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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:
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 

Tjejer på frammarch
men var är killarna?

BILLINGEHUS 2/8
Dagen börjar med regn och tunga moln, men så småningom 
spricker himlen upp.
SM-finalisterna spelar sina finaler och i SM-par finalen 
skenar två par från Linköping iväg i toppen.  Guldpar-
tävlingen har börjat där Popova med partner konstant 
klättrar uppåt i resultatlistan.

Redaktionen bestämmer sig för att ha systrarna Rimstedt 
på omslaget, och börjar återigen diskutera – var är killarna? 
Tjejer finns det ju riktigt många, från alla delar av landet. 
Mognar grabbarna senare? 
Spekulera kan man ju alltid!
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SM-PAR A-FINAL

Linköping dominerar i inledningen av SM-par
Denna rapport från SM-
parfinalen skrevs efter första 
omgången, då det riktigt stora 
elefanterna inte börjat röra sig 
ordentligt. I och för sig finns det 
ju ingen gaaranti att de nånsin 
kommer loss, men det lär visa sig 
under söndagen.

15-17-sangen var misslyckad för de 
disciplinerade på denna giv.

Given har roterats.
5. Syd [ kn5
Nord-Syd ] E84
 { kn1054
 }EKkn5
[ 10963  [ ED82
] kn5  ] K10932
{ K976  { 83
}D108  }63
 [ K74
 ] D76
 { ED2
 }9742

Syd Väst Nord Öst
Pass pass 1{ 1] 
1NT pass  pass pass

3NT går ju inte att straffa och 9 
par hade bjudit utgång, kanske via 
14-16-sang eller efter en tveksam 
uppvärdering av Nords hand, och fått 
80% på brickan för sina 600. I 1 sang 
borde nog Syd ha tagit hjärterknekt 
med esset och angripit rutern med en 
mask. Nu vann Öst med hjärterkungen 
och spelade spaderess och –dam, men 

eftersom spadern satt 4-4, spelade det 
egentligen ingen roll, så länge Syd inte 
tänkt maska i klöver också. +120 var 
inte värt mer än 24%

Nästa fall var detta, dock med ett helt 
annat tema.

7. Syd [ E1083
Alla ] K92
 { kn10876
 }kn
[ Kkn62  [ D95
] D104  ] 763
{ 532  { 4
}D43  }EK10985
 [ 74
 ] Ekn85
 { EKD9
 }762

Inte för att jag tycker Syds hand är en 
bra sangöppning oavsett styrka, men 
efter 1NT går budgivningen antagligen 
ofta ungefär så här:

Syd Väst Nord Öst
1NT pass 2} Dbl
2] pass pass pass

+140 gav 86% och +170 hela 96%. 
Där budgivningen inleddes med 1{, 
utvecklades den ofta sålunda:

Mats Sjöberg - Anders Palmgren, Linköping, gick fram som en ångvält under första dagen, de 
leder tävlingen...

Jan-Erik omasson - Håkan Strääf jagade frenetiskt efter i toppen. Även detta par är från Linköping. Har de 
hittat dopingpreparat anpassat för bridge där eller vad är det frågan om? Paret ligger tvåa...
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Syd Väst Nord Öst
1{ pass 1[ 2}
pass pass 2{ pass
pass

Oavsett om Väst puttade upp 
motståndarna i 3 ruter eller ej, 
var +130 det i särklass vanligaste 
resultatet, för 48%. En dubbling 
av Nord i balanseringsläget är ett 
intressant alternativ, som väl bara går 
fel om partnern bjuder 2[ på 2353 
eller 2344.

13. Nord [ 83
Alla ] kn42
 { EK76432
 }kn
[ K75  [ Dkn9642
] 987  ] E5
{ Dkn5  { 9
}D853  }EK97
 [ E10
 ] KD1063
 { 108
 }10642

Syd Väst Nord Öst
Michael Göran Peter Mats
Nilsson Lindberg Svensson Nilsland

  3{ 3[
4{ Pass Pass Dbl*
Pass 4[ Pass Pass
Pass

Utspel: Rutertio

Bordet fick elegant lägga lågt på ut-
spelet för att försvåra för försvaret. 
Nord bekände med tvåan. Syd fort-
satte med hjärterkung för hemgång.

Någon tyckte efteråt att Syd borde 
funnit klövervändan. Det tycker inte 
jag. Tvåor är högmarkering enligt mitt 
sätt att se saken. Istället använder 
jag gärna udda/jämna för att visa 
intresse för andra färger. I det aktuella 
fallet hade rutersex varit önskan om 
färgskift och gärna till klöver.

Sätter man i ruterknekt vinner 
Nord och returnerar klöver för 
straff. Sticker han när man lagt lågt 
försvinner hjärtersticket eftersom 
man kan pressa ut den andra 
ruterhonnören.

14. Öst [ kn9765
Ingen ] EK1073
 { K8
 }E
[ EK103  [ 82
] kn986  ] D2
{ D42  { 1095
}K7  }Dkn10543
 [ D4
 ] 54
 { Ekn763
 }9862

Syd Väst Nord Öst
Bernt-Åke Mats Tommy Anders
Jansson Sjöberg Jansson Palmgren

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

Utspel: Hjärteress

Klöveröppningen var dubbeltydig och 
sangsvaret lovade klöver.
Försvaret inledde strålande med tre 
ronder hjärter. Mats Sjöberg borde 
kanske sakat ruter från bordet men 
han stal högt och fortsatt med trumf 
till kung och ess. Tommy Jansson 
spelade en fjärde rond hjärter. Nu 
sakade Mats ruter från bordet. Bernt-
Åke stal och borde nu fortsatte med 
ruteress och ruter. Den femte hjärtern 
ser sedan till att det blir tre straff för 
72% poäng. När Bernt-Åke istället 
skiftade till spader fick försvaret nöja 
sig med två straff, 36% poäng.

Tomas Magnusson fick behålla 2[ som 
Nord och fick klöver ut till esset. Ess-
kung i hjärter och hjärter mot bordet 
föranledde Öst att saka ruter, och nu 
blev Tomas lite försiktig. Han stal med 
trean och kunde nu ha inkasserat två 
ruterstick innan han stal en klöver 
och en hjärter med trumfdamen. Han 
tog en ruter och en hjärterstöld till, 
men då blev Öst av med ännu en 
ruterförlorare. 110 var i alla fall mer 
än 100. 

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, i övrigt MP 
 enligt gällande skalor

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

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

FAKTA
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Här kommer fortsatta 
kommentarer kring vad som 
hänt i LK under Bridgefestivalen.

OM FELAKTIG FÖRKLARING
Det räcker inte med att alertera 
partnerns bud, man har även en 
skyldighet att kunna förklara sina 
överenskommelser korrekt för 
motståndarna, även om de själva 
inte kommer ihåg dem. I parfinalen 
förekom denna bricka.

13. Nord [ 83
Alla ] kn42
 { EK76432
 }kn
[ K75  [ Dkn9642
] 987  ] E5
{ Dkn5  { 9
}D853  }EK97
 [ E10
 ] KD1063
 { 108
 }10642

Syd Väst Nord Öst
  2}* 2[
3] pass pass! Pass*

2} alerterades och förklarades vara 
enda krav. Öst refererade då till 
deklarationen, som sade krav eller 
svag tvåöppning i ruter, men Syd 
vidhöll att man spelade 2} enda 
krav. Deklarationerna var Nords 
tillsammans med en annan partner.

När 3] passades fram till Öst 
tillkallades TL, som noterade 
det inträffade och beordrade att 
budgivning och spel skulle fortsätta, 
varpå Öst passade av 3].

TL konstaterade att ÖV fått en felaktig 
förklaring och bedömde att detta 
hämmat deras möjligheter att bjuda 
4[. TL dömde att 4 spader skulle 
spelas med hemgång. Det är sant 
att 4 spader kan straffas med ruter 
ut till Nord och klövervända, men 
detta missades vid många bord och 
eftersom ÖV inte ens fick chansen 

dömer man fördelaktigast möjliga till 
den icke felande sidans favör. 

NS menade att ÖV borde förstått 
vad som inträffat, när Nord passade 
på 3], men detta är inte en uppgift 
som de ska behöva lösa. LK fastställde 
domslutet.

Tilläggas bör att Nord begick två fel. 
Det ena var att han inte före utspelet 
korrigerade sin partners förklaring, 
vilket inte hade någon betydelse 
denna gång. Den andra var att han 
underlät att åtminstone höja till 4] 
när hans partner bjöd 3] mittemot en 
förmodad svag tvåöppning i ruter. Gör 
han det, lär Syd inte kunna passa ner 
det utan man kommer betydligt högre. 

Nästa fall kommer från fredagssilvret.

9. Nord [ 982
Öst-Väst ] Dkn10
 { 98
 }Kkn985
[ K53  [ ED104
] 9763  ] K84
{ 107643  { EKD
}6  }E73
 [ kn76
 ] E52
 { kn52
 }D1042

Syd Väst Nord Öst
  Pass 2NT*
Pass 3{ pass 3NT
Pass runt

Väst alerterade och förklarade att 
2NT var ett slags Polsk Sax, minst 5-5 
i högfärgerna eller lågfärgerna. Nord-
Syd tillkallade TL och menade att  
Östs 3NT var påverkat av förklaringen 
på 2NT.

Efter 2NT enligt Östs ritningar var 3{ 

överföring till hjärter, och TL bedömde 
då att Väst skulle höja till utgång med 
bet. ÖV överklagade.

LK konstaterade liksom TL att Öst 
utnyttjat otillåtna upplysningar i form 
av partnerns felaktiga förklaring. Han 
måste bjuda 3] på överföringen, 
och med tanke på Västs defensiva 3{ 
är det troligt att han passar på det. 
Kontraktet går att spela hem om Öst 
stjäl två klöver på bordet och spelar 
sina höga kort i övrigt, så resultatet 
fastställdes till –140.

En felaktig förklaring innebär inte 
automatiskt att man kan få ett bättre 
resultat än man åstadkom vid bordet. I 
fredagssilvret förekom denna giv.

8. Väst [ 742
Ingen ] 109432
 { 63
 }754
[ EKD8  [ kn6
] E6  ] kn7
{ K4  { EDkn10875
}Ekn1098  }D3
 [ 10953
 ] KD85
 { 92
 }K62

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

Nord hade förklarat sin partners 
dubbling som ”utspelsvisande”, och 
ÖV ansåg sig vilseledda av detta så 
att de inte kunnat bjuda sin storslam. 
TL tillkallades och ansåg att ÖV 
måhända blivit skadade, varefter han 
dömde kontraktet till 6 sang med en 
övertrick.

NS överklagade och vid LK-mötet 

LK-FALL

En titt i LK:s arkiv
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framkom bl a att Väst passat 
på dubblingen i hopp om att 
motståndarna, som uppenbarligen 
inte var på samma våglängd, skulle 
förolyckas. Östs 3{ visade sjukortsfärg 
och återigen fick Väst chansen att gå 
mot slam, men valde 3NT.

Därmed menade LK att ÖV skjutit 
sig själva i foten och att detta 
åstadkommit skadan. LK dömde att 
det spelade kontraktet skulle gälla.

Ibland blir det emellertid på gränsen 
till omöjligt att komma ner på 
fötterna efter motståndarnas felaktiga 
förklaringar, som på denna bricka från 
SM-parkvalet.

33. Nord [ KD863
Ingen ] Kkn104
 { E
 }E76
[ 974  [ Ekn102
] 9653  ] ED82
{ 108743  { KD62
}K  }10
 [ 5
 ] 7
 { kn95
 }Dkn985432

Syd Väst Nord Öst
  1}* 2}*
pass pass Dbl 2{
pass pass Dbl pass runt

Efter stark klöveröppning försökte 
Öst visa spader och en färg till, men 
Väst alerterade och förklarade 
korrekt att man spelade DONT, så att 
partnern visat klöver och en färg till. 
Varför han passat på 2} framkom inte. 
I det uppkomna läget fick Syd svåra 
problem och han tog en chans att 
2{Dbl skulle kunna gå bet, även om 
partnerns dubbling var en UD. Han 
hade ju trots allt även UD:at 2}.

När Östs hand uppdagats tillkallades 
TL, som bedömde att Öst skulle kunna 
ha dragit nytta av partnerns alert och 
förklaring. Enär det var oerhört snårigt 
att bedöma vad som skulle kunnat 
hända, så TL dömde 60/40 till NS. ÖV 
överklagade.

Öst bör agera som om partnerns 
pass på 2} baserats på en egen färg 

som Öst alls inte visat. När han inte 
gjorde det skapade hans agerande 
en situation som blev besvärlig att 
hantera för NS. LK menade att 
även om NS var ett mycket mer 
rutinerat par än ÖV så fanns det 
uppenbara risker att ett artificiellt 
3} av Syd skulle innebära mycket 
högfärgsbjudande av partnern. Å andra 
sidan var det tämligen uppenbart att 
Väst efter sin förklaring om DONT 
knappast skulle passa på 2}Dbl. Om 
han bjuder 2{ och Nord passar, har 
Syd i alla fall en chans att får fram 
meddelandet om lång klöver.

PASS PÅ KRAVBUD

I SM-parkvalet förekom åtminstone ett 
pass på kravbud.

66. Öst [ Dkn1053
Nord-Syd ] D43
 { ---
 }Dkn964
[ E76  [ 82
] EKkn  ] 10875
{ 10765  { Kkn943
}E52  }108
 [ K94
 ] 962
 { ED82
 }K73

Syd Väst Nord Öst
   Pass
1{ 1NT 2[* pass
pass! Pass

Syd hade förklarat att Nords 2[ var 
krav, men bestämde sig för att ta 
en chans och passa. ÖV menade att 
de kände sig missledda, men det är 
faktiskt lagligt att passa på kravbud, 
även om partnern en annan gång 
skulle kunna bli mer irriterad än på 
denna bricka.

OM ALERTERING

Det är den alerterandes skyldighet 
att se till att båda motståndarna har 
uppmärksammat en alert. Dess värre 
står det i reglerna att man ska alertera 
med lappen eller genom en tydlig 
knackning. Den sistnämnda är vad 
bekväma bridgespelare i allmänhet 
använder sig av, och oftast går det 
bra. Dock tycker jag mig ha noterat 
att knackningarna numera förvandlats 
till allt tunnare tappningar med 
fingertopparna.

12. Väst [ kn3
Nord-Syd ] K84
 { kn8754
 }1063
[ E4  [ KD10976
] D10763  ] 95
{ D102  { 6
}kn84  }E952
 [ 852
 ] Ekn2
 { EK93
 }KD7
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Syd Väst Nord Öst
 Pass pass 3]*
3NT pass pass pass

Detta var inget bra kontrakt, som 
synes, utan gick fyra zonstraff. 3] var 
en spärröppning i spader, och Väst 
alerterade genom att vidröra i bordet 
med pekfingret. Nord och Öst lade 
märke till alerten, men inte Syd.

TL tillkallades och dömde att 3 
spader med en straff skulle spelas. ÖV 
överklagade. 

LK konstaterade att Väst inte levt upp 
till kravet att försäkra sig om att båda 
motståndarna uppfattat hans alert. 
Detta var orsaken till det inträffade. 
Om alerten når fram till Syd och han 
dubblar, kommer en konvertering av 
Väst till 3 spader att spelas. Med Öst 
som spelförare blir motspelet svårare, 
men med Väst som spelförare krävs 
det att Nord inte väljer klöverutspel 
och att Syd vänder med en 
klöverhonnör för att kontraktet ska gå 
hem. Därmed fastställe LK TL:s
domslut.

TEMPOVARIATION OCH BUD

Man är inte automatiskt avstängd för 
att partnern funderar markerat innan 
han avger sitt bud. I B-finalen förekom 
följande.

3. Syd [ 2
Öst-Väst ] kn10932
 { KDkn4
 }1075
[ KD976  [ Ekn10
] 8  ] EKD5
{ 87  { E1052
}EKD86  }kn4
 [ 8543
 ] 764
 { 963
 }932

Syd Väst Nord Öst
Pass 1[ pass 2NT*
Pass 3NT* pass 4NT
Pass 5[* pass 5NT
Pass 6{* pass 6NT*
Pass 7NT pass runt

1[ visade femkortsfärg och 11-16 hp. 
Stenbergs 2NT följde, singelhjärter 
samt ess och kungfråga, där kungfrågan 
även var storslamsinvit. Eftersom 
Östs 6NT kom efter klar betänketid, 
menade NS att Väst kunde ha varit 
påverkad av partnerns fundering före 
6NT.

TL tillkallades och fann att Väst 
knappast kan passa av 6NT med den 
spelstyrkan, utan godkände kontraktet 
7NT. NS överklagade.

Vid LK-mötet framhöll NS att 7[ 
och 7} var acceptabla bud, men att 
7NT kanske inte var det. Västs plan 
med 6{ var ett redovisa sin kung och 
sedan höja 6[ till 7[, men 6NT till 
7NT. Eftersom LK fann att alla vägar i 
detta fall rimligen skulle ledda till 7NT, 
fastställdes TL:s domslut.

Nere i Blå Hallen spelas som bekant 
SM-finalen. Två göteborgare följde den, 
fyllda av förundran. 
Från Göteborg hade fyra par gått 
vidare, och de två förvånade åskådarna 
hade varit på plats nummer sex. Och 
där satt niorna och lirade!
Vid närmare koll visade det sig att 
femmorna var i Skövde tidigare under 
veckan. Och sexorna lovar att deras 
mobilnummer finns på ”Medlem på 
Nätet.” 

Hans-Olof Hallén har sett väldigt 
brunbränd och glad ut under sitt 
besök här i Skövde. Och undra på det. 
Han har fått beundrarinnor.
Det var nämligen så, att tre damer sett 
Hallén omslaget av ”Bridge” hemma 
hos en väninna. Genast bestämde de 
sig för att börja spela organiserad 

Små bullar får allt större öron...
bridge, och löste medlemskap i 
förbundet. Allt för att kunna komma 
den i deras tyckte så stilige Herr 
Hallén lite närmare.
Tänk. Om Hallén ger oss tre nya 
medlemmar, hur många skulle dagens 
Bulletins omslagsflickor generera, tro?

Auby har numera fått stryk i Settlers, 
av en ren nybörjare, berättar 
nybörjaren själv. Nybörjaren är mycket 
nöjd med sin insats, och säger att nu 
behöver han ju inte spela mer…
Men sorry, Pontus. Att spöa Daniel i 
Settlers har inte riktigt sån status.

Sven-Olof ”Tjolpe” Flodqvist bevakar 
ju SM-finalerna för Bullens räkning. 
Hans knivskarpa analyser och 
dräpande formuleringar får mången 
bridgespelare att dra på munnen, utom 

just då kanske den som gjorde det där 
mindre kloka.
Men varför spelar inte den flerfaldige 
landslagsmannen själv? Faktum är att 
han försökte kvala in till SM via DM-
finalen i Stockholm. Ungefär hälften 
av de som kvalade på BK S:t Erik var 
garanterade en plats.
Men Tjolpe och partner skuttade 
runt på det i sammanhanget alltför 
beskedliga 46,3%, vilket inte räckte. 
Otur, sa Bill.
Ojdå, glömde vi nämna vem partnern 
var? Det var ingen mindre än Anders 
Morath, nuvarande och ännu mer 
flerfaldig landslagsman.
Otur, sa Bull.
Och för den som undrar – ja, de var 
par nummer 13.
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ÖVERBEFÄLHAVARE .................... Lars Persson

TÄVLINGSAMIRAL ....................... 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

TAXISERVICE ............................... Sixten Ek

CAFETERIA ................................... Essie Ek

Vem gör vad i Bridgefestivalstaben?

DAG-FÖR-DAG SCHEMAT
 

Sista dagen
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

PROBLEM 1. NORD GIV / N-S I ZONEN
 
 [E1065
 ]EKD52
 {102
 }102

 [KDkn987
 ]6
 {E64
 }K53

Väst Nord Öst Syd
 1] Pass 1[
Pass 3[  Pass 4NT
Pass 5] Pass 6[
Pass Pass Pass

Utspel: Spaderfyra

Nord redovisar två ess utan trumfdam 
på tredje varvet. Hur tänker ni er 
hemgång när trumfen sitter 2-1?

PROBLEM 2. SYD GIV / ALLA I ZONEN

 [EK6
 ]763
 {EK109
 }654

 [72
 ]EKkn54
 {Dkn6
 }K72

Väst Nord Öst Syd
   1] 
Pass 2{ Pass 2]
Pass 4] Pass Pass
Pass 

Utspel: Spaderdam 

Spelplan?

Två nya problem
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JAN-ERIC GRANWALD

5. Nord [ D9743
Nord-Syd ] K
 { EK865
 }E6
[ K102  [ kn865
] kn1084  ] D63
{ kn2  { D43
}D742  }Kkn3
 [ E
 ] E9752
 { 1097
 }10985

Syd Väst Nord Öst
Erik  Sune
Bergengren  Hallgren

  1[ Pass
1NT Pass 3{ Pass
3NT Pass Pass Pass

Gotlänningarna Erik Bergengren 
- Sune Hallgren fick en fin start i 
den femte silverbarometern. På den 
första brickan man spelade fick Erik 
hjärterknekt ut till kungen. Han 
begärde sedan låg ruter från bordet. 
Öst gick upp med damen och vände 
med hjärterdam till ess.  Erik fortsatte 
med klövertio till knekt. När Öst nu 
vände med hjärter satte Erik i sjuan. 
Av någon anledning fick Väst för sig att 
spela på tian i tron att Öst skulle ha 
dam, nia femte. Fyra trick och 174 av 
182 möjliga poäng.

PETER BACKLUND

40. Väst [ EK2
Ingen ] K73
 { kn92
 }Dkn95
[ 84  [ kn95
] 865  ] D42
{ EK853  { D74
}K102  }8743
 [ D10763
 ] Ekn109
 { 106
 }E6

Syd Väst Nord Öst
Mats Stefan Peter Björn
Berggren Lilja Backlund Savonen

 Pass 1NT Pass
2]* 3{ 3](?) Pass
4] Pass Pass Pass

Utspel: Ruteress

Mats Berggren visade sina fem spader 
via överföring i första budronden. Jag 
fick hjärnsläpp och stödde hjärtern, 
trodde jag. ”Peter måste ha bra 
hjärter,” inbillade sig Mats och tog 
utgången i den färgen.

Jag - i bakhuvudet hade jag ändå 
noterat att Mats överfört - trodde att 
jag var spelförare. Så småningom gick 
det upp för mig vad jag gjort, eftersom 
Väst propsade på att det var han som 
skulle spela ut.

TÄVLINGSBIDRAG

Avblockering
TÄVLINGSBIDRAG

Överföring

Nu hade allt varit frid och fröjd om 
Mats hittat hjärterdam. När han 
maskade över Väst blev det bet.

4 spader går enkelt hem om man 
spelar upp mot dam, knekt i klöver. 
Med kungen på plats får man två 
hjärterkast eller så slipper man 
klöverförlorare.

(Peter klagade förresten efter 
tävlingen på att han hade fått för få 
spelföringar. Hade Mats månne försökt 
överföra tidigare också… Red.)

Mats Berggren - blev evig spelförare hur han än 
försökte slinka

Silvertävling 7
Det blev danskt i topp igen på 
festivalens sjunde silver-barro. Så här 
såg det ut i topp fem:
1.   Jes Bank – Christian Pedersen
2.   Per Hallberg – Johan Wahlberg
3.   Joachim Brögel – Magnus Hultman
4.   Eva Czajowski – Anna Roos
5.   Henrik Andersson – Anders Johansson

Hipp hipp hurra!
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Mårten Gustawsson och Svante 
Ryman fick överraskande lämna SM-
par redan efter kvaltävlingen. En av 
anledningarna var följande:

52. Väst [ K964
Alla ] ---
 { kn106
 }D97642
[ kn5  [ ED83
] EDkn6  ] K1083
{ EKD43  { 985
}Ekn  }83
 [ 1072
 ] 97542
 { 72
 }K105

Syd Väst Nord Öst
Svante Bernt-Åke Mårten Tommy
Ryman Jansson Gustawsson Jansson

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

PETER TÖRNBLOM

Given har roterats.
15. Nord [ D6
Nord-Syd ] E9
 { D843
 }E10642
[ 103  [ kn7542
] 87532  ] 106
{ kn652  { K9
}Dkn  }K753
 [ EK98
 ] KDkn4
 { E107
 }98

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

Tommy fällde fjolårsmästarna!
SM-PAR KVALET

Med den inledande reläsekvensen 
berättade Väst om 22-24 hp. Via 
Baron hittade sedan far och son 
hjärterfärgen. Efter essfråga med 
svaret 0-3 ess bad 5 hjärter partnern 
lägga på om han hade trumfdam. Pappa 
Jansson bjöd lydigt lillslam med den 
efterfrågade damen.

Mårten, som kände ett stort behov av 
poäng, dubblade, eftersom han visste 
att trumfen satt 5-0.

Nu var inte 6 hjärter så lättbetat. 
Det krävs klöverutspel från kungen 
av Svante. Hur som helst blev det 
inte aktuellt för Tommy Jansson 
korrigerade till 6 sang! Med 
spaderkung rätt fanns det ingen straff i 
det kontraktet oberoende av utspel.

Tommy Jansson - gav inte ens Svante chansen att 
finna rätt utspel!

TÄVLINGSBIDRAG

Spela aldrig ut
Syd kontrollerade essen på andra 
varvet.

Det ser ut att vara en helt död slam 
men Väst trädde in som en räddande 
ängel när han hittade ruterutspel från 
knekt fjärde. Öst satte i kungen som 
Syd stack och fortsatte med rutertio. 
Väst bekände uppgivet lågt och nian 
föll. Därefter följde sjuan runt. Fyra 
ruterstick utan att förlora något var 
ingen dålig utdelning. Brickan förekom 
i imp över fältet (silverbarometer 6). 
Hemgång gav 1162 imp. En straff hade 
givit minus 994 imp.

Spela aldrig ut!

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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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.

Om 11 månader smäller det. SBF 
står åter som arrangör av ett 
stort internationellt mästerskap. 
Vi får backa ända till 1983 för 
att hitta det senaste då var det 
Bermuda Bowl i Stockholm, ett 
minne för livet för de som deltog 
där. Nu är det som sagt dags igen, 
Malmö 2004 står för dörren.

SBF efterlyser dig som vill hjälpa till 
som funktionär i Malmö. Över 120 
funktionärer om dagen krävs för att 
driva det hela i hamn och det handlar 
om allt från barnpassning och städning, 
till att vara TL, skriva bulletiner, allt-i-
allo eller vad det nu kan vara. 

Parallellt med lag-EM:et arrangeras 
ju vår Bridgefestival, med Chairman’s 
Cup, SM-finaler och allt vad det 
innebär.  Vi kalkylerar med att 
använda hela 8000 m², bara för att 
spela på. Så räkna med att det är ett 
jättearrangemang.  
Man kommer inte att behöva arbeta 
varje dag i två veckors tid, utan alla 
kommer att ha lediga dagar till sitt 
förfogande. Det kan också vara ok att 

HJÄLP

Funktionärer sökes
bara jobba den ena veckan. Vi försöker 
helt enkelt pussla ihop våra scheman 
så att det passar så många som möjligt. 
Och säkert precis som du gissat är det 
inte nödvändigt att alla spelar bridge, 
men det är ju ingen nackdel om man 
har ett hum om vad det hela rör sig 
om. 

Arrangörsstaben söker också hjälp 
från dig som har kontakt med företag. 
Det kan gälla allt från blommor, 
snickare, datorer och bilar till kaffe, 
bröd eller kex.  Har du kontakter 
inom dessa eller andra områden som 
du tror vi har nytta av, kontakta Micke 
på adressen nedan.

Intresserade som har förfrågningar 
ringer: Micke Melander 070-654 
65 68. Anmälningar mailas till 
mme@bridgefederation.se.

Välkommen med i Malmöstaben du 
också! 

Lasse Persson
Festivalgeneral

Essihälsar
Plocka undan efter er när ni har fikat! Släng skräp i papperskorgarna och ställ 
tomglasen i backarna!
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NYHETER FRÅN HELA VÄRLDEN

INRIKES

FLICKA DÖDSKRASCHADE MED FYRHJULING
En 15-årig flicka dog efter att ha 
kört omkull med en fyrhjuling, ett 
arbetsfordon för att köra i skog och 
terräng, natten till lördagen. 
Olyckan inträffade i närheten av 
Bollebygd öster om Göteborg. Polisen 
larmades av flickans vänner vid 
halvtre-tiden och ambulanshelikopter 
kallades till platsen. 
Ingen såg olyckan som inträffade på en 
skogsväg, enligt vakthavande befäl vid 
polisen i Borås. 

MAN KNIVHÖGGS UTANFÖR STOCKHOLM
En 25-årig man knivskars svårt i 
ryggen i ett bråk i Jordbro söder om 
Stockholm sent på fredagskvällen. 
Mannen knivhöggs tre gånger vid ett 
bråk, och fördes till Södersjukhuset 
med en punkterad lunga. Hans tillstånd 
betecknas som allvarligt, men inte 
livshotande. 
Två män, 17 respektive 42 år gamla, 
sitter anhållna misstänkta för försök 
till mord och ytterligare en person är 
misstänkt för inblandning i dådet. 

DESTINATION GOTLAND SLÅR REKORD
Gotlands blir ett allt populärare 
resmål. För färjebolaget Destination 
Gotland ser det ut att bli ett nytt 
passagerarrekord i år - igen. 
Fjolårets rekord ser ut att ryka all 
världens väg sedan 15.000 fler än förra 
året valde att resa till ön under juni. 
Även juli har gått bra och bokningarna 
för augusti-september strömmar in. 
- En trend på senare år är att 
passagerarna bokar senare och senare, 
säger vd:n till Dagens Industri.

MERAAA PARTY!
Tre höga militärer fick både ikläda 
sig cowboyhattar och mjölka en 
konstgjord ko vid en festlig avtackning. 
Det godkända beloppet i sådana här 
sammanhang är 2.600:- per person, 
men här slutade notan på mer än det 
tiodubbla per näsa.
Självklart ska detta utredas.

UTRIKES

BILBOMB I BEIRUT
En bil i södra Beirut slets sönder av en 
sprängladdning på lördagsmorgonen 
varvid minst två människor dödades, 
sade vittnen. 
Polis kom till platsen strax därpå, 
inhägnade området runt bilvraket och 
började samla kroppsdelar. Vilka offren 
var är ännu oklart.
Mord genom sprängladdningar som 
placerats under eller vid bilar har 
förekommit många gånger i Libanon 
och drabbat särskilt politiker. 

SPORTFLYG?
Det lilla flygplanet med fyra personer 
ombord fick motorstopp och 
kraschlandade mellan två gräsplaner 
där matcher i baseboll och fotboll 
pågick. Olyckan bevittnades av 
omkring 500 personer som satt på 
arenans läktare i Anchorage i Alaska, 
USA, på fredagen. 
Flygplanet kraschade in i ett stängsel 
och voltade. Piloten och två av 
passagerarna fördes till sjukhus, men 
ingen skadades allvarligt. Piloten säger 
att han försökte landa på löparbanan 
mellan de bägge planerna. 

SADDAM FÖRRÅDDES AV SINA NÄRMASTE
Saddam Husseins äldsta dotter Raghad 
sade i en intervju på fredagen att 
hennes far förråtts av sina närmaste. 
-Det största förräderiet kom från 
människor som han litade obetingat 
på, sade hon och tillade att förräderi 
är oarabiskt. Det var deras svek som 
gjorde att USA-styrkorna kunde 
erövra Bagdad den 9 april, menar hon. 

SPORT

AIKARE GER BAJEN EN KÄNGA
Derbytempen stiger. I går gick AIK:s
Martin Åslund till verbal attack mot 
Hammarby.
- Tar man bort sex spelare är Bajen 
ett mittenlag i superettan, sa Martin 
Åslund. Hammarbys tränare Anders 
Linderoth kontrade:
- Åslund ska sluta glappa med käften 

Gotland slår rekord
och koncentrera sig på att spela 
fotboll i stället.
Martin Åslund är tillbaka efter en lång 
skadefrånvaro. Och det är inte första 
gången han häver ur sig något om 
Hammarby, säger Anders Linderoth.
Åslund ville dock i går kväll tona ner 
det hela.
- Jag sa det där på skämt. Hammarby 
är ett bra lag. Jag tycker mindre illa om 
Hammarby än om Djurgården.

FÖRSTA MATCHEN UTAN BECKHAM
Man U klarar sig bra utan sin stjärna. 
Laget krossade Juventus med 4-1 i en 
träningsmatch i New York.
- Vi klarade oss bra utan Beckham 
och kommer att göra det igen, 
säger Ruud van Nistelrooy, som fått 
strålkastarljuset på sig efter David 
Beckhams flytt till Real Madrid. van 
Nistelrooy kom upp i 80 mål på sina 
första två säsonger i Premier League 
tack vare Beckhams magiska högerfot.
Men trots att Beckham inte längre kan 
passa till honom så är inte Nistelrooy 
särskilt oroad.
- Jag tror att den service jag får den 
här säsongen är annorlunda. Men förra 
året när David hade sin revbensskada 
och lämnades utanför några gånger 
så kom Ole Gunnar Solskjaer in och 
gjorde ett fantastiskt jobb, säger Ruud 
van Nistelrooy i Daily Mail.

UPP OCH NER FÖR KAJSA
Kajsa Bergqvist fortsätter att förbrylla. 
Förra lördagens fullträff i Eberstadt 
följdes på fredagen av säsongens 
särklassiga bottennapp under SM i 
Norrtälje. 
- Det är ett underligt år i år, säger 
Bergqvist efter att ha blivit svensk 
mästare i höjdhopp på för henne 
direkt mediokra 1,86. Tre gånger 
försökte hon ta sig över 1,92, men 
misslyckades.
Anledningen till att Kajsa Bergqvist 
hoppade så dåligt var att tävlingen 
blev ryckig. Hödhopparna fick vänta, 
när Carolina Klüft deltog i höjdfinalen. 
Efter att ha rivit på 1,86 hastade 
sjukampsstjärnan i väg till 100-
metersstarten, vilket innebar att Kajsa 
fick en ofrivillig vila.
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Problemsvar
PROBLEM 1
Trumfa ut och fortsätt med hjärteress 
och stjäl en hjärter. Spela trumf till 
bordet och hjärterkung. Bekänner 
Öst sakar ni klöver i förhoppning att 
hjärtern ska sitta 4-3. Hela given kan 
också vara:

 [E1065
 ]EKD52
 {102
 }102
[4  [32
]kn9873  ]104
{Kkn53  {D987
}D98  }Ekn764
 [KDkn987
 ]6
 {E64
 }K53

När Öst sakar krävs att klöveress 
sitter rätt. Ni lägger era ruterhackor 
på hjärterhonnörerna och spelar 
klöver mot kung för hemgång denna 
gång.

PROBLEM 2
Tag utspelet och spela låg trumf upp 
mot handen. Bekänner Öst med tvåan 
nöjer ni er med fyran. Hela given:

 [EK6
 ]763
 {EK109
 }654
[Dkn108  [9543
]10  ]D982
{8543  {72
}E983  }Dkn10
 [72
 ]EKkn54
 {Dkn6
 }K72

Väst kommer in och fortsätter med 
spader till bordet. Ni spelar hjärter 
till ess och upptäcker sitsen. Det 
bekymrar er emellertid inte eftersom 
ni kan spela ruter till bordet och 
hjärter till mask för hemgång.
Maskar man tidigt med hjärterknekt 
(eller tar för ess eller kung) får 
Öst tillfälle att komma in i spelet. 
Klövervända dödar då kontraktet.

38. Öst [ EK963
Öst-Väst ] 1064
 { 7
 }K1096

 [ D852
 ] Dkn
 { K84
 }EDkn5

Syd Väst Nord Öst
Mats Peter Börje Mats
Pettersson Backlund Dahlberg Berggren

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

Utspel: Klöveråtta

Överföring inleder. Syd berättar om 
fyrkorts stöd med sitt hopp.

Brickan spelades silverpartävlingen 
nr 7. Med trumfen 3-1 är det inga 
problem med hemgången men sitter 
det 4-0 rätt måste klövern sitta 3-
2. Och så måste Väst ha trumflängd. 
Dessutom måste man få ett rött stick.

Skånsk färgbehandling
Mats Pettersson, som spelar i Johan 
Diedens stall med seger bland annat i 
SM-lag i våras, såg ingen fara. Han tog 
klöverutspelet på handen och spelade 
låg spader till kung. Då klarar man 
över huvud taget inga snedsitsar. Nej, 
spaderdam i stick två ger möjligheter 
när given är:

 [ EK963
 ] 1064
 { 7
 }K1096
[ kn1074  [ ---
] E97  ] K853
{ D652  { Ekn1093
}82  }743
 [ D852
 ] Dkn
 { K84
 }EDkn5

Efter spaderdam spelar man spader. 
Väst sätter i tian och kungen vinner. 
Därefter måste man in på handen, 
förslagsvis i klöver för att ånyo spela 
trumf genom Väst.

I silvertävlingen satt trumfen 3-1, så 
Mats fick ingen bestraffning.

Peter Fredins tröja blev den 
som drog i mest pengar i 
tröjauktionen. Vi får hoppas att 
den nya ägarinnan är nöjd med 
sitt kap! I ett fall var den ett klart 
bättre köp än de andra –
autografen var rejält tilltagen!

Landslagskaptenen Jan Kamras slänger 
dock in en tusenlapp extra på sin egen 
tröja. Han vill dock inte ha den, utan 
vill bara att det i historieböckerna ska 
stå att Kapten Kamras tröja betingade 
hela 1220 kronor. Bulletinen är väl så 
nära en historiebok man kan komma i 
det här fallet?
Tippandet var det dock så dålig fart på 
att den tävlingen blåstes av! Alla har 
fått sina insatser tillbaka.

Fredins tröja gav mest!
LANDSLAGSINSAMLINGEN
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pppANNONSqqq

Bridgeweekend
på BK S:t Erik

som inbjuder till

MIXEDSILVER 
14 augusti, 12.00

och

SILVERBARRO
15 augusti, 15.00

För båda gäller:
42 brickor med matpaus.
Startavgift 170:-/spelare.

Priser: minst 50% 
av startavgifterna.
Ingen föranmälan.

och

PLATTLIRET
16-17 augusti

Start 11.00 på lördagen 
och slut kring 16.00 på 

söndagen.
Anmälan till:

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

Vid 90 par mer än 
55 000 SEK i pengapriser!

Välkommen!

LÖRDAG 2 AUGUSTI
1. 1   Lispund 
2. 1   Häng parti
3.   2 Edith Södergren/gran 
4. 1   Esau
5. 1   Östgötalagen
6.   2 1945
7.   2 Neapel
8. 1   5
9. 1   Kerstin Thorwall
10.  X  Jupiter
11. 1   Röd
12.  X  Tanzania

Så har vi avverkat detta års sista tipspromenad. Väl 
mött nästa år i Malmö där du kommer att få gå på 
strandpromenaden. Garanterat en upplevelse och 
blicka ut över ett förhoppningsfullt spegelblankt 
Öresund.

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 hade vi för första 
gången denna vecka en enda vinnare med alla rätt: 
Rolf Israelsson. Grattis, och till övriga önskar vi 
lycka till nästa gång.  

Rätt svar på tipspromenaden

Kvalet till SM-par hade en del 
överraskningar i resultatlistan. 
Det förekom även överraskningar 
i spelföringarna.

Given har roterats.
48. Öst [ kn864
Öst-Väst ] kn108
 { K5
 }ED103
[ 2  [ D1093
] D974  ] 6532
{ E10762  { kn84
}kn72  }85
 [ EK75
 ] EK
 { D93
 }K964

Syd Väst Nord Öst
Tomas  Hans
Viklund  Söderin

1 } Pass 1 {* Pass
2NT Pass 3NT Pass
Pass Pass

Utspel: Rutertvå enligt 10-12

1 ruter förnekade femkorts hö.
Ruterkung gav pengarna. Nu gäller 
det att ställa spadern utan att Öst 
kommer in. På spaderfyra lade Öst lågt 
och så gjorde även Syd, som stod! En 
mycket förvånad Tomas Viklund hade 
övertricket klart för en mycket bra 
bricka. När sedan Väst tidigt sakade 

en hjärter blev han senare inpetad 
på hjärterdam för en avslutande 
ruterfavör och hela fem trick. 

Ovanligt djup mask

Tomas Viklund - slog djupaste masken i år
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I gårdagens Bulletin berättade vi lite om våra båda 
landslag, som ska representera Sverige i VM senare 
i höst. Frågan hela Bridgesverige ställer sig är: 
Skickar vi de bästa lagen?

ANDERS LJUNG, KARLSTAD

- Herrlaget är helt rätt, enligt min mening. Peter och 
Fredrik har blivit bättre och bättre, medan Joppe och PO 
väl har en fallande kurva. Fast det så klart de är bra!

- Vad det gäller damlaget tycker jag det är mycket konstigt 
att Kathrine Bertheau och Catarina Midskog inte får åka. 
Jag har spelat mycket med Kathrine, och hon är enligt min 
mening den bästa tjejen i Sverige efter Pia…fast hon är 
från Norge från början…men numera får vi väl kalla henne 
halvsvensk? Att inte skicka Sverige nästa bästa dam är 
vansinnigt, som jag ser det.

- Och Catarina har ju massor med rutin och till med ett 
EM-guld och ett VM-brons. Att de är nya som par borde 
väl inte ligga dem i fatet, de har ju presterat jättebra 
tillsammans och nyligen blivit Nordiska mästarinnor.
- Jag skulle se dem som andra par efter Pia och Jessica. Vilka 
som sen borde komplettera vet jag inte.
- Alla jag pratat med håller med, samtliga faktiskt. De tycker 
det är konstigt.

LENA KÄRRSTRAND, VELLINGE

- Vi kan väl börja med damlaget, för det är väl de jag känner 
till lite bättre…
- Det stora problemet här tycker jag är att det finns 
rätt så många duktiga damer som inte spelar och inte 
blivit tillfrågade. Om jag vore kapten skulle jag jaga med 
blåslampa för att få fram de enskilda bra damspelarna! 
Många har i dag ingen dampartner, men med alla dessa 
löshästar skulle det väl gå att sätta ihop slagkraftiga par.
- Av de uttagna paren vet jag att Pia och Jessica är duktiga, 
de andra kan jag inte säga så mycket om.
- Att bara sitta och vänta på att damerna själva ska 
anmäla sitt intresse tycket jag inte håller. Så vansinnigt 
framgångsrika har väl inte damerna varit på senare år? Vi 
behöver få de allra bästa att spela!
- Men det allra viktigaste tycker jag är att satsa på 
återväxten. Vi borde skicka ut fler tjejer för att få 
erfarenhet, helst med ett rutinerat par med sig som kan 
ta hand om allt. Kanske borde man ha en ungdomstrupp i 
damlaget? Viktigt är också att de får spela med och mot bra 
spelare.
- Vad det gäller Öppna laget är jag inte helt 100 på att det 
är det allra bästa laget. Men det är svårt att plocka bort 
några, alla har ju gjort bra ifrån sig. Att få in yngre blod 
måste ju också vara positivt, och så har vi Morath med en 
miljon års erfarnhet som gammal räv..
- Kamras har attan så mycket lättare att plocka ihop ett 
bra lag, med så otroligt många riktigt bra spelare att välja 
mellan. Jag menar inte att valen är enkla, men att laget kan 
bli bra på många sätt. Så här tror jag inte man ska lägga 
sig i hur paren formerar sig. Konstellationer kommer och 
går, de gamla stabila paren försvinner mer och mer.…fast 
föryngring behövs ju. Annars kanske det blir jobbigt med 
ett generationsskifte om några år. 

I ZONEN:

Skickar Sverige rätt lag till VM?



SOMMARLÄSNING I BULLETINEN - SISTA DELEN

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 börjat på Galtholmens skola 
för kortspel och kortkonster. 
Men något är i görningen. Den 
hemske Magister Spärr och den 
trevlige Harvid verkar vakta 
ett gammalt skåp, som bara 
innehåller gamla system. Och 
sådana är väl värdelösa. Men 
Hasses vän Henrietta säger att 
om det är frågan om Filosofens 
System skulle nog många vilja 
lägga vantarna på det… 

Hasse såg frågande på Henrietta.
’Filosofens System?’ sa Hasse dumt. 
’Vad är det?’
’Man har länge trott att det bara var 
en myt,’ sa Henrietta. ’Det kanske det 
är också. Men det sägs, att för länge 
sedan, i bridgens barndom, var det en 
otroligt vis man som tänkte ut Det 
Perfekta Systemet. Alla har sökt det 
sen dess, både goda och onda. Man 
tror att det är Svarte Petters högsta 
önskan att komma över det här 
systemet.’
’Han har säkert någon som jobbar för 
honom här på skolan, sa Ronny. ’Bergis 
Spärr.’
’Men han verkar ju snarare vakta 
skåpet,’ invände Henrietta.
Plötsligt mindes Hasse något.
’Harvid hämtade något på klubben 
innan vi åkte hit,’ viskade han. ’Den var 
som en gammal, gammal pärm…’
’Systemet!’ visakade Ronny och 
Henrietta samtidigt.
De tre vännerna såg på varandra.
’Vi frågar Harvid!’ sa Hasse. Vi har ju 
rast nu.’
Utanför klassrummet stod Harvid och 
såg nervös ut. Henrietta viskade något 
till honom, och han ryckte till.
’Hur kan ni veta…jag menar…det 
finns absolut…äsch!’ sa Harvid.
Hasse visste att de gissat rätt. I samma 
sekund hörde de en duns inifrån 
klassrummet. De rusade in, och där 
stod magister Kvist framför skåpet, 
med den gamla pärmen Hasse sett 
Harvid hämta på klubben i handen.
’Nu är du fast!’ sa Harvid.’

Magister Kvist pep som en råtta, och 
Harvid släpade iväg honom till rektor 
Dubbelt. Kvar var Hasse, Henrietta 
och Ronny. Ronny tummade på 
pärmen.
’Ska vi,’ sa han.

Men alla sidor i pärmen var blanka. 
Alla utom den allra sista. Där stod 
med ålderdomlig stil:

’Detdär är ju bara bludder!’ utbrast 
Ronny. ”Det betyder ju ingenting! 
”Ner en två tre”…vilket trams!’
Henrietta såg vilsen ut, men Hasse 
begrep plötsligt.
’Kolla, sa Hasse. Om man…’
Hasse avbröts i sin förklaring av att 
rektor Dubbelt klev in i rummet.
’Jag ser att du har löst gåtan, Hasse,’ sa 
han. ’Välkommen på robba i kväll, alla 
tre.’
Hasse jublade inombords. Det var ju 
så lätt att hitta, när man visste. När 
man förstod.
Han såg på sina vänner, lätt om hjärtat. 
Han var en kortspelare!

Här tar Hasse adjö, men vem 
vet…vissa figurer blir ju så 
populära att de bara måste 
komma en fortsättning (och göra 
upphovskvinnan omåttligt rik, 
tack!)

Spela kort, tänk
Utspel som bro
När vända svår
Ta lågt, ta högt
            och giv
Favör bara i trä
ÖV övar dagar 
Rann som sand
Ner en, två tre
Uttrumfat, klar
Fi vill, vill in i
Tävlan, hettan
& du är ju hög 
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