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Bäst i hela världen
BRIDGEFESTIVALFAkTA

Pågår 29 juli till 6 augusti. Alla re-
sultat och bilder finns på hemsidan 
www.svenskbridge.se

VÄDRET

Under lördagen spås vädret bli 
molnigt och 24 grader varmt. Un-
der söndagen tror man att det blir 
växlande molnighet med lite sol-
chanser och 21 grader. På måndag 
spås regn och ca 16 grader.

DAGENS LUNcH -  ScANDIc

Biffsauté stroganoff med ris.
Biljett måste du köpa i infodisken 
senast 10.00 samma dag. 80 riksda-
ler.

TELEFONNUMMER

Infodisken 036-19 97 00
Bulletinen 070-698 62 10
Scandic Elmia 036-585 46 00
Scandic Portalen 036-585 42 00
Park Inn 036-17 32 90
Rosenlunds Camping 036-12 28 63

DAGENS pROGRAM

10.00 – 21.00 SM-Damer
12.00 – 12.30 Chairman’s Cup
  (Kaptensmöte)
12.30 – 22.15 Chairman’s Cup
15.30 – 22.15 Silver 1 – 42 brickor
16.30 – 19.45 Brons 1 – 24 brickor

cEcILIA RIMSTEDT OcH SARA SIVELIND HAR pREcIS BLIVIT BÄST I VÄRLDEN

Fredag 30/6 kl:02.30 Det var dags 
för avfärd från Bollnäs mot Arlan-
da och min första uppgift som an-
ställd av Förbundet Svensk Bridge, 
att vara ”morsa” åt 18 juniorer un-
der VM och Juniorläger i Piestany, 
Slovakien.

Lite oroligt kändes det. Den enda 
jag ”kände” var Sara Sivelind, någ-
ra hade jag träffat förr, men de fles-
ta hade jag bara ”pratat” med via 
mail. 

Elva morgonpigga juniorer möt-
te mig på Arlanda. Fyra ungdomar 
var redan framme och tre skulle 
ansluta till Piestany fredag kväll. 

Vårt flyg gick kl:07.50 och ca 
åtta timmar senare var vi framme 
på hotellet.

De fyra som redan befann sig i 
Slovakien mötte upp och nu fatta-
des bara de tre som åkt från Land-
vetter, systrarna Rimstedt och Lars 
Jansson. 

Strax innan invigningen bör-
jade kl:18.00 dök de upp, utan ba-
gage…..Deras kläder hade tagit en 
extratripp till Prag.

Ingen bra start för dem, men som 
tur var lät de inte bagageproblemet 
påverka spelet. Cilla och Sara av-
slutade första sessionen med en tät-
plats, bagaget dök upp innan kväl-
len var slut och allt var frid och 
fröjd igen.

På lördagen tog de flesta en väl-
behövlig sovmorgon, men oväntat 
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MATS QVIBERG -  STOckHOLM

Välkommen till en ny och spän-
nande Bridgefestival! Det har 
åter igen blivit dags att kora nya 
svenska mästare, spela mängder 
av sidotävlingar och allmänt ha 
det trevligt!

Årets festival kolliderar med VM-
lag för juniorer, som spelas i Thai-
land. Vårt skollag har kvalat in och 
de börjar bekänna färg redan idag. 
Cecilia Rimstedt, Sandra Rimstedt, 
Emma Sjöberg, Simon Bech och 
Erik Fryklund finns därmed inte 
på plats här i Jönköping – men bul-
letinstaben har lovat att redovisa 
dagliga rapporter från Asien, så att 
vi kan följa ungdomarnas framfart. 
Vi ger dem en riktig lyckospark och 
hoppas på fler svenska VM-medal-
jer denna magiska sommar.

Chairman’s Cup lockar inte 
längre det stora startfält som vi ti-
digare varit bortskämda med. Det 
beror främst på, att inte lika många 
utländska lag deltar. Anledningen 
är, att vi tidigare bjudit in ett tio-
tal internationella lag och då även 
stått för delar av deras kostnader. 
Efter det koststamma EM-arrange-
manget i Malmö 2004 har styrelsen 
valt att dra in denna utgift och inte 
längre bjuda in några lag. Visst 
vore det trevligt med en rejäl inter-
nationell touche på Chairman’s 
Cup, men ibland får den krassa 
ekonomin tala. 

En annan anledning till minskat 
utländskt deltagande, är att både 
Norge och Danmark numera har 
sina egna festivaler, norrmännen t 
o m samma vecka som vi. 

Om man betänker, att när vi 
hade omkring 100 lag till start i 
Chairman’s Cup, var 20 danska och 
20 av annan utländsk härkomst. Nu 
söker sig endast ett fåtal utländska 
lag till Jönköping, vilket gör att an-

Välkommen till årets festival!

talet svenska lag mer eller mindre 
är status quo.  

Betydligt roligare läsning är 
självklart, att varje år notera allt 
högre deltagarsiffror i våra sido-
tävlingar. 

På måndag och tisdag räknar vi 
med sidotävlingar som toppar på 
uppemot 230 par! Det är fantastis-
ka siffror! 

En nyhet för i år är att några si-
dotävlingar spelas med handikapp-
beräkning. Den redan breda Bridge-
festivalen blir ännu bredare!

Slutligen, ett stort tack till alla 
klubbar som ställt upp och lånat 
ut sina Bridgemate-maskiner. Med 
dessa kan vi kvalitetssäkra och le-
verera resultat ändå snabbare än 
vad vi tidigare gjort. 

Lycka till med spelet! §

MATS QVIBERG, FÖRBUNDSORDFÖRANDE

BULLEBIDRAG EFTERLYSES!

Har du något du vill berätta? Gör 
det i bulletinen. Kort eller långt 
spelar ingen roll. En rolig giv, en 
tokig giv .....  Kontakta bulletinre-
daktionen. Du kan även lämna bi-
drag i infodisken.

OBS!

Hela behållningen av bulletinför-
säljningen tillfaller ungdomsverk-
samheten!

OM BULLETINEN

Bridgefestivalbulletin 2005 är Of-
ficiellt organ för Förbundet Svensk 
Bridge under Bridgefestivalen.
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Lars Persson
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Peter Ventura
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SODUKO
Som alla moderna tidningar med 
klass bjuder givetvis även Bullen 
på en (ett?) soduko!

Vi börjar lite lugnt med ett rätt 
lätt pussel, i fall det nu finns någon 
som inte blivit biten av denna ja-
panska fluga än.

Så här gör man: Varje fält om 
nio rutor ska innehålla siffrorna 
1-9. Dessutom ska varje rad våg-
rätt och varje rad lodrätt bestå av 
samma siffror, 1-9. Varje siffra får 
endast förekomma en gång per fält 
och rad.

Lycka till! I morgon blir det svå-
rare.

Tankenötter

Här presenteras två bridgepro-
blem. Ett lite lättare och ett något 
svårare. Prova själv innan du ki-
kar i facit på sidan 11. Lycka till.

TOMMY GULLBERG -  STOckHOLM

Lätta [ K kn 2
1. Syd ] K D 5 3
Alla { 6 5 4
  } D 10 2

   
   ¤  
 
  [ E D 10 8 7 6
  ] ---
  { E 8 7 2
  } kn 9 6

  NORD SYD

   1 [
  3 [ 4 [

Utspel: Hjärterfyra enligt 10-12

Planera spelföringen!

Svåra [ E kn 3 2
1. Syd ] K 10 4 3
Alla { K D 2
  } 9 8

   ¤
  [ D 5
  ] E kn 9 8 7 6
  { E kn 4
  } 10 2

  NORD SYD

   1 ]
  2 NT* 3 }*
  4 ] pass

Utspel: Klöverdam

Väst fortsätter med klöver till 
kung. Hur behandlar ni trumfen 
när Öst sedan spelar ruter?

7 6 3 8 9 4 2 1 5
9 2 5 1 7 3 4 8 6
8 1 4 5 2 6 7 9 3
3 4 8 6 1 9 5 7 2
6 7 9 2 3 5 8 4 1
1 5 2 7 4 8 3 6 9
2 9 1 4 5 7 6 3 8
4 3 6 9 8 2 1 5 7
5 8 7 3 6 1 9 2 4

763894215
925173486
814526793
348619572
679235841
152748369
291457638
436982157
587361924

1 9 8 2 7 3 4 5 6
8 1 9 7 2 3 6 5 4
6 8 7 5 4 9 3 1 2
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många var uppe tidigt och vi tog en 
sväng till centrum, ca 25 minuters 
promenad från hotellet. Piestany 
var en mysig liten ort med ett gam-
malt charmigt centrum. Efter in-
köp av frukt, godis, diverse vatten 
och dryck var vi tillbaka till hotel-
let igen lagom till lunch.

Andra sessionen började kl:14. 
Sara och Cilla behöll sin tätposi-
tion och nu började tankarna snur-
ra. Deras målsättning på topp 50 
ändrades snabbt till topp 20, eller 
kanske topp 10?

Middag kl:18, lite vila och sedan 
dags för spel igen. 

cILLA INTE FÖRTJUST I  pUBLIk

Jag hade kollat upp lite vilka som 
klarade av publik och fått reda på 
att Cilla inte var överförtjust, även 
om hon vant sig vid det under de se-
naste årens framgångar. Eftersom 
jag inte ville påverka deras spel 
negativt valde jag att inte bakspela 
dem alls. Bulletinskribenterna följ-
de många av tätparen, men Cilla 
och Sara endast sex brickor av de 
totalt 112. Det kan nog ha varit en 
fördel då alla de suttit bakom back-
ade ett antal placeringar medan de 
blev studerade. 

Jag bakspelade Björn Sörling 
och Simon Bech session ett och 
två och med tanke på att de steg ca 
50 placeringar när jag sedan bytte 
spelare borde jag nog ha låtit bli… 
Förlåt! Simon och Björn.

Tredje sessionen var märklig och 
ur svensk synvinkel både den bästa 
och den sämsta… Efter 12 brickor 
låg Cilla och Sara först, Emma 
Sjöberg, Sandra Rimstedt 12:a och 
Karl Asplund, Eric Arvidsson på 
19:e plats. 16 brickor senare, när 
sessionen var slut, stod Cilla och 
Sara för första gången inte överst 
i resultatlistan. Emma och Sandra 
låg på 45:e plats och Erik och Karl 
på 30:e plats. Det svänger fort i 
bridge!

En andraplacering inför sista 
sessionen var dock befriande för 
den press Sara och Cilla börjat 
känna. Nu fick de slagläge istället 
och blev taggade till tusen!

På söndagen började spelet kl:13, 
Sara och Cilla såg sådär lagom ner-
vösa ut. De fick en bra sista grupp, 
utan att behöva möta de riktigt bra 
paren som siktade på en slutspurt.

Deras placering pendlade mellan 
ett och tre och inför sista ronden 
visste de att de spelade om medalj, 
frågan var bara vilken valör det 
skulle bli. Det var så tätt att varje 
bud och varje kort som spelades 
var avgörande för slutresultatet. 
Nu ville de vinna och nerverna låg 
utanpå.

Sara berättar själv på hemsidan 
om hur lång tid det tog och hur det 
kändes att spela sista brickan. (Se 
nästa artikel, red.)

En väntan som kändes som en 
evighet började innan det slutliga 
resultatet kom. Folk sprang fram 
och tillbaka och jämförde de tre 
medaljörernas resultat, ni vann 
nog, ni kom nog trea, det står mel-
lan er och holländarna var kom-
mentarer man hörde från alla håll.

Så kom då slutresultatet och 
glädjen när vi fick veta att de vun-
nit var obeskrivbar. Stort kramka-
las, telefonsamtal hem till Sverige 
och sedan bjöds alla som ville till 
rum 423 på champagne.

Fem flaskor champagne inköp-
tes, varav fyra nyttjades till bad av 
världsmästarinnorna. Fem till in-

förskaffades och det har nog aldrig 
varit så många människor på sam-
ma hotellrum förut. Alla ville fira 
våra hjältinnor!

Vi skötsamma svenskar, som ald-
rig missar en utsatt tid… duschade, 
bytte om och gjorde oss färdiga 
för bankett och prisutdelning som 
skulle börja klockan 20.00. Vi kom 
till en tom lokal för att få reda på 
att man ändrat tiden till 21.00, det 
stod på anslagstavlan i receptio-
nen. Vem har tid att titta där när 
man har ett VM-guld att fira?

Sedvanliga tal hölls från arrangör, 
EBL och WBF där José Damiani, 
WBF:s president, var lyrisk över att 
två unga, snygga tjejer vunnit. Det 
var första gången någonsin ett tjej-
par vunnit en öppen klass och Cilla 
var dessutom den yngsta någonsin 
med sina 17 år. 

Bättre reklam för bridgen går 
inte att få och WBF kommer att 
utnyttja denna seger för att mark-
nadsföra bridgen över hela värl-
den!

Prisutdelningen började, applå-
derna och jublen var stora för alla 
i skolturneringen och framförallt 
för trean och tvåan i öppen klass, 
dessutom spelades nationalsånger 
för alla medaljörer.

Man började undra om det skulle 
bli så speciellt för tjejerna att få kli-
va överst på pallen…

SILVER TILL pOLEN, GULD TILL SVERIGE (cEcILIA OcH SARA) OcH BRONS TILL HOLLAND
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Tro mig, det var det! Jublet och 

applåderna var öronbedövande 
och de flesta var nog överens om 
att om de inte fick vinna själva var 
Sara och Cilla de som skulle stå 
där överst på pallen.

Glädjen strålade från deras ögon 
och alla svenskar sjöng Du gamla 
du fria så man fick rysningar i hela 
kroppen.

Resten av kvällen och natten 
var det disco och firande för hela 
slanten, inte många av ungdomar-
na sov någon längre stund denna 
guldnatt.

JUNIORLÄGER 3/7-11/7

Nästan hälften av svenskarna läm-
nade oss på måndagen, men Sara 
Sivelind, Moa Petersen, Emma Sjö-
berg, Eric Arvidsson, Simon Bech, 
Rawad Hadad, Karl Aplund, Sofia 
Ryman, Björn Sörling och Magnus 
Melin deltog även i juniorlägret.

Under lägret spelades minst två 
bridgetävlingar per dag, det hölls 
lektioner för såväl mindre som mer 
rutinerade spelare, arrangerades 
utflyktsdagar, sportaktiviteter mm. 
För att vidga sitt globala bridge-
kontaktnät var det inte tillåtet att 
spela med samma deltagare el-
ler deltagare från samma land två 
gånger, inte heller med någon från 
sitt eget land. 

Eric Arvidsson var bäste svensk 
i partävlingscupen med en total 6:e 
plats över fem tävlingar.

Emma Sjöberg var med i det vin-
nande laget i en tvådagars lagtäv-
ling, Björn Sörling vann den avslu-
tande Crazy-bridgetävlingen, Karl 
Asplund och Rawad Hadad var 
med i det vinnande laget i en tre-
kamp, samt spelade final i en ping-
isturnering. Det var bara några av 
de svenska framgångarna under 
veckans aktiviteter.  

På lektionerna fick de lära sig 
etik, systemtips, korträkning, kon-
kurrensbudgivning m.m. En in-
tressant övning de fick göra var 
att bjuda och spela korten utan att 
titta på dem, efter att inledningsvis 
ha studerat korten och sedan lagt 
tillbaka dem i brickan igen. Förvå-
nansvärt många klarade det galant 

från ess till minsta lilla tvåa!
Sista lägerdagen var det dags 

för bankett och avslutningsshow. 
Svenskarna var som vanligt tjusi-
gast av alla med fina klänningar, 
skjortor och kavajer medan de 
flesta andra gick med jeans och T-
shirt. Det uppskattades mycket av 
arrangörerna.

Till showen hade våra ungdo-
mar spelat in Summer Nights från 
Grease i karaokeversion och skri-
vit en text med händelser från VM 
och läger som alla svenskar skulle 
sjunga tillsammans. Det lät mycket 
bra på genrepet när alla sjöng till-
sammans, det lät inte lika bra när 
de delade upp texten i solon, men 
roligt var det.

Efter en lång natts partajande 
var det sedan dags för hemfärd. 
Det skulle bli skönt att få komma 
hem till familjen igen, men var ock-
så tråkigt för att man skulle sakna 
dessa härliga ungdomar.

Transfer och flyg hem avkla-
rades utan missöden. På Arlanda 
väntade, förutom min dotter So-
fie och make Ulf, Bosse och Mar-
got Sivelind, Jenny Ryman, Gavin 
Wolpert, Mats Bud och Ann-Chris-
tine Malmberg. De sjöng VM-guld, 
VM-guld, VM-guld, hade ballong-
er, blommor och annat med sig. Det 
var kul och allt folk undrade nyfi-
ket vad det var för världsmästare 
som kom.

Utöver det jag skrivit ned här 
förekom naturligtvis också en del 
flirter, romanser, ”småtjafs” någon 
som var ledsen eller förbannad över 
något osv,  men den informationen 
stannar i tryggt förvar hos mig.

Den oro jag kände innan jag åkte 
var helt obefogad. Vi har ett gäng 
juniorer som är helt underbara 
människor. De är trevliga, roliga, 
skötsamma, ställer upp på varan-
dra och respekterar det man säger 
till dem. 

Jag var en i ”gänget” även om jag 
inte orkade lika länge på nätterna 
som dem…. 

Jag tror inte det fanns något an-
nat land som hade så populära del-
tagare som vi och oavsett land kan 
de flesta numera säga åtminstone 

något ord på svenska. Sju och fjor-
ton var populärt och “jag älskar 
dig” kan ganska många säga.

Jag åker gärna iväg med våra 
juniorer igen, det var en upplevelse 
utöver det vanliga.

Tack! För att jag fick förmånen 
att uppleva såväl VM-guld som att 
umgås med våra härliga bridgeju-
niorer. §

cARINA wESTLIN -  BOLLNÄS

1 RIMSTEDT Cecilia   %
 SIVELIND Sara
 SWE - SWE 60.04
2 KALITA Jacek
 KOT, Krzysztof
 POL - POL 59.81
3 PAGTER Vincent De
 MICHIELSEN Marion
 NED - NED 59.59
4 DONN Joshua
 FELDMAN Jason
 USA - USA 58.97
5 DRIJVER Bob
 TAMMENS Bas
 NED - NED 58.75
6 GORSKI Michal
 KASPERZAK Jakub
 POL - POL 58.63
7 AAL Sverre Johan
 LINDQVIST Espen
 NOR - NOR 58.47
8 EIDE Petter
 LIVGARD Allan
 NOR - NOR 58.19
9 NOWOSADZKI Michal
 SIKORA Jan
 POL - POL 57.71
30 ARVIDSSON Eric
 ASPLUND Karl
 SWE - SWE 54.92
35 RIMSTEDT Sandra
 SJOBERG Emma
 SWE - SWE 54.24
54 BERG Mans
 JOHANSSON Patrik
 SWE - SWE 52.07
73 BECH Simon
 SORLING Bjorn
 SWE - SWE 50.88
117 HADAD Rawad
 HED Staffan
 SWE - SWE 45.46
129 PETERSEN Moa
 RYMAN Sofia
 SWE - SWE 42.76
131 JANSSON Lars
 MELIN Magnus
 SWE - SWE 42.47
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Så detta räckte till guldet. 
JIPPPPPPPPPPPPPIIIIIIIIIIIIIIII.

Vi hade inte sett resultatlista då 
många supporters hjälpte oss och 
sprang och kollade på resultaten 
och kom springande och skrek YOU 
WOOOOOOOOOOONNNNNN. 
Sedan blev det champagne i massor 
varav 2 flaskor på mig och Cilla.

Det är svårt att beskriva stäm-
ningen den var enorm och går inte 
att beskriva i ord...

Tack än en gång för att gratula-
tioner. §

- Jag har inte fattat riktigt 
vad som har hänt!
En av våra senaste juniorvärlds-
mästare har skrivit några rader 
om hur det var att komma högst 
upp på pallen.

SARA SIVELIND -  LUDVIkA

Ska försöka berätta lite hur allt är 
och har varit här nere. Först vill 
jag verkligen tacka alla er som har 
gratulerat oss. Tack för alla medde-
lande till telefonen och mailen. Ni 
är helt underbara utan alla under-
bara vänner här nere som gjorde 
vår kväll till det bästa jag har upp-
levt vi var prinsessor hela kvällen. 
Och till er som hejade fram oss.

Vi låg 1-3 hela tiden och många 
tankar går i huvudet. Vi försökte 
att bara tänka på bricka för bricka 
och inget annat. Vi låg trea med 10 
brickor kvar att spela då var vi trea. 
Medalj är ju bra så vi tog det lugnt. 
När det var 2 brickor kvar så kom 
sista papperet in vi låg tvåa endast 
10 poäng efter. Då var det bara att 
sikta sig på guldet. Vi hoppades på 
två ganska “enkla brickor” (finns 
det sådana? :-)

HÄR HAR NI DE TVå SISTA BRIckORNA

[ E x   [ 10 x x x x
] E D   ] K kn x x
{ E 5 2  ¤ { K kn x
} E D kn x x x  } K

Ostörd budgiving

 VÄST NORD ÖST SYD

	 Cecilia	 	 Sara	

	 Rimstedt	 	 Sivelind

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

1 } var 17+. 5 ] frågar efter klö-
ver dam. 5 NT ja jag har den. Sedan 
slutbudet 6 NT som gav oss ca 100 
poäng av 140. Inte så lätt att hitta 
till sju här. Klöver knekt är inte så 
lätt att få in.

Sedan kom nästa bricka som 
säkert tog 10 min. (i spelföring, då 
är man inte lite nervös :-)) Bildbe-
vis finns på detta säger Carina och 
kommer att skickas och läggas ut. 
Hon tog kort på mig när jag spelade 
denna.

[ E K x x   [ ---
] x   ] K 10 x x
{ 10 x x x  ¤ { E K kn x
} kn 9 8 x   } K D 10 x x

 VÄST NORD ÖST SYD

   2 } pass
 3 } D 5 } pass
 Pass pass

Utspel, hjärterfyra.
Dom hittade ett bra försvar mot 

mig. Vi mötte ett bra polskt par 
(inte dem som ledde)

Hjärter ut till ess och nu rutersju 
i skift. Gick upp med ruteress och 
spelade klöver till åttan som duck-
ades. Nu var det bara att spela ess 
och kung i spader för att slänga två 
ruter. Spader till stöld och hjärter 
till stöld två gånger. Sedan mer klö-
ver. Fi tog för klöveresset och hade 
nu bara ruter och hjärter kvar att 
spela. 11 stick.

Som det satt var det aldrig någ-
ra problem med detta kontrakt 
men jag tänkte att det kunde vara 
singelruter. Sedan är det svårt att 
förklara hur man tänker när man 
vet att det kan hänga på VM guld. 
Man kunde göra 3 NT 10 stick men 
vi fick lite över medel på brickan. 
Några hade varit i 2 [ D med en 
straff och 3 [ D -2.

cEcILIA RIMSTEDT OcH SARA SIVELIND
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pETER VENTURA -  kARLBO

VM för juniorlag spelas parallellt 
med Bridgefestivalen i Bangkok, 
Thailand. Sverige finns represen-
terat i skolklassen.

Vid EM för juniorlag, som för ett år 
sedan spelades i Riccione, Italien, 
slutade det svenska skollaget på en 
fin fjärde plats. Det räckte för att 
kvalificera sig till VM som ett av 16 
lag. 

18 lag har kvalificerat sig till 
Thailand i den äldre klassen. I Ric-
cione vann Polen både skolklassen 
och den äldre dito, precis som två 
år dessförinnan. Sverige slutade på 
11:e plats i den äldre klassen. 

Sedan JEM-lag spelades första 
gången i Prag 1968, då Sverige tog 
guld, har det mer eller mindre gått 
utför i den äldre klassen. Vi hade 
en bra period i mitten av 70-talet, 
med ett guld och två silver, men 
efter det har medaljerna uteblivit. 
Tur att det finns svenska juniortje-
jer som kan visa hur en kortlapp 
ska dras!

Spelarna bor och spelar i extra-
vaganta och 88 våningar (!) höga 
Baiyoke	 Sky	 Hotel. Hotellet är 
Thailands högsta byggnad.

I Bangkok representeras vi av 
följande kvintett:

Simon Bech
Erik Fryklund

Cecilia Rimstedt
Sandra Rimstedt
Emma Sjöberg 

Kapten- och coacharbetet delas 
mellan Hans och Eva-Liss Göthe.

SpELUppLÄGG

Spelet är upplagt som en Round 
Robin, där alla möter alla. De fyra 
främst placerade lagen spelar se-
mifinal över 64 brickor och finalen 

JVM i Bangkok 
- HEJA SVERIGE!

går över 96 brickor. Bronsmatchen 
spelas över 64 brickor.
Carina Westlin hörde sig för, om 
vad laget tror om sina chanser i 
tävlingen.

Målsättningen är inte gemen-
samt diskuterad ännu, men minst 
semifinal säger en av deltagarna 
till Carina. 

De främsta hoten bör komma 
från Polen och Israel.

Ingen av spelarna har speciella 
psykologiska underlägen mot någ-
ra motståndare, däremot matchas 
tjejerna friskt mot par de har psy-
kologiskt övertag mot…
Varje spelare spelar med två part-
ners, De par-kombinationer Hans 
och Eva-Liss varvar mellan är: 

Simon-Erik
Simon-Cilla

Emma-Sandra
Sandra-Cilla
Emma-Erik

SYSTEM

Hans Göthe redogör för systemet 
paren spelar:

- Alla parkombinationer spelar 
stark klöver med 5-korts högfärg.  
1 ruter är något varierande och 
man kan nog säga att det är fem 
olika ruteröppningar för de fem 
kombinationerna, meddelar.

Öppningsceremonin hålls idag 
under eftermiddagen och spelet 
börjar tidigt i morgon bitti, svensk DET FINNS HOTELL, åSSO FINNS DET HOTELL

SIMON BEcH LOVAR ATT HåLLA SIG FRåN SLAMEMMA SJÖBERG LÄMNAR HUNDEN HEMMA

tid. JVM avslutas tisdagen den  
8 augusti.

Bulletinen kommer att följa JVM 
och vi räknar med dagliga rappor-
ter från Eva-Liss och Hans, som vi 
via bullen kan förmedla ut till er på 
plats här i Jönköping.

Lycka till, Sverige! §
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LIcHTENSTEIN

Johan Nilsson, B Rudenstål, K Lich-
tenstein, B Gustafsson, O Stavås

Stockholmare som tar alla chan-
ser att få representera i ett lands-
lag. Det hjälper dock inte. Slutspel.

kÄMpE

Peter Backlund, E Pyk, K Strand-
berg, M Swanström

Enda meriten är att de alltid bru-
kar hitta Peter Fredin i slutspelet 
och slå ut honom.

ERIcSON

Kent Maltein, Tony Söderhäll, Bo 
Ericson, Lars Ericson, S. Vestlund, 
H. Svensson

En armerad båt kanske hjälper. 
Nej förresten. Knappast.

FRIROND

Robert Bäck, Kent Johansson, Ro-
ger Andersson, Göran Selldén

Tids nog får laget frirond och 
slipper spela mera. Slutspel.

ARLA

Micke Almgren, L Petersen, C Bjur-
ling, K Persson, D Abrahamsson, T 
Stormo

Detta lag vill inte jag möta på 
morgonkvisten.

SLAMkRYpARNA

Yvonne Thalén, Yvonne Lund, So-
fia Lidström, Jan Lidström

Låter man bli att bjuda någon 
slam går det inte alltid bra. Men 
många par skulle tjäna på det.

JÖROLAJO

Johan Göransson, Lars Wallmark, 
Jörgen Wallmon, Robert Frank

Det förefaller som om man inte 
kan prata rent. Hoppas de är bättre 
på att deklarera systemet.

Tommy GullbERG...

...tippar Chairmans Cup
MBcBRIDGE.cOM

Tobias Törnqvist, Magnus Eriks-
son, Arvid Wikner, Johan Upmark

Mercedes Benz kanske? Ett far-
ligt lag om inte Magnus alltför ofta 
får tillfälle att med hjälp av röda 
lappar tala om hur det sitter. Semi-
final.

HÄLSINkI

Joakim Guldbrand, Ulf Westlin, 
Heikki Seppänen, Arne Ågren

Javisst går det åt fanders.

TEAM BLOMQVIST

Mikael Blomqvist, Mikael Hjerm, 
Kristoffer Brännström, Fredrik 
Wikström

Det teamet var bra på rally men 
dessa lär volta alldeles för ofta.

AxNE

Nils Åhlén, L Ruthström, O Axne, 
G Jörgensen, H Dellien, L André-
asson

Bjuder ofta lyckosamt canapé 
men i år ska i varje fall mitt lag 
undvika era långfärger. Kvartsfi-
nal.

TRANSEARLY

Sune Fager, Rolf Scherdin, Rune 
Pettersson, Jan Johnsson

Tja, man får väl ha viss respekt 
för vår nya kanslichef men den 
gamla spelade inte heller så bra. 
Slutspel.

cROcI

Croci Alessandro, Johansson Jan-
Ove, Rivera Rob erto, Muzzin Fran-
cesco

Italien är bra på fotboll, på fot-
boll, på fotboll. Slutspel.

FREDIN

Arne Larsson, F Björnlund, P Fre-
din, F Wrang, T Vang-Larsen

Kämpe! Här har ni Fredin. Fi-
nal.

kåREkE

Tommy Gunnarsson, Peter Modh, 
Agneta Kåreke, Torbjörn Kåreke

Med enbart mod kommer man 
inte så långt. Även om en heter 
Tommy.

SkALMAN

Tom Gärds, Krister Ahlesved, Ste-
fan Haglund, Mårten Gustawsson, 
Jan Lagerman, Christer Eriksson

Var det inte för greven så kunde 
laget gå långt. Semifinal.

cOMBINE

Johan Wedeen, Peter Karlsson, 
Christian Carlsson, Bo Roos

Det är klart att man ska kombi-
nera sina hemgångschanser. Titta 
bara på mina problem.

ZEST

Bobby Claeson, Anders Hägglund, 
Ola Mattsson, Tommy Gullberg, 
P.O.Sundelin, PG Eliasson

Laget förvirrar sig stundtals i 
avancerade budgivningar vars be-
tydelse ingen längre kommer ihåg.  
Slutspel.

RAMLE

Per Ongstad, Alf Tore Svendsen, 
Helge Bjaaland, Sergey Volkov

Bjud några norska slammar så 
kanske det kan gå bra. Slutspel.

ABL

Stefan Josefsson, Nilla Sundberg, 
Anna Roos, Per-Arne Karlsson, 
Anders Ljung, Tomas Winqvist

Med detta lag får Tomas Win-
qvist och Anna Roos (Grattis för-
resten Per-Arne!) visa att det kan 
styra ett lag. Trots Anders Ljung. 
Slutspel.
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FRIDOLIN

Hans Kvick, Björn Alenfalk, Tho-
mas Ivarsson, Nils-Olof Fridqvist

Här kommer Fridolins snabbt att 
dansa ut i slutspelet. Åttondelsfi-
nal.

kVARTETTEN SOM SLÄNGDE

Lars Hed, Ulla Davidsson, Lars-
Göran Larsson, Börje Brag

Jag trodde inte att Lars Hed 
slängde sig. Jag trodde att han var 
en som synade all förbundets verk-
samhet.

NORD OcH SYD

Mats Johansson, Kent Bäckström, 
Lars Ohlsson, Göran Rångevall, 
Marcus Hjelte

Man måste ha några som spelar 
Öst och Väst också.

BERIk

Mats Axdorph, Johnny Östberg, 
Bengt-Erik Efraimsson, Anders 
Morath

Nu när de slipper Sven-Åke med 
partner kanske laget kan gå riktigt 
bra. Final.

42

Robert Söderlund, Johan Vikström, 
Anki Vikström, Anders Vikström

Hade det inte varit lugnare i Bo-
denklövern? Där kanske man kan 
slinka när man spelar på 4-2.

VI BJUDER Så BRA

Per-Åke Jansson, Lars Lundgren, 
Birgitta Samuelsson, Nils Gardell

Vad hjälper det när ni inte spelar 
så bra?

ZANG

Mats Sjöberg, Olof Bergström, Hå-
kan Strääf, Jan-Erik Thomasson

När ska ni lära er att stava? Se-
mifinal.

BIFROST

Emil Tibblin, Staffan Hedman, Eric 
Boberg, Thord Lindberg

Mitt äldsta barnbarn August 3 
år har just börjat på dagiset bifrost. 
Han kan spader, hjärter, rutrar och 

klöver. Kanske han kan lära er nå-
got?

JOkER

Johnny Ivarsson, Leif Olsson, 
Claes Gustavsson, Jaenita Johans-
son, Ricky Johansson

Man spelar inte bridge med Jo-
ker. Slutspel.

ÖREBRIDGEN+

G Petersson, J-O Andersson, P Bill-
gren, B Sanzén, L Svenzon, C Bjä-
ring

Christer är ett stort plus det hål-
ler jag med om. Semifinal.

pG-kILLERS

Bruno Rubenis, Karlis Rubins, 
Maija Romanovska, Andis Geste, 
Igor Khazanov, Ben Hayes

Jag trodde att PO var den som 
skulle döda PG. Kvartsfinal.

kATEpAL

Peter Svensson, K-G Westlund, 
Kjell Jansson, Mattias Jonsson, 
Håkan Lindh

Jag förstår ingenting men jag är 
övertygad om att det inte gör nå-
got.

AUBY

Daniel Auby, Leif Bremark, Johan 
Ebenius, Catarina Midskog, Ulf 
Nilsson, Jan Selberg

Perfekt lag att möta om man vill 
vinna på tid. Kvartsfinal.

GRÖNkÖpING

Kristian Rönn Jensen, Roland 
Storck, Ronny Eriksson, Ulf Olaus-
son

Jag håller med.

DYNABYTE

Lars OA Hedlund, Conny Lövgren, 
Bruno Hedenstedt, Erik Lindqvist, 
Anders Söderstedt, Rolf Mattsson

Hur får man Tyresö till Dyna-
byte?

INDEpENDENT INVESTMENT GROUp

Patric Holmberg, Stefan Fohlheim, 

Johnny Johansson, Peter Törn-
blom

Man ska vara väldigt ekono-
miskt oberoende om man ska satsa 
på det här laget. Åttondelsfinal.

STYRELSEN

Andreas Jansson, Daniel Sivelind, 
Eric Arvidsson, Jonas Engström, 
Karl Asplund

Jag trodde att det var jag som 
satt i styrelsen. Slutspel.

NORDEA, ALINGSåS

Conny Johansson, Roland Anders-
son, Thomas Johansson, Hans Bo-
geskär, Per Larsson, Mikael Da-
nielsson

Den Thomas Johansson jag as-
socierar till är mycket bättre på 
tennis.

ÖST MED 1 VÄST

Nils Pettersson, Jan Norberg, An-
ders Norin, Leif Norberg

Man ska helt korrekt ha en Öst, 
en Väst men dessutom en Nord och 
en Syd.

DRUVEkS

Aarne Rummel, Ivar Kalma, Leo 
Luks, Lauri Naber

Jag läste drummel en kort stund 
men inser snabbt mitt misstag. Åt-
tondelsfinal.

ZOMBIS

Ugis Jansons, Ivars Rubenis, Gints 
Rubenis, Janis Neimanis

Inte duger det att vara zombies i 
Chairman´s cup.  Kvartsfinal.

cHLODNIA MRANGOwIA SI

Mirek Cichocki, Romek Kierznow-
ski, Bogus Gierulski, Krzys Pikus, 
Leszek Sztyrak

Sven-Erik Berglund berättade 
en gång att han hade spelat i Polen 
före budlådans införande. När täv-
lingen började hördes ett unisont 1 
club över hela spellokalen. Kvarts-
final.
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ÖBO +

Johan Grönkvist, Anders Freij, 
Thomas Brehmer, Björn Forsberg

Här hitta jag inga plus, bara mi-
nus.

ISAkSSON

Christina Klemmensen, Trine Bin-
derkrantz, Torbjörn Axelsson, Joa-
kim Schmeisser

Kanske rutersju kan pigga upp. 
Slutspel. 

EN SExA SkåNE

Lars-Gunnar Ludvigsson, Nils-
Erik Ekholm, Ingmar Henrysson, 
Fredrik Swärdh, Ola Svensson, 
Tor-Björn Bohman

Passar bättre lite till exempel i 
samband med kräftor.

JOURNALISTERNA

Ib Lundby, Peter Lund, Bo Appel-
qvist, Jan Hanner Jan Hanner

Danskarna är i alla fall bra på 
att skriva. Vi tackar på förhand för 
bidrag till bulletinen. Slutspel.

THE BAkERS

Robert Frank, Jörgen Wallmon, 
Johnny Pettersson, Christer Svens-
son

Konkurrenter till bullredaktio-
nen?

TOMS VIRkE

Örjan Jacobsson, Tommy Anders-
son, Sune Hallgren, Stefan Budin, 
Eva Martinsson, Tin Wickström

Personligen föredrar jag klar to-
nic till gin.

EkHOLMS GÄNG

Lennart Ekholm, Peter Johansson, 
Linus Jorenbro, Freja Andersson

Det känns bra att KMK gör sin 
plikt så att deltagarantalet blir högt 
i tävlingen.

HI-LO

Leif Lagerqvist, Hans Svidén, Mi-
kael Alexandersson, Bo Hjort

Deras partners ska aldrig spela 
ut eftersom de ständigt lågmarke-
rar. Det kan aldrig gå bra. §

Chairman’s Cup är en tävling öp-
pen för alla som spelas på brid-
gefestivalen. Det är en lagtävling 
som inleds med ett kval i form av 
Gröna Hissen och avslutas med 
raka cupmatcher.

Tävlingens namn kommer av att 
ordföranden för Förbundet Svensk 
Bridge, Mats Qviberg, sponsrar 
tävlingen. Chairman’s Cup spelas 
lördag 29 juli till torsdag 3 augusti. 
Senaste anmälan fredag 28 juli kl 
13.00. Kaptensmöte lördag 29 juli 
kl 12.00.

SYSTEMREGLER

B-system gäller i Gröna Hissen och 
de korta cupmatcherna (lördag - 
måndag). Från och med de långa 
cupmatcherna (kvartsfinalen; tis-
dag) tillåts A-system. Oavsett sys-
temnivå ska deklarationer över-
lämnas till motståndarna direkt 
vid val av motståndare.

STARTAVGIFTER

Gröna Hissen: max 2.000 kr/lag 
(125 kr/junior, 500 kr/övriga). Mån-
dag och framåt: 500 kr/lag.

SpELUppLÄGG

Chairman’s Cup inleds lördag och 
söndag med kval i Gröna Hissen 
format. Antal lag som kvalificerar 
sig till vidare spel beror på antal 
startande lag.

Avslutningen från och med tis-
dag är kvartsfinal, semifinal och 
final, alla över 64 brickor. På final-
dagen (torsdag) spelas även match 
om tredje pris över 32 brickor. 

Måndag eftermiddag spelar 16 
lag cupmatch över 32 brickor. 

Måndag förmiddag spelas följan-
de: -- De lag som har kvalificerat sig 
från helgens spel spelar cupmatch 
över 32 brickor. Det rör sig om mel-
lan 24 och 28 lag. -- Övriga lag, det 
vill säga utslagna lag och lag som 

VAd GällER I

Chairman’s cup?
till minst 50% består av spelare 
från damernas parfinal, kan spela 
återkval. Detta spelas som Gröna 
Hissen över 30 brickor. 

SkÄRMAR OcH RAMA

Med start i kvartsfinalen kommer 
matcherna att spelas med skärmar. 
Semifinalen och finalen kommer 
att sändas i ramateater och på in-
ternet.

MÄSTARpOÄNG

I Gröna Hissen spelar vi om sil-
verpoäng. Från kvartsfinalen och 
framåt spelas om guldpoäng med-
an de tidigare cupmatcherna ger 
silverpoäng. I Andra chansen spe-
las om bronspoäng.

VANDRINGSpRISET

Vinnarlaget får förutom prispeng-
ar även en inteckning i kampen om 
vandringspriset. Seger ger 10 po-
äng. Tommy Gullberg toppar just 
nu på 22 poäng och 30 poäng krävs 
för att erövra priset för gott. §
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VANDRINGSpRISETS TOp 10

1. Tommy Gullberg 22 p

2. Boguslaw Gierulski 20 p
 Krzysztof Pikus 20 p
 Mirek Cichocki 20 p

5. Mårten Gustawsson 18 p

6. Bengt-Erik Efraimsson 16 p

7. Sven-Åke Bjerregård 15 p 
 Anders Morath 15 p 
 Roman Kierznowski  15 p
10. Frank Westman 13 p
 Göran Petersson 13 p
 Leif Svenzon 13 p

TIDIGARE VINNARE 

1��8 Örebridgen 
Tommy Bergdahl, Peter Nordén, 
Bo-Henry Ek, Göran Petterson, 
Rolf Israelsson, Leif Svenzon 

1��� Skalman 
Tom Gärds, Stefan Haglund, Nik-
las Warne, Martin Löfgren, Frank 
Westman 

2000 Aktuell Produktion 
P-O Sundelin, Johan Sylvan, Tom-
my Gullberg, Lars Andersson, Pe-
ter Strömberg, Fredrik Nyström 

2001 Bulgarien 
Dessislava Popova, Christo Dru-
mev, Ivan Bonev, Rossen Gunev 

2002 8�65 
Tommy Gullberg, Anders Mo-
rath, Mårten Gustawsson, 
Sven-Åke Bjerregård, Bengt-Erik 
Efraimsson

2003 Chlodnia Poland 
Mirek Cichocki, K Pikus, Kierz-
nowski, B Gierulski 

200� Ruterfyra 
Mats Nilsland, Björn Axelson, Per-
Inge Helmertz, Arne Larsson

2005 de Botton
Janet de Botton, Niklas Sandqvist, 
Gunnar Hallberg, A Malinowski, 
Jason Hackett, Justin Hackett

LÖSNINGAR

Lätta [ K kn 2
1. Syd ] K D 5 3
Alla { 6 5 4
  } D 10 2

   
   ¤  
 
  [ E D 10 8 7 6
  ] ---
  { E 8 7 2
  } kn 9 6

  NORD SYD

   1 [
  3 [ 4 [

Utspel: Hjärterfyra enligt 10-12

Planera spelföringen!

Lägg låg hjärter från bordet och 
hoppas på att Öst inte kan läsa sit-
sen och sätter i hjärteress. Då får 
ni den hjälp ni behöver för att klara 
kontraktet.

Svåra [ E kn 3 2
1. Syd ] K 10 4 3
Alla { K D 2
  } 9 8

   ¤
  [ D 5
  ] E kn 9 8 7 6
  { E kn 4
  } 10 2

  NORD SYD

   1 ]
  2 NT* 3 }*
  4 ] pass

Utspel: Klöverdam

Väst fortsätter med klöver till kung. 
Hur behandlar ni trumfen när Öst 
sedan spelar ruter?

Fortsätt med hjärteress. Har Väst 
dam tredje i hjärter maskar ni ut 
den. Skulla Öst ha trumfdam gar-
derad fortsätter ni med hjärter till 
kung och höga ruter. Därefter är 
det dags att peta in Öst för spader-
favör.
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Pia Andersson och Lena Kärr-
strand Nilsland är för många för-
handsfavorit till seger i SM-damer. 
Men jag sticker ut hakan – och tip-
par att de missar guldet.

SM-damer inleder som vanligt 
Bridgefestivalen och i årets uppla-
ga hittar jag sex par som känns lite 
hetare än det övriga fältet.

Jag kommer att tippa alla SM-fi-
naler. Inför varje final har jag med 
mig någon eller några gästtippare, 
som alla försöker slå redaktörn på 
fingrarna.

Gull-Inger Johansson och Marie 
Petersson, sexa för två år sedan och 
guldmedaljöser i fjol, går inte att 
avskriva i snacket om medaljerna. 
Paret spelar i samma lag i Skånese-
rien, men annars kamperar de inte 
ihop särdeles ofta. Gull-Inger kom-
mer förstås att göra vad hon kan, 
för att sätta landsorten återigen på 
kartan, men jag placerar inte paret 
på pallen i år. 

Stabila syrrorna Gudrun och 
Ylva Strandberg kommer säkert 
att ha goda medaljchanser, när det 
drar ihop sig. Mitt tips blir att de 
snubblar just framför mållinjen. 
Fyra?

Efter guldyra både 2003 och 
2004 blev förra årets tävling en be-
svikelse för Gävleduon Christina 
Ahl – Margareta Ehlin. De var ald-
rig riktigt nära täten och stannade 
som 14:e par i mål. Jag räknar med 
att också årets final blir proble-
matisk för paret – och själv håller 
Christina med:

Jag tror att vi slutar någonstans 
i mitten. Bridgen hamnar just nu 
långt ner på min prioriteringslis-
ta och jag har inte spelat en täv-
ling sedan i mars. Därutöver har 
mycket annat stört Margaretas och 
min uppladdning. Men nu är vi ju 

Sm-dAmER:

Hakan sticks ut direkt

tävlingsmänniskor, så man ska 
aldrig säga aldrig…

Vilka par får då Christinas tips?
I år kommer Pia och Lena att 

vinna. Tvåa kommer Örebrotjejer-
na och trea Sivelinds.

…OcH på pALLEN ÄNTRAR…

På bronsplats placerar jag som-
marens hetaste tjej, Sara Sivelind, 
tillsammans med mamma Margot. 
Ingen bridgespelare i landet kan ha 
missat att 24-åriga dalkullan Sara, 
i par med 17-åriga halländskan Ce-
cilia Rimstedt, spelade hem VM-
titeln för juniorpar i Piestany, Slo-
vakien. Det var f ö första gången 
ett dampar vann ett öppet mäster-
skap.

Sara och Margot tog silver 2001 
och har kapacitet för medalj av alla 
tre färgnyanser. Mitt tips blir brons 
– och med lite flyt kan finalen sluta 
ännu lyckligare.

Sara har bidragit med ett tips till 
bulletinen, där hon försiktigt place-
rar det egna paret utanför topp-tre. 
Se hennes tips lite längre ner.

Än så länge är Pia Andersson 
ohotad på tronen som landets bäs-
ta dam (men se upp – det mullrar 
från de yngre förmågorna baki-
från!). Mina båda gästtippare sät-
ter Pia överst i årets damfinal i par 
med Lena Kärrstrand Nilsland. Pia 
och Lena var dock inte bättre än 
trea bland 20 startande i DM-fina-
len. SM taggar dem givetvis några 
snäpp ytterligare. Pia och Lena 
känns som den största förhands-
favoriten, men jag sticker ut hakan 
lite och tippar att de missar guldet, 
till förmån för Örebridgens Maria 
Grönkvist – Catharina Forsberg. 
Visserligen är Närkeduon långt 
ifrån några partävlingsfantomer, 
nej, fyrmanna är dessa damers me-
lodi. Men efter år av misslyckade 
damfinaler sågs ett spirande ljus 
förra året i Jönköping. Någon med-
alj blev det inte då för Maria och 
Catharina, men väl en hedrande 
fjärdeplats. Det var ett steg fram-
åt – och för mig ett tecken på att 
Örebros hopp i år kan slå. Och det 
stort.  

FJOLåRSMEDALJÖSERNA, MARI, JENNY, MARIE, GULL-INGER, JENNY OcH YLVA 
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pETERS TIpS

1. Maria Grönkvist – Catharina Forsberg 
2. Pia Andersson – Lena Kärrstrand Nilsland
3. Sara Sivelind – Margot Sivelind

Outsiders: Christina Ahl-Margareta Eh-
lin, Gudrun Strandberg-Ylva Strandberg, 
Gull-Inger Johansson-Marie Petersson

GÄSTTIppARE 1: SARA SIVELIND

1. Pia Andersson – Lena Kärrstrand Nilsland 
2. Christina Ahl – Margareta Ehlin 
3. Maria Grönkvist – Catharina Forsberg

Outsiders: Peggy Nyholm-Suzanne Lars-
son, Gudrun Strandberg-Ylva Strand-
berg, Sara Sivelind-Margot Sivelind

GÄSTTIppARE 2: cHRISTINA AHL

1. Pia Andersson – Lena Kärrstrand Nilsland 
2. Maria Grönkvist – Catharina Forsberg 
3. Sara Sivelind – Margot Sivelind

DE 10 BÄSTA 2005

1. Marie Petersson - Gull-Inger Johansson,
 Karlshamns BK   
                     
2. Jenny Ryman - Mari Ryman
 BK S:t Erik                          

3. Jenny Evelius-Nohrén - Ylva Karlsson-Uisk
 Upsala BS/BK Fyris                 

4. Maria Grönkvist - Catharina Forsberg
 Örebridgen                           

5. Pia Andersson - Cecilia Rimstedt
 BK Everfresh/Harplinge BK          

6. Lena Friberg-Davidsson - Siv Jacobsson
 BK Albrekts                          

7. Monica Näs - Anette Nilsson.
 Brunflo BK                           

8. Majlis Eriksson - May Åkesson.
 BK Allians, Sundsvall                 

9. Gun Karlsson - Catharina Kindstrand
 Filbyter Bridge                      

10. Anna-Britta Brorsson - Anna Järup
 Tanums BK/Uddevalla BF § 
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Vi som arbetar
på festivalen

ÖVERLEDARE, EkONOMI OcH TÄVLINGS-

STARTER

Lars Persson
Micke Melander

INFORMATIONS- OcH HOTELLDISk

Dan Nilsson
Rikard Korse
Carina Westlin

kOpIERING OcH ALLT-I-ALLO

Mikael Fröjd
Sixten Ek
Leif Geremyhr

BULLETIN

Peter Ventura
Thomas Larsson
Tommy Gullberg
Thomas Wedin

TÄVLINGSLEDNING

Calle Ragnarsson
Christer Grähs
Linus Jorner
Jens-Ulrik Fougt
Göran Sallstedt
Thomas Winther
Freddy Friberg
Carl Ek
Magnus Berg

BRIckLÄGGNING

Gert Malmström
Bo-Lennart Grähs
Lena Gustafsson
Hans Mittler
Dan Gustavsson

SEkRETERIAT OcH RAMA

Tomas Brenning
Ulla Brenning
Boel Hall
Björn Sörling
Staffan Hed

cAFETERIA

Anders Morin
Carina Ljung
Helene Axelsson

Fredrik Ljunggren
Duan Melander
Chaluay Bonwang
Sukanja Klijan

BRIckBYTARE

Evelina Fröjd
Fredrik Fröjd
Kajsa Fröjd
Sofia Axelsson
Fredrik Axelsson
Ida Grönkvist
Mikael Grönkvist
Sofie Westlin
Irma Petersen
Moa Petersen
Mattias Karlsson
Christoffer Knutsson
Dennis Knutsson
Tina Svensson
Erika Rhodin

ÖppNA TÄVLINGAR

Söndag 30 juli
10.00 – 19.25 Chairman’s Cup
10.00 – 13.15 Brons 2 – 24 br
15.30 – 22.15 Silver 2 – 42 br
19.00 – 22.15 Brons 3 – 24 br

Måndag 31 juli
10.00 – 20.30 Chairman’s Cup
10.00 – 13.15 Brons 4 – 24 br
15.30 – 22.15 Silver 3 – 42 br
19.00 – 22.15 Brons 5 – 24 br

Tisdag 1 augusti
10.00 – 20.00 Chairman’s Cup
10.00 – 13.15 Brons 6 – 24 br
15.30 – 22.15 Silver 4 – 42 br
19.00 – 22.15 Brons 7. Mixed 24 br

Onsdag 2 augusti
10.00 – 20.00 Chairman’s Cup
10.00 – 13.15 Brons 8 – 24 br
10.00 – 19.30 SM-lag veteraner
10.00 – 16.45 Silver 5 – 42 br
14.30 – 17.45 Brons 9 – 24 br

Torsdag 3 augusti
10.00 – 20.00 Chairman’s Cup
10.00 – 16.00 SM-lag veteraner

Dag för dag schema

Torsdag 3 augusti... fort.
10.00 – 13.15 Brons 10 – 24 br
15.30 – 22.15 Silver 6. IAF – 42 br
19.00 – 22.15 Brons 11 – 24 br

Fredag � augusti
10.00 – 13.15 Brons 12 – 24 br
15.30 – 22.15 Silver 7 – 42 br
19.00 – 22.15 Brons 13 – 24 br

Lördag 5 augusti
10.00 – 13.15 Brons 14 – 24 br
15.30 – 20.00 Guldtvl del 1 - 32 br

Söndag 6 augusti
10.00 – 14.15 Guldtvl del 2 - 32 br

SM-FINALER

Lördag 2� juli
10.00 – 21.00 SM-Damer

Söndag 30 juli
10.00 – 15.00 SM-Damer

Måndag 31 juli
10.00 – 21.00 SM-Veteraner

Tisdag 1 augusti
10.00 – 15.00 SM-Veteraner

Onsdag 2 augusti
10.00 – 19.30 SM-Mixed
10.00 – 19.30 SM-Lag Veteraner

Torsdag 3 augusti
10.00 – 16.20 SM-Mixed
10.00 – 16.00 SM-Lag Veteraner

Fredag � augusti
10.00 – 19.45 SM-Öppna par kval

Lördag 5 augusti
10.00 – 20.00 SM-Öppna par 
  A - final
10.30 – 20.30 SM-Öppna par 
  B - final

Söndag 6 augusti
10.00 – 16.30 SM-Öppna par
  A - final
10.30 – 16.15 SM-Öppna par
  B - final
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Det är i alla fall vad den här lilla lå-
dan vill bli. Bridgemate heter den, 
och kommer från Holland. Svensk 
Bridge samt ett drygt tjugotal klub-
bar har köpt in ett antal, och under 
festivalen kommer fler spelare att 
få bekanta sig med denna manick. 

Så: vad gör den? Korrigerar dina 
mindre begåvade bud? Berättar hur 
du ska få hem kniviga kontrakt? 
Nej, Bridgemate berättar bara 
(den ibland så grymma) sanningen 
– scoren – för sekretariatet. Nord 
knappar in slutbudet, utspelet och 
resultatet på brickan, och allt kon-
trolleras av Öst. Sedan skickas 
uppgifterna direkt in i uträknings-
programmet, och scoren kommer 
ut blixtsnabbt.

Uppfinningen är gjord av en hol-
ländare, Ron Bouwland, och i Hol-
land används Bridgemate redan på 
över 600 klubbar. Här hemma har 
den använts under HQ Fonder Cup 
förra hösten 2004 samt vid SM lag-
finalen senaste två åren.

Svenska Bridgeförlaget mark-
nadsför och säljer Bridgemate till 
svenska klubbar. 

Under själva tävlingarna under 
Bridgefestivalen kommer appara-
ten att användas. Vill du veta mer, 
kolla mer www.svenskbridge.se

Bridgespelarens bästa vän?

INSTRUkTIONER FÖR BRIDGEMATE

Allmänt
Tryck på OK för att starta Bridge-
mate. Det finns ingen Av-knapp, 
utan den stänger av sig själv.
Tryck på OK för att gå vidare. 
Tryck på Cancel för att backa.

Starta
Tryck på OK. En välkomstskärm 
visas. Tryck på OK igen.

Rond- och bordsnummer
Nästa skärm visar rond och vilka 
brickor som ska spelas samt par-
nummer. Tryck på OK för att gå 
vidare.
 
Mata in resultat
Mata först in bricknummer. Tryck 
på OK.
Mata sedan in kontrakt och eventu-
ellt dubbelt/redubbelt. Därefter ska 
spelförare väljas genom att trycka 
på N/S eller E/W. Avsluta med OK.
Mata sedan in utspelskort. Börja 
med färgsymbolen. Avsluta med 
OK.
Sedan ska du mata in resultat. Vid 
jämn hemgång ska du trycka på =. 
Vid övertrick + och antal övertrick. 
Vid bet – och antal bet. Avsluta 
med OK.
Därefter ska motståndarna veri-
fiera resultatet genom att trycka 
på OK.

Mata in Rundpass
I mitten av tangentbordet finns 
en knapp med ett K och ett grönt 
PASS. 

Tips
Vänta inte med inmatningen tills 
spelet är över. Det går mycket for-
tare om du matar in kontaktet när 
budgivningen är klar och matar in 
utspelskortet när du får möjlighet 
till det. §
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THOMAS wEDIN -  SkÖVDE

Sedan snart ett år tillbaka har 
Skövde BA praktiserat handikapp 
på spelkvällarna.
 - Det är precis som i golf. Alla spe-
lare har samma utgångsläge, sä-
ger Lars Wegemyr ordförande i 
Skövde Bridgeallians.

Skövde BA med runt 230 medlem-
mar och med 25-talet spelande 
par på kvällsbridgen startade med 
handikappspel under hösten 2005. 
Från början möttes förslaget med 
viss skepsis, framför allt från de 
etablerade paren. Rutinerade spe-
lare hotade till och med att inte 
komma och spela!

- Dom blev helt enkelt skraja 
över att inte ligga i topp. Etablerade 

Succé för nationellt
handikapp

OSwALD wIJERATNE OcH RALF kARLSSON SpELAR ÖVRIGA SkÖVDE BA-MEDLEMMAR på LIkA  

VILLkOR SEDAN kLUBBEN FÖRRA HÖSTEN INFÖRDE HANDIkAppSpEL.  bIld: THomAS WEdIN

spelare måste spela så pass mycket 
bättre, säger Lars Wegemyr.

Numer hör han ingen som kla-
gar eller ifrågasätter att klubben 
använder sig av handikapp.

- Med handikappsystemet så kan 
mindre etablerade spelare placera 
sig på prislistan. Jag ser inga nack-
delar och systemet är rättvist.

Uppdateringen av respektive 
spelares handikapp sker en gång i 
månaden.

- När vi haft klubbtävling skick-
as båda resultatlistorna in till för-
bundet, berättar Lars.

Men för att det inte ska gå infla-
tion i bronspoäng så räknas bara 
hälften av poängen på handikapp-
listan. §

MATS BLOM - MÖRRUM

Många är rädda för 
att Internetbridgen 
skall göra att spelet 
på klubbarna mins-
kar.

För mig kan aldrig 
bridgespelandet på nätet ersätta 
klubbspelet. Det viktiga för mig är 
att möta människor vid bridgebor-
det. Däremot anser jag att Internet-
bridgen kommit för att stanna. Det 
är ett bra komplement till klubb-
spelet. Det är perfekt att kunna 
sätta sig vid datorn och spela med 
sin ordinarie partner för att bli 
samspelta på systemet. Har man 
tillgång till Internet så är det bara 
att spela när det blir tid över eller 
är dåligt väder.

I vintras hade jag snabbkurs med 
3 damer varav 2 var helt nya. Efter 
att de varit med på 2 av 3 kurstill-
fällen så blev de informerade om 
att det även går att spela bridge på 
Internet. De spelade på nätet under 
veckan. De började sedan spela på 
Bridgeklubben. Tack vare att de 
fick chansen att öva mellan kurs-
dagarna så kunde de börja spela 
och visade goda resultat från start. 
De är nu flitiga deltagare på klub-
ben och är även ofta på Swanga-
mes.com

Jag hoppas mycket på Svensk-
rummet på SWAN. Det underlättar 
för oss som inte är så bra på engel-
ska (även om man lär sig bridgeter-
merna ganska snabbt). Jag tror att 
det kan bli ett komplement för spe-
lare att öva upp sin spelförmåga. 
En av alla fördelar med Internet-
bridge är att allting sparas (kort för 
kort). Du kan sedan se och räkna 
ut hur budgivning och spel skulle 
ha bedrivits.

Den 18 november 2006 startar vi 
upp ett svenskrum på Swangames.
com. Kom med från början. § 

Spela på klubben
eller Internet?
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Vi vill ha trevligt när vi spelar 
bridge. Därför måste vi uppträda 
på ett angenämt sätt mot alla med-
verkande. Vi ska också göra vårt 
bästa för att agera bridgemässigt 
korrekt. Det är grundläggande i 
Trivselregler för Bridge.

ALLMÄNT

Det förhållningssätt som beskrivs i 
Trivselregler för Bridge gäller i all 
sanktionerad tävlingsverksamhet; 
brons-, silver-, och guldtävlingar. 
Uppträdande och Etikett berörs i 
1997 års bridgelagar i paragraf 74 
och 91.

Bridge är ett sätt att umgås och 
det ska också spegla hur vi uppträ-
der mot varandra. Tävlingsmomen-
tet i spelet ska vi hantera med takt 
och finess så att vi visar varandra 
respekt både som vinnare och för-
lorare.

Vi ska ha ett vårdat yttre när vi 
spelar bridge. Då visar vi övriga 
deltagare respekt. Tänk på att på-
trängande parfymdoft och röklukt 
kan vara besvärande för allergiker. 
Bridgespel och droger är ofören-
liga. Drog- eller alkoholpåverkade 
spelare får inte delta i bridgetäv-
lingar.

Tävlingsledaren ska se till att 
bridgens lagar och bestämmelser 
följs vid tävlingen. Han är också 
ansvarig för att tävlingen genom-
förs under god ordning Vi ska res-
pektera tävlingsledarens beslut 
med bibehållet gott uppträdande. 
Är vi missnöjda kan vi utnyttja vår 
lagliga möjlighet att överklaga och 
få tävlingsledarens beslut omprö-
vat.

TÄNk på

I alla lägen ska vi sträva efter att 
behålla en god atmosfär vid bridge-
bordet. Tänk särskilt på att:

Inte förolämpa någon för dåligt 
spel eller annat som hänt vid bor-

FöR SAmTlIGA FESTIVAlTäVlINGAR

Trivselreglerna gäller!
det.

Om du trots allt skulle uppträda 
burdust, be om ursäkt så är inci-
denten oftast utagerad.

När tävlingsledaren tillkallas, 
gör det utan att genera den som ev. 
har begått något fel.

påFÖLJDER

En förseelse bestraffas vid första 
tillfället med en tillsägelse.

Vid andra tillfället i samma täv-
ling görs poängavdrag med 10% av 
toppen partävling respektive 1 VP 
lagtävling.

Efter ytterligare förseelse i sam-
ma tävling avvisas spelaren från 
tävlingen och anmäls till disciplin-
nämnden.

Kränkande uppträdande mot 
tävlingsledaren ska alltid anmälas 
till FSB:s disciplinnämnd.

Väl mött vid bridgebordet och 
glöm inte att närmsta vägen till ett 
gott bemötande är ett leende och 
ett hej. §

DIVERSE

INFORMATIONSDISkEN

Finns alldeles innanför entrén. 
Infodisken har koll på det mesta 
som händer - rumsbokningar, 
bulletiner, lunchkuponger mm.

ANDRA AkTIVITETER

Infodisken har nära samarbete 
med Jönköpings kommun och 
kan informera om vad som finns 
i närheten av Elmia - Tipsprome-
nad varje dag, Golf, Tennis, Bow-
ling, badminton, minigolf osv.

MAT

Lunchbiljetter säljs i Infodisken, 
Köps senast kl 10.00 - pris 80 kr. 

på HOTELLET

Frukost:
07.00 – 10.00  varje dag

Lunchbuffé:
12.30 – 15.00  (lö 30/7 – sö 6/8)

Middagarna:
15.00-22.30 a la carte

Köket har öppet fram till kl. 22.30 
och därefter finns smörgåsar att 
inhandla i baren.

Baren har öppet fram till kl. 
01.00 varje dag så vida det finns 
gäster och försäljning sker.

SITTER DU SINGEL?

Här hittar du din drömpartner!

Saknar du partner till en eller 
flera tävlingar under Bridgefesti-
valen? Inget problem! I informa-
tionsdisken får du hjälp att hitta 
den rätte/rätta.

- Varje morgon lägger vi ut lap-
par, en för varje tävling, där man 
kan skriva upp sig, berättar Dan 
Nilsson. 

Lämpligvis skriver man namn, 
telefonnummer och kanske nå-
got om vilken typ av partner 
man söker. §

MÄSTARpOÄNG

Mästarpoängen registreras auto-
matiskt under förutsättning att du 
anger ditt medlemsnummer MID på 
bordsanmälan.
Utländska spelare kan hämta sina i 
Infodisken.

kORTSpEL på ScANDIc

Då vi vet att våra gäster har ett stort 
intresse för att spela kort ( inte bara 
bridge ) kommer vi att upprätta ett 
spelrum på konferensavdelningen 
Tallen I + II.
Öppet mellan 17.00 – 02.00
Söndag – lördag.

I alla våra allmänna utrymme är det 
absolut förbjudet att medha egna al-
koholhaltiga drycker. Om detta inte 
följs så blir vi tvingade att stänga 
dessa utrymmen.



Exponering mot tillväxtmarknader

Indien, Kina, Turkiet
Ryssland, Sydafrika,  
& Latinamerika
Tillhör Du dem som inte vill riskera att förlora Ditt insatta 
kapital, men som ändå vill få möjlighet till god aktieutveckling  
i snabbväxande länder/regioner?

Kontakta oss för mer information
Tel 08 696 18 10
www.hq.se


