relationer 
jämställs med heterosexuella 
äktenskap. 

”AL-QAIDA FINANSIERADE BALIBOMB”
Ett vittne i rättegången mot en av 
de huvudmisstänkta för bombdådet 
på Bali avslöjade på torsdagen att 
al-Qaida troligen var med och 
finansierade terrordådet. 
Vittnet erkände att han gett 35 000
dollar till den misstänkte 
bombmannen, pengar avsedda för 
terrorattentat i Indonesien. Han sade 
att han förstått att pengarna kom från 
al-Qaida. 
Det är första gången som dåden direkt 
kunnat länkas till al-Qaida. 
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Lösningen 
på dagens 
spelproblem
PROBLEM 1
Tag ut spaderess och fortsätt med 
tre ronder ruter med spadersak. 
Stjäl därefter spadern på handen. 
Spela sedan klöver och maska med 
sjuan om Väst bekänner lågt. 

PROBLEM 2
Fortsätt med ruterknekt till dam 
(eller femma till sjua) och maska 
sedan i klöver. Ni behöver alltid 
minst ett extra klöverstick. Hela 
given:

 [65
 ]654
 {KD987
 }642
[Dkn1043  [9872
]K1032  ]E87
{E64  {32
}3  }D985
 [EK
 ]Dkn9
 {kn105
 }EKkn107

Ni fortsätter med rutertio till kung 
(Väst blockerar) och upprepar 
klövermasken för hemgång.

Tänker du åka till Malmö 2004?
BRIDGEFESTIVAL 10 OCH EM

För varje dag som går så närmar 
sig nästa Bridgefestival! Den 
kommer att gå i Malmö, parallellt 
med EM i lag. Ska du åka dit?

EIVOR OLSSON, FÄRGELANDA

- Jag är inte riktigt säker. Om det varit 
här igen hade jag kommit alldeles 
säkert – det är så trevligt här i Skövde. 
Jag är här för fjärde gången.
- Malmö känns lite stort. . .men det så 
klart, om jag går till mixedfinal som i år 
så kommer jag så klart!

EDDIE ANDREASSON, ÄLMHULT

- Ja, absolut. Från vår Smålands-
metropol är det ju inte ens så särskilt 
långt.
- På plats kommer vi att spela 
sidotävlingar – nåt annat duger vi väl 
inte till! (skratt)
- Nej, men allvarligt talat så är min son 
ganska grön ännu.

SIW MAGNUSSON, UPPSALA

Oturligt nog försvann bilden...men kompensation 

kommer senare...

- Jag kommer förmodligen till Malmö, 
ja. Målet är att spela Dam och Mixed-
finalerna. Men jag kommer nog även 
om jag inte kvalificerar mig.
- Fast 16 dagar är långt, så hela tiden 
blir det inte. Men Chairman’s Cup. . 
.njä. . .det verkar svårt!

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

Silvertävling 5
Silverbarometer numero fem 
avgjordes i onsdags, och den slutade 
så här:
1. Torbjörn Axelsson – Olof Bergström
2. Dessy Popova – Rossen Gunev
3. Mats Pettersson – Arne Larsson
4. Leo Karttunen – Leif Erntsson
5. Johan Sylvan – Anders Ljung

Bullen grattar!
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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!

TORSDAG 31 JULI
1. 1   Y 
2.   2 Paradisfisk
3.   2 Den lysande stenen
4.   2 Första advent
5.  X  Protestantism
6.  X  England/Frankrike
7. 1   The Rat Pack
8.  X  Vattennymf
9. 1   Apollonia
10. 1   En laxart
11.   2 Metazoa
12.  X  San Francisco

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 lottdragning-
en får man en kortlek. Igår vann Stella Hathorn 
med alla rätt. Följande hade också alla rätt Henrik 
Swanström, Kerstin Strandberg, Kjell Swan-
ström, Håkan Swanström, Peter Backlund och 
Lena Westman (vi undrar också hur det gick 
till när Lena fick alla rätt, RED) och får alltså 
en kortlek. Grattis och till övriga önskar vi lycka 
till nästa gång.  

Rätt svar på tipspromenaden
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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”, ”semibalans” och 
”marmic”.
Hasse ska börja på Galtholmens 
skola för kortspel och 
kortkonster.  Harvid, lärare vid 
skolan, är med på bussen, där 
Hasse träffar Henrietta och 
Ronny och tar sitt livs första bet 
genom en genial vända.

Resan till Galtholmen tog många 
timmar, men eftersom de spelade hela 
tiden tyckte Hasse att det gick snabbt. 
Harvid förklarade massor med saker 
för honom, och Hasse var inom några 
timmar en riktigt hyfsad lirare.
Till slut svängde bussen runt ett hörn 
och stannade framför en stor skola. 
De gick ur, och Hasse sträckte på sig. 
Överallt stod nykomlingar och såg 
vilsekomna ut.
’Först ska ni sorteras’, sa Harvid.
’Hur gör man då?
’Det är brickläggningsmaskien som 
tar hand om det,’ sa Harvid. Den vet 
direkt om ni är en klöver eller en 
ruter eller en hjärter eller en spader’.
Hasse mindes vad de olika färgerna 
stod för. Klöver var sociala 
nöjesspelare, ruter de som gillade 
problem, hjärter de som spelade 
för ära, gärna bridge, och spader för 
de som vill ha makt, ära och pengar, 
och ibland kunde använda sig av lite 
skumma metoder.
Hasse var till sin stora lättnad en 
hjärter, och det var Ronny och 
Henrietta också.
’Toppen!’ sa Ronny. ’Nu behöver vi 
bara en fjärdeman, så har vi ett lag!’
’Jag skulle inte tro att någon Vikström 
någonsin kommer att ingå i ett lag där 

det finns en antydan till kvalité,’ sa en 
len stämma bakom den. ’Och det där 
eldröda håret kan väl bara finnas på en 
värdelös Vikström!’
Hasse förstod att de talade om 
Hasse, och snodde runt. Där stod en 
man med mörka ögon och håret i 
hästsvans. Intill honom stod en annan 
nykomling. Henrietta hade berättat att 
han hette Drag och var en spader.
Både mannen och eleven ryckte till 
när de fick se Hasses ärr. Mannen log.
’Men såååå, det är självaste Hasse 
Persson,’ väste han. ’Jag kände din 
far. Du ser ut att kunna vara en lika 
arrogant liten jäkel som han!’
Hasse blev rasande.
’Och vem är du?’ frågade han.
’Magister Spärr’, sa han. ’Det ska bli 
ett rent nöje att undervisa unge herr 
Persson i budgivningens mysterier.’
Drag skrattade.

’Tror du han kan nåt om sånt,’ flinade 
Drag. Han är ju uppvuxen bland 
Trugglare!’
’Vi kan väl förhöra oss,’ sa Spärr ’Vad 
visar 1 spader – 4 ruter?’
Hasse kände att han rodnade. Drag 
tjöt av skratt.
’Inte ens det vet han!’ tjoade Drag.
’Klar jag vet,’ fräste Hasse. ’Renons-
splinter.’
Magister Spärrs ögon smalnade.
’Jaha,’ sa han. ’Nå, då tar vi och byter 
till Polsk klöver och bjuder enrutertvå
spadertreklövertreruterstoppfyrahjärt
erdubbeltinpasspassfyrasangpassfemhjä
terpasssexruter?’ .
Hasse bara stirrade.
’Jag vet’, sa Henrietta.

Mer om Hasse kommer i morgon-
dagens bulle!
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