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BILLINGEHUS 3/8
Så är det över igen, ännu en Bridgefestival att lägga till 
handlingarna.  Att vara redaktör för denna publikation har 
som vanligt varit ett rent nöje. Jag bedömer att vi lyckats 
hyggligt med vårt uppdrag att servera rapporter från de 
tävlingar som spelats. Det hela har skett med en lagom 
blandning av bilder, spännande och intressanta uppslag, 
mixat med humor och glimten i ögat. 

Inget av detta hade varit möjligt om inte den excellenta 
bulle-staben hade gjort så mycket under så kort tid. Därför 
vill jag på det här sättet passa på att tacka Noomi Hebert, 
Tommy Gullberg och Sven-Olof Flodqvist!
Till sist, tack till dig som tagit dig tid att läsa vad vi 
publicerat. 

Micke Melander, RED 

Välkommen till Malmö och 10:e Bridgefestivalen den 
19 juni - 3 juli 2004!

Tomas Karlsson - Fredrik Björnlund
Svenska Mästare i par
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EN ÅTERBLICK PÅ DEN NIONDE BRIDGEFESTIVALEN 

Vad hände 2003?
LÖRDAG 26 JULI

SÖNDAG 27 JULI
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Hej tältet! 
En ny bridgevecka med ett nytt försök att skapa lite fler 
kvadratmetrar att ställa gröna bord på. Första försöket gick 
bra – silvertävlingen hade inga större besvär, förutom att 
några regndroppar letade sig in. Dock fasar många för hur 
det blir om solen gassar, men kanske är det i alla fall bättre 
än Blå Hallen…Efter dag 1: Tältet - Blå Hallen 1-0.

Damerna drog igång, Stockholm dominerade. Jenny 
Rudenstål – Marita Tengå ledde länge, men när dammet lagt 
sig efter de första 64 brickorna hade Monica Hermansson 
– Tora Philip övertagit förstaplatsen. Men i vassen lurar Pia 
och Jessica och systrarna Strandberg.
Chariman’s Cup lockade lika många lag som fjol, och i år 
kom till och med Mats Qviberg, ordföranden själv. 
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Söndagen började med sol men slutade med regn, och 
tidvis anade man väl ett och annat åskmoln. Damerna 
spelade klart sin final, Margareta Elin och Kristina 
Pettersson bärgade till slut segern efter att ha spurtat 
bra. Jessica Larsson – Pia Andersson kom tvåa, och 
bronsmedaljerna tog Monica Hermansson – Tora Philip. 

Charimans’s Cup-spelarna kvalade klart, fast vissa fick 

ju spela lite fler brickor än de andra i ’andra chansen’ 
eller CC2. Vem som tog vem i det fortsatta cupspelet 
ser du på sista sidan.Tältet var luftig, men aningen kyligt 
framåt kvällen. Och på ett par ställen i taket bildades 
misstänkta inbuktningar, fulla av iskallt regnvatten. En okänd 
hjältinna stack då en sopkvast i handen på den ansvariga 
tävlingsledaren, och vattenbomberna kunde desarmeras. Så, 
efter dag 2: Tältet – Blå Hallen 1-1.
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Vädret svajade, men tältet stod stadigt. Även inne i Blå 
Hallen trivdes bridgespelarna som fiskar i vattnet.
Seniorerna började spela och när krutröken lagt sig efter 
dag ett är Bernt Sigvardsson - Vidar Wahlestedt i ledningen.
Chairman’s gick in i sin knockout-fas. Första swingen fick 
lag Lichtenstein in, och efter en svängig match fick Syd-Väst 
kasta in handduken. Därefter fick ”lilleputtnationen” ta sig 

an TURKIET som valde dem direkt i nästa omgång. Därmed 
var också Lichtenstein´s saga all för detta år.
Annat värt att notera från CC är att Tommy Gullberg inte 
kommer att bärga bucklan detta år,  8583 fick nämligen se 
sig slagna av danskarna i Ejnar Pik´s Piller.
Sidotävlingarna lockade lika många par som vanligt, köerna 
ringlade till cafeterian och stämningen var hög i baren.
Skövde när det är som bäst, helt enkelt!
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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
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10.00–19.30 SM-Par Mixed Final
10.00–19.30 SM-Lag Seniorer
10.00–20.00 Chairman’s Cup semifinal
10.00–13.15 Partävling 9
12.00–18.45 Silverbarometer 5
14.30–17.45 Partävling 10
20.00 – Danskväll
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Solen sken, men luften höll sig ganska sval, och ingen fick 
värmeslag. Seniorerna avslutade sin tävling, där Bernt-Åke 
Jansson och Jan Sonnerstedt avgick med segern. 
Dramatiken i Charirman’s Cup fortsatte. De danska lagen 
valde varandra, vilket ledde till att åtminstone hälften 
försvann. Axne slog Magic och de Botton fick se sig 
besegrade av Österrike. Av de svenska lagen var det Yellow 

och Axne som slogs för nationens ära.
Mixedparen anlände, och några av dem hördes smågnabba 
redan dan-före-dan…
Sidotävlingarna rullade på, och många tillbringade 
eftermiddagen med en eller annan öl ute i gräset. 
Dagen slutade som den började med bridge långt in på 
småtimmarna.
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10.00 – 16.20 SM-Par Mixed Final
10.00 – 16.20 SM-Lag Seniorer
10.00 – 20.00 Chairman´s Cup Final
10.00 – 13.15 Partävling 11
12.15 – 17.45 CC Cup, 3:e pris
14.30 – 17.45 Partävling 12
15.30 – 22.15 Silverbarometer 6 -IAF
19.00 – 22.15 Partävling 13

���������������������������
������������������������

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

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

MÅNDAG 28 JULI

TISDAG 29 JULI

ONSDAG 30 JULI

TORSDAG 31 JULI

Hej igen, Skövde! Dags för Bridge-
festival 2003! Bridgespelare från 
när och fjärran gottade sig åt nio 
härliga dagar. Damerna drog igång, 
och denna första dag dominerade 
stockholmskorna. Chariman’s Cup 
lockade lika många lag som fjol, och 
i år kom till och med Mats Qviberg, 
ordföranden själv. Antalet utländska lag 
var som vanligt stort, och på papperet 
såg de dessutom starka ut.

Söndagen började med sol men 
slutade med regn, och tidvis anade 
man väl ett och annat åskmoln. 
Damerna spelade klart sin final, 
Margareta Elin och Kristina Pettersson 
från Gävle bärgade till slut segern 
efter att ha spurtat bra 
Det extra speltältet sattes på sitt 
första stora prov. Under den första 
sidotävlingen bildades misstänkta 
inbuktningar, fulla av iskallt regnvatten. 
Men en sopkvast löste problemet.

Chairman’s Cup gick in i sin knockout-
fas. Första swingen fick lag Lichtenstein 
in, och efter en svängig match fick Syd-
Väst kasta in handduken. Därefter blev 
”lilleputtnationen” vald av Turkiet, och 
fick sträcka vapen för denna gång.
Sidotävlingarna lockade lika många 
par som vanligt, köerna ringlade till 
cafeterian och stämningen var hög i 
baren.

Solen sken, och seniorerna avslutade 
sin tävling. Bernt-Åke Jansson och Jan 
Sonnerstedt från Kumla avgick med 
segern. 
Dramatiken i Charirman’s Cup 
fortsatte. De danska lagen valde 
varandra, vilket ledde till att 
åtminstone hälften försvann. Axne 
slog Magic, och de Botton fick se sig 
besegrade av Österrike. Av de svenska 
lagen var det bara Yellow och Werdelin 
som slogs för nationens ära.
Kvällens nattabridge blev troligen den 
sista…det blev för fult!

Mixeden drog igång, och tävlingen blev 
som väntat en familjefejd redan från 
start.
I CC spelades semifinaler. Turkiet slog 
ut det sista svenska hoppet Yellow, i 
en match som var jämn fram till de 
16 sista. Polackerna visade var skåpet 
skulle stå redan från början i sin 
semifinal mot danskarna i Ejnar Pik’s 
Piller.
På kvällen var det dans hela natten 
lång.

I Blå Hallen skrevs historia. Cecilia 
Rimstedt , blott 14 år gammal, vann 
SM-mixeden tillsammans med Bo-
Lennart Grähs. 
Uppe på hotellet spelade Polen och 
Turkiet final i CC, och Polen segrade 
med futtiga 5 IMP. Räknade man i 
prispengar var de där IMPen var alltså 
värda 4000 spänn stycket. 
’Tänk på det nästa gång du missar ett 
övertrick,’ sa Tommy Gullberg.
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PROBLEM 1. NORD GIV / INGEN I ZONEN
 
 [E54
 ]E54
 {KD843
 }43

 [KDkn1062
 ]KDkn
 {10
 }EDkn

Väst Nord Öst Syd
 1{ Pass 2[
Pass 3[  Pass 4NT
Pass 5] Pass 6[
Pass Pass Pass

Utspel: Ruternio

Sedan Syd fått trumfstöd kontrollerar 
han att essen räcker för slam. 
Spelplan?

PROBLEM 2. SYD GIV / ALLA I ZONEN

 [E
 ]D65
 {876
 }Kkn10942

 [KD9
 ]9
 {EKkn932
 }E53

Väst Nord Öst Syd
   1{ 
Pass 2} Pass 3{
Pass 5{ Pass Pass
Pass 

Utspel: Spaderknekt 

Efter spaderess inkasserar ni trumfess. 
Hur garderar du i praktiken hemgång 
när alla bekänner?

Reseproblem����������
��

��
��

��
��

��

��
��

���

������������������������������������������������������������������������

������������������
Infodisken .................... 0500-44 57 52
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10.00–19.45 SM-Par Final, omg 1 kval
10.00–13.15 Partävling 15
14.30–17.45 Partävling 16
15.30–22.15 Silverbarometer 7 
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I Blå Hallen skrevs historia. Cecilia Rimstedt, blott 14 år 
gammal, vann SM-mixeden tillsammans med Bo-Lennart 
Grähs. Både hennes mor och mormor har också tagit SM-
guld, så Cecilia är inte bara den yngsta SM-guldvinnaren 
någonsin, hon följer dessutom upp familjetraditionen och 
för den vidare i tredje generationen.

Uppe på hotellet pågick den otroligt jämna och spännande 
finalen mellan Polen och Turkiet. När de 64 brickorna var 
spelade skiljde fem futtiga IMP. Fem. 
Skillnaden i prissumma mellan ettan och tvåan var 20 000 
kronor. De där IMPen var alltså värda 4000 spänn stycket. 
’Tänk på det nästa gång du missar ett övertrick,’ sa Tommy 
Gullberg
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10.00 – 20.00 SM-Par A - Final
10.30 – 20.30 SM-Par B - Final
10.00 – 13.15 Partävling 17
15.30 – 20.00 Guldbarometer omg 1/2 
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Varmt! Nu börjar vi känna igen Skövde riktigt ordentligt!
I den kvalmiga lokalen kvalades det till A-final för öppna par. 
Men kval betyder kallduschar för vissa; den allra kyligaste 
fick de regerande mästarna Mårten Gustawsson - Svante 

Ryman, som inte tog sig vidare till A-finalen. 
Peter Bertheau - Fredrik Nyström vann kvalet.
I dag börjar allvaret för vissa...och B-final för andra.
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10.00 – 15.45 SM-Par A - Final
10.30 – 15.30 SM-Par B - Final
10.00 – 14.15      Guldbarro omg 2/2 
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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!

FREDAG 1 AUGUSTI

LÖRDAG 2 AUGUSTI

SÖNDAG 3 AUGUSTI - MORGON

Nu började kvalet till Öppna Par. Den 
stora skrällen för dagen var att de 
regerande mästarna, Svante Ryman 
– Mårten Gustawsson, inte är bland de 
52 som får göra upp i A-finalen. Peter 
Bertheau – Fredrik Nyström vinner 
kvalet, och verkar farliga. Men de som 
vet säger ju att kvalet ska man för död 
och pina inte vinna. Men någon gång 
måste väl den myten punkteras? 

Dagen börjar med regn och tunga 
moln, men så småningom spricker 
himlen upp.
SM-finalisterna spelar sina finaler, och 
guldpartävlingen drar i gång.
Bulletinredaktionen 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? 

FRÅGA:

Hur kan en skidlöpare och en iskung trivas så bra i värmen?

Bizarr giv 
Så här gick det till när Magnusson - 
Magnusson kvalade in till SM-finalen.

97      [E872                   
Nord    ]107654                 
Ingen   {kn5                    
        }kn4                           
[KD             [kn965           
]K               ]32              
{KD1097         {E83             
}EKD105         }8732            
        [1043                         
        ]EDkn98                      
       {642                         
        }96                           

Noomi, på redaktionen, deltog även 
hon i kvalet. Paret hamnade i 3 
sang efter att partnern schajsbjudit 
hjärter varpå lågfärg spelades ut för 
10 stick. Bra poäng mao!

Upmark - Ebenius, hamnade likaså 
dom i 3 sang, nu var det spader ut 
som spelföraren vann för kungen 
och då blev resultatet 11 stick.
Bättre poäng!

Trippel-Magnus som behövde en 
topp, bjöd såklart också 3 sang. 
Försvaret inledde med spaderess 
och mera spader för 12 stick och 
ensamtopp. Därför var de med i 
årets SM-par final.
Bäst poäng - snacka om att ha 
matjord i fickorna.
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Anders Ljung brukade, speciellt 
förr i tiden, få väldigt dåligt mot 
mig men har några gånger vänt 
trenden. Jag är glad att de gamla 
tiderna återkommit. 

Vi möttes i första ronden och Anders 
lyckades då få med sig hela 1 poäng av 
240! Den första brickan:

1. Nord [ 92
Ingen ] Dkn1042
 { kn7
 }10987
[ 103  [ EK875
] K9863  ] E75
{ E95  { 42
}D63  }E54
 [ Dkn64
 ] ---
 { KD10863
 }Kkn2

Syd Väst Nord Öst
Stefan Tommy Anders Madeleine
Jansson Gullberg Ljung Swanström

  Pass 1NT
2{* 2] Pass Pass
3{ Dbl* Pass 3]
Pass Pass Dbl Pass
Pass Pass

Utspel: Spadernio

2 ruter var Asptro, spader och ofta en 
längre färg.

Jag tog spaderess, ruteress, spader 
till kung och spelade spader till stöld 
med hjärternio. Anders stal över 
inkasserade ruterknekt och spelade 
klöver till kung och ny spader. På 
hjärteråtta sakade Anders klöver. Jag 
fortsatte nu med hjärter mot bordet 
i avsikt att maska men Ljungen satt i 
knekten. Hjärteress, klöverdam och 
klöveress följde av spader till stöld 
med kungen, varefter Anders hade 
ett hjärterstick till. Tre trick och 530 
och alla poäng till Gullberg. På nästa 
bricka ökade utdelningen till en poäng. 
Välkommen tillbaka i den gamla trallen, 
Anders! Det ska bli riktigt trevligt att 
mötas i framtiden.
Given har roterats.

GULDPARTÄVLINGEN

16. Öst [ ED954
Öst-Väst ] D74
 { E87
 }93
[ kn1062  [ K873
] 10  ] 82
{ D10963  { Kkn2
}D74  }EKkn5
 [ ---
 ] EKkn9653
 { 54
 }10862

Syd Väst Nord Öst
Ronny Madeleine Åke Tommy
Eriksson Swanström Bergman Gullberg

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

Utspel: Spaderknekt

Dubbelt visade en enfärgshand enligt 
Dont.

Hade du inga gröna, undrade Åke 
Bergman lite irriterat efter utspelet. 
På spaderess sakade Syd ruter och 
spelade sedan klöver. Jag ingrep med 
kungen och returnerade trumf som 
spelföraren tog på handen för en 
andra rond klöver. Jag ingrep och 
spelade ytterligare en trumf. Därmed 
fanns det bara en klöverstöld på 
bordet men efter den fortsatte Ronny 
Eriksson med spaderdam, som jag 
täckte och alla trumf. Läget före den 
sista:

16. Öst [ 9
Öst-Väst ] ---
 { E8
 }---
[ 10  [ ---
] ---  ] ---
{ D10  { Kkn
}---  }E
 [ ---
 ] E
 { 5
 }10

På sista trumfen måste Madeleine 

saka ruter. Bordet fick lägga spadernio 
varefter jag var fast. Jag valde klöveress 
men det resulterade bara i att Ronny 
Eriksson tog stick på klövertio för 
hemgång. Dubbelsidig skvis efter 
överföring av hot. Vackert lir!

Vi har fått en giv av Andreas Westman 
som berättar om sin påhittige partner 
Bengt Bergsten.

Given har roterats.
19. Nord [ Dkn9854
Öst-Väst ] D54
 { E94
 }kn
[ 102  [ 763
] 1083  ] kn92
{ 65  { kn73
}ED9652  }K873
 [ EK
 ] EK76
 { KD1082
 }104

Syd Väst Nord Öst
Bengt  Andreas
Bergsten  Westman

  1[ Pass
2}! Pass 2[ Pass
4NT* Pass 5}* Pass
6[ Pass Pass Pass

Utspel: Hjärtertvå

På 4 essfråga meddelade Andreas ett 
ess.
Bengt bjöd 2 klöver för att om möjligt 
undvika klöverutspel. Operationen 
lyckades. Sju trick gav 113 av 120 poäng.

Skydd mot klöverutspel

Bengt Bergstén - lurig och påhittig
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SM-PAR

Gott och blandat från SM-par
Den trevligaste teknikbrickan jag såg 
under hela SM-parfinalen var denna.

51. Syd [ Dkn3
Öst-Väst ] 7654
 { kn3
 }EK72
  [ 1065
  ] EKD9
  { 65
  }D984

Väst Nord Öst Syd
 Måns  Mikael
 Berg  Lindblom

   Pass
2{* pass 2[ 4{
pass pass Dbl pass runt

Väst öppnade med 2{ Multi och 2[ 
visade intresse för hjärtern.  Varför 
Öst egentligen dubblade 4{ vet han 
väl bara själv. Han kände sig kanske lite 
lurad?

Hur som helst inledde Väst med 
spaderess och Öst lade tian. 
Hjärtertvå enligt 12-regeln följde till 
dam och kung, och Syd visade sig ha 
tian andra Sen då?

 [ Dkn3
 ] 7654
 { kn3
 }EK72
[ EK9872  [ 1065
] kn32  ] EKD9
{ 109  { 65
}kn10  }D984
 [ 4
 ] 108
 { EKD8742
 }653

Micke hade för bra kort för en 
förstahandsspärr i pluszon och gillade 
inte alternativet 1{. När Öst spelade 
spadernio tillbaka, stal han, och kunde 
efter två ronder ruter egentligen 
ha deklarerat jämn hemgång med 
trumfskvis. Väst har 6322 och Öst 
därmed 4-4 i hjärter och klöver. 
Ytterligare fyra ronder ruter med 
bortsakning av svarta förlorare för 
bordet ger:

 ] 76
 }EK
[K
] kn  ] E9
}kn10  }D98
 { 4
 }653

Öst ska saka ett kort. Om han lägger 
hjärter, spelas bordet in i klöver och 
hjärtersjuan stöldreses. När han lade 
klöver, avblockerade Micke ess och 
kung varefter handen var stor och 
ensamtoppen kunde ritas in. 

Vid ett annat bord gick första 
budronden likadant, men Syd provade 
med 3{, för att efter två pass och 3[ 
kämpa på med 4{. Öst passade men 
missade försvaret även han. Dess värre 
såg inte Syd hur kontraktet skulle 
spelas hem.

Ack, hur överhettad kan en 
bridgehjärna egentligen bli?

Given har roterats.
59. Väst [ E109
Ingen ] D4
 { Kkn7
 }107653
[ KDkn54  [ 762
] 7632  ] Ekn1085
{ D8  { 95
}94  }KD2
 [ 83
 ] K9
 { E106432
 }Ekn8

Väst Nord Öst Syd
Pass pass 1] 2{
2] 3{ pass 3NT
pass pass pass

Väst spelade ut spaderkung och Öst 
längdmarkerade med sjuan för att 
på knekten följa med tvåan som en 
antydan om klöverintresse. Om Väst 
har klöverknekt är det väsentligt att 
efter två spaderstick skifta till klöver, 
för att inte godspela Syds hjärterstick.

Väst hade emellertid inte någon hjälp 
i klöver, utan spelade hjärtersju till 

knekt och kung Spelföraren gick ut 
på ruterkung, tog för spaderesset 
och slog triumferande rutermasken 
över Öst, som trots allt öppnat 
budgivningen.
Väst grillade och provade nu klövern, 
för att sedan konstatera att hjärter 
hade varit en bättre gissning. ”Du 
kunde kanske ha tagit dina höga 
spader för att se efter vad jag sakar”, 
kommenterade Öst:)
Det flöt på fint för Frederic Wrang 
mot Altmae – Hjelm.
Given har roterats.
11. Öst [ 109
Ingen ] kn986
 { E7
 }KD754
[ D2  [ K543
] D10543  ] 7
{ K84  { Dkn1053
}863  }Ekn10
 [ Ekn876
 ] EK2
 { 962
 }92

Öst öppnade med 1{ och Freddan 
steg in med 1[.

Väst Nord Öst Syd
  1{ 1[
2{ Dbl 3{ pass
pass Dbl pass  3]
pass pass pass

Ruteråtta ut gick till tian och mera 
ruter till esset. Spadertio passades till 
damen och det kom klöver till kung 
och ess samt mera ruter till stöld. 
Spadernio stack Syd och fortsatte med 
esset, som Väst stal lågt och bordet 
stal över. Klöverdam och klöverstöld 
följdes av mera spader, och allt Väst 
kunde få med alla sina trumf var ett 
stick för jämn hemgång

1 VINNARE
Bästa inlämnade bidrag i 

skrivartävlingen blev Ulf Nohréns 
”Opålitligt kvinnofolk” i Bulle 8. 
Grattis till en frinatt på fritt First 
hotel i Malmö nästa år! Vinsten 
skickas hem till dig med posten.
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Problemsvar
PROBLEM 1
Lägg låg ruter på utspelet. Hela given:

 [E54
 ]E54
 {KD843
 }43
[987  [3
]107632  ]98
{9  {Ekn7652
}K1087  }9652
 [KDkn1062
 ]KDkn
 {10
 }EDkn

Öst vinner ruterknekt. Ni tar 
klövervända med ess och trumfar ut 
med bordet inne. Ruterkung sätter 
ruteress på mellanhand varför ni får 
två klöversak för hemgång.

Spelsättet förutsätter att Väst inte 
dragit för ruteress. Skulle han ha gjort 
det får ni gratulera.

PROBLEM 2
Tag ut spaderhonnörerna och saka 
hjärter från bordet. Spela sedan 
hjärter. Vinner Väst sticket följer 
omedelbart favör i klöver eller trumf. 
Vinner Öst hjärtervändan måste han 
spela trumf. Ni maskar då. Lyckas den 
är allt frid och fröjd. Misslyckas den 
är Väst inpetad och ni slipper leta 
klöverdam.

Första dagens värsta svingbricka var 
denna,

58. Öst [ ---
Alla ] kn1075
 { EKkn10932
 }97
[ EKD63  [ kn84
] D  ] 9642
{ D  { 864
}EDkn1082  }543
 [ 109752
 ] EK83
 { 75
 }K6

Vilket inte riktigt framgick från min 
position i sydost.

Väst Nord Öst Syd
Jan-Erik Peter Håkan Fredrik
Thomasson Bertheau Strääf Nyström

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

Jag vet inte vem som blev mest 
förvånad, Håkan över att budgivningen 
tog slut där, eller Fredrik över att 
kontraktet gick hem i fem trick? Klart 
var i alla fall att Fredriks öppningsbud 
lade sordin på budgivningen, i och 
med att såväl Väst som Nord kyldes av 
ordentligt.

Vid något bord hittade Väst på att 
öppna med 1[ för att sedan gallopera 
i klöver. När Öst opåkallat bjöd 5[ 
över 5{, var Väst knappast helt nöjd 
med den insatsen, men om han öppnat 
med 1} kunde han kanske ha sluppit 
böta 1100 för en ren kringla.

Öst-Väst kan hållas till nio stick i 
klöver om försvaret exempelvis tar för 
kungarna de röda färgerna och hittar 
spaderstölden, varefter Syd ska ha för 
klöverkung. Trots detta fick ett Öst-
Väst par in 750. Kan det ha skett efter 
två ronder ruter ut och en oskyldig 
spader mot bordets ensamma knekt? 
Kanske Syd även här öppnat med 
1[, så att Nord inte försåg sig? Efter 
spaderknekt kan man trumfa ut och 
stjäla den femte spadern på den stolta 
träkarlen.

Nord-Syd kan ta tolv stick i hjärter, 
i varje fall med en titt bakom 
planket. Med spaderutspel till stöld 
avblockerar man hjärterknekt till 
kungen och trumfar sedan ut med 
hjärtertio och en mask över Öst. Med 
ruterutspel går det på samma sätt 
med hjärterknekt till kungen, spader 
till stöld etc.

Peter Bertheau - Fredrik Nyström klara för landslaget och VM i Monte Carlo


