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Fyra märkliga bud 
och ett brons

BRIDGEFESTIVALFAkTA

Pågår 28 juli till 5 augusti. Alla re-
sultat och bilder finns på hemsidan 
www.svenskbridge.se

VÄDRET

Under lördagen spås vädret bli mol-
nigt och 15 grader varmt. Under 
söndagen är det forfarande molnigt 
och kring 14 grader, tror SMHI.

DAGENS LUNcH -  ScANDIc

Biffsauté stroganoff med ris.
Varje dag mellan 12.30-15.00.
Lunchkuponger köpes i infodisken, 
helst före kl 11.00 dag. Pris: 80 kr.

kAFETERIA

I spelhallen finns en kafeteria som 
är öppen från morgon till kväll.

Där serveras lättare kalla rätter, 
smörgåsar, korv, kaffe, the, kalla 
drycker, chokladbollar, mazariner, 
frukt mm.

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 – 20.25  SM-Damer
12.00 – 12.45 Chairman’s Cup
  – Captain’s meeting
13.00 – 22.05 Chairman’s Cup
  – Gröna Hissen 
14.30 – 18.30 Brons 1 – HCP 
15.30 – 22.15 Silver 1
19.00 – 22.30 Brons 2

SANDRA, EMMA, kIckI OcH FREJA ÄR SVENSkA MEDALJÖRER

I söndags avslutades Junior-
EM i italienska Lido di Jesolo. 
Det blev svenskt brons i tjej-
klassen, en godkänd sjunde 
plats i klassen för juniorer upp 
till 20 år och en besvikelsens 
13:e placering i den öppna ju-
niorklassen.
I denna artikel fokuserar vi på 
tjejklassen, men vi lovar att 
återkomma med lite mer ma-
terial från de övriga två klas-
serna i senare bulletiner.

Polen tog guldmedaljerna medan 
regerande mästarna Holland fick 
nöja sig med silvret. Det polska tjej-
laget hade lite tur, att både Holland 
och Sverige hade ett tjejpar som 
istället valt att spela i juniorklas-
sen. Om Meike Wortel–Marion Mi-
chielsen, som ingick i det segrande 
holländska juniorlaget och även 
ingick i laget som vann damlagtäv-
lingen i Antalya i juni, valt tjejlaget 
och Sara Sivelind–Cecilia 

...fortsättning sid 4
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MATS qVIBERG -  STOckHOLM

Välkommen till en ny och 
spännande Bridgefestival! 
Det är dags för den trettonde i 
ordningen och man kan säga 
att det är tredje gången gillt för 
Jönköping att visa upp sig från 
sin bästa sida. 

Vi hoppas alla på fint väder! Den 
här hemska regn- och rusksomma-
ren har verkligen inte visat sig från 
sin bästa sida i vår del av Europa. 
Oavsett väder och vind utanför El-
mias hall har det i vart fall åter igen 
blivit dags att kora nya svenska 
mästare, spela mängder av sidotäv-
lingar – och framförallt ha det väl-
digt trevligt!

 Vi har en del svenskar ”over the-
re” i Nationals i Nashville, en täv-
ling som krockar med inledningen 
av vår festival. Vi ska göra vårt 
bästa för att i bulletinen rapportera 
vad som händer för de våra i dessa 
tävlingar. Bl a tränar vårt VM-lag 
där. Det är en nyttig genomkörare 
för dessa herrar, som senare i höst 
ska spela Bermuda Bowl i Shang-
hai, Kina.

 Extra glädjande för mig är att 
Chairman’s Cup i år kan notera 
kraftigt ökat deltagande. Förhopp-
ningsvis är lagtävlingen snart på 
samma nivå som den hade de sista 
åren i Skövde. 

 Vårt bokningssystem har job-
bat för högtryck denna sommar 
och det ska bli spännande att se 
om alla bridgespelare får plats... Vi 
har laddat med 300 spelbord. För-
hoppningsvis räcker dessa – om 
inte har vi en plan b, som består 
i att låna in bord och även trycka 
in dessa i lokalen. Men, men… det 
är angenäma problem. Vi tror att 
antalet startande blir 10% fler än 
2006, men mycket tyder på att ök-
ning kan blir högre ändå, kanske 

Tredje gången gillt!

uppemot 20%. Sådana fantastiska 
siffror har vi aldrig tidigare varit i 
närheten av.

 Det bjuds på många nyheter i 
årets Bridgefestival och vi hoppas 
att dessa kommer att uppskattas. 
En handikapptävling har lagts in 
i programmet varje dag och efter 
det att tävlingen är färdigspelad 
gör vi ett försök med att hålla se-
minarier, där tävlingens givar ana-
lyseras. Sedan har vi återupptagit 
den individuella tävlingen. Små 
lagtävlingar, s k Mini Knock-Outs 
finns också på programmet.  Ja, 
här finns verkligen bridgetävlingar 
för alla!

 Slutligen vill jag rikta ett stort 
tack till alla klubbar som ställt upp 
och lånat ut sina Bridgemate-ma-
skiner. Med dessa kan vi kvalitets-
säkra och leverera resultat ändå 
snabbare än vad vi tidigare gjort. 

 Lycka till med spelet! 
 
Q

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 2007 är of-
ficiellt organ för Förbundet Svensk 
Bridge under Bridgefestivalen.

ANSVARIG UTGIVARE

Lars Persson

REDAkTION

redaktör
Peter Ventura

skribenter
Tommy Gullberg
Thomas Wedin

layout
Thomas Larsson

TELEFON

070-698 62 10
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www.svenskbridge.se
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Helsida 1 000
Halvsida 500
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Lite smått och gott om
festivalen och bulletinen

MEDLEMSAVGIFTEN?

Har du glömt att betala medlems-
avgiften? Då kan du betala den i 
infodisken.

BANkOMAT

Finns precis utanför spellokalen på 
andra sidan från infodisken.

pANT TILL JUNIORER

All pant går till juniorbridgen.

MOBILTELEFONER

Mobiltelefoner ska vara avslagna 
under spel. Se tävlingsreglementet 
för straffskalor om detta inte efter-
följs.

ALkOHOL /  DROGER

Alkohol / drogpåverkade spelare 
avvisas omgående från lokalerna 
och en anmälan skickas till disci-
plinnämnden för vidare handlägg-
ning.  

INFORMATIONSDISkEN

Vårt informationsnav är beläget 
alldeles innanför entrén till spello-
kalerna på Elmia. Här kan du stäl-
la alla möjliga och omöjliga frågor 
om vårt arrangemang. Det mesta 
av administrationen såsom att fin-
na gamla resultatlistor, köpa bul-
letiner, handla lunchkuponger mm 
görs på denna plats. Likaså är det 
hit du vänder sig om du vill fråga 
något som rör din hotellbokning. 
Här finns också förbundets kansli 
beläget under Festivalveckan.
  

MÄSTARpOÄNG

Självklart spelar vi alla tävlingar 
om mästarpoäng. Men endast de 
som skrivit in sitt medlemsnummer 

Vi som bakar 
Bulletinredaktionen är intakt från 
ifjol, vilket gör att det finns goda 
förutsättningar för läsvärda bullar 
till frukosten.

pETER VENTURA -  kARLBO

Tommy Gullberg, Stockholm, kom-
mer främst att bevaka Chairman’s 
Cup. Eftersom han själv spelar (åt-
minstone ett par dagar) räknar vi 
med inside information blandat 
med egna och andras vurpor.

Thomas Wedin, Skövde, gör sitt 
andra år på bulletinredaktionen. 
Han kommer att förgylla utgåvorna 
med personporträtt, enkäter, foton 
och övriga reportage.

Thomas Larsson, Stockholm, är 
inte längre anställd av förbundet, 
men han kan tydligen inte slita sig 
riktigt. Mer troligt är det dock, att 
det är hans färdigheter som layout-
are som efterfrågas.

Peter Ventura, Karlbo, håller som 
vanligt i trådarna i egenskap av 
redaktör. Peter kommer mer eller 
mindre direkt från Lido di Jesolo 
i Italien och han torde vara hyfsat 
uppvärmd (uttröttad) beträffande 
bulletinproduktion, efter att under 
en månads tid (!) producerat bul-
letiner – först vid öppna EM i An-
talya, Turkiet, och direkt därefter 
vid JEM i Lido di Jesolo. Förhopp-
ningsvis delar han med sig lite av 
det materialet här i bulletinen, vid 
sidan om den bevakning han gör 
från SM-finalerna. §

när de registrerar sig för spel kan få 
ut några. Ditt nummer matar du in 
i Bridgemate vid bordet. Om du inte 
vet vilket just ditt nummer är kan 
du antingen finna det på ditt med-
lemskort eller så kan du helt enkelt 
komma fem minuter före spelstart 
och fråga i informationsdisken. 

SEMINARIUM

Vi testar med ett nytt arrangemang 
detta år, efter måndagens och tis-
dagens Handikapptävling kommer 
PO Sundelin att hålla föredrag på 
hotellet om den just spelade täv-
lingen. Tanken är att du som spe-
lare kan gå dit och ställa frågor om 
vad du funderar över.

DET FINNS ALLTID EN LEDIG pARTNER!

Till varje sidotävling har vi en jour-
spelare, har du ingen partner är det 
bara att bege sig till informations-
disken så hjälper de dig att finna 
partner. 100 % garanti med andra 
ord!

GOLF

Golf kan spelas på ett flertal golf-
banor runt Jönköping. Precis runt 
hörnet på Elmia finns den korta va-
rianten och söker du den långa bör 
du höra dig för i infodisken som har 
kartor , telefonnummer med mera 
för dig som är intresserad.

INTERNET 

En nyhet för året är att vi ställt i 
ordning en datamaskin för Dig som 
är gäst på bridgefestivalen. 
Andra aktiviteter
En hel del andra aktiviteter finns 
inom gångavstånd från Elmia ex, 
äventyrsbad, minigolf, badminton, 
tennis, bowling med mera. S
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pETER VENTURA -  kARLBO

Rimstedt gjort detsamma för Sve-
rige hade med säkerhet polackerna 
förpassats till bronsplatsen.

I bronslaget spelade Emma Sjö-
berg, Linköping,  Sandra Rimstedt, 
Haverdal, Kristin Nedlich, Solna 
– Freja Andersson, Stockholm. 
Emma och Sandra har flera inter-
nationella meriter sedan tidigare 
medan det var debut i landslaget 
för Freja och ”Kicki”.

kRISTIN OcH BUDLåDAN

Kristin Nedlich gladde oss jour-
nalister, men den svårt prövade 
kaptenen (Tobias Törnqvist) och 
coachen (Pia Andersson) fick näs-
tan hjärtsnörp när hon gick lös på 
budlådan. Här följer ett par exem-
pel från matchen mot silverlaget 
från Holland. 

Nord giv [ E 9 8
Ingen i zon ] D 10 8 3
  �� D 9 6�� D 9 6
  } kn 7 2
[ 7 3   [ kn 10 5 
] E K    ] 7 5 2
�� E kn 10 8 4 2 ¤ �� K 7 3
} 9 6 3   } E K D 5
  [ K D 6 4 2
  ] kn 9 6 4
  �� 5
  } 10 8 4

 VÄST NORD ÖST SYDÖST SYD

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

  pass pass (!!) passpass pass (!!) pass
 1�� pass 2} pass
 pass pass 

Trots 13 hp ville inte Kristin öppna 
budgivningen. Det är inte något 
man ser varje dag, i vart fall inte 
när det är fråga om juniorbridge! 
Nej, Kristin hade inte räknat fel, 
hon såg bara lite bekymmer i an-
dra budvarvet, därav passet. Freja 
fick därför öppna med 1�� och nu 
ville inte Kristin vara alltför ne-
gativ och svara 1 sang, så det fick 
bli 2}. Då partnern hade passat i 
förhand, tyckte Freja att 2} var en 
lagom nivå – och där slutade bud-
givningen. Syd spelade ut sin sing-

elruter och Kristin kunde därför 
raka hem 12 stick.

Denna prestation (?) belönades 
med 6 imp, då Sandra och Emma 
straffade holländarnas 3 sang vid 
det andra bordet, efter spaderut-
spel.

Två brickor senare i samma 
match hände detta:

Syd giv [ E 2
Ö/V i zon ] kn 7 6 4 3 2
  �� 7�� 7
  } E K D 6
[ –   [ K D 10 9 7 5 3
] K 5     ] E D 9
�� E K kn 9 4 3 ¤ �� 8 6
} kn 9 8 5 2   } 3
  [ kn 8 6 4
  ] 10 8
  �� D 10 5 2
  } 10 7 4

 VÄST NORD ÖST SYDÖST SYD

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

    passpass
 1�� 1] 1[ pass
 2} 2] 3]* pass
 4�� pass 4]* pass
 5[ pass pass (!!) pass
 Här krävde Kristin med hjärterbud 

två gånger, men fick sedan 5[ på 
halsen av Freja. 5[ var Voidwood, 
d v s essfråga med spaderrenons. 
Kristin hittade ingen vettig utväg 
från detta och passade.
Man kan göra 4[ med lite akroba-
tisk förmåga, men 5[ var en nivå 
för högt. Efter hjärtertio i utspel 
blev det två straff i kontraktet.
Budgivningen vid det andra bordet 
var mer jordnära:

 VÄST NORD ÖST SYDÖST SYD

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

    pass
 1�� 1] 2[ pass
 3} pass 4[ pass
 pass pass

Vi såg samma utspel: hjärtertio. 
För att klara utgången måste man 
undvika att vinna stick på hjärter-
kungen, eftersom man måste dra 
trumfen från handen. Om du vin-
ner första sticket med hjärterda-
men måste du saka hjärterkungen 
på trumfkungen eller så måste den 
spelas på hjärteresset, annars fast-
nar man på bordet. Inte nog med 
det; efter det att Nord vunnit med 
trumfesset och spelat hjärter till 
handen, måste man dra en trum-
frond och sedan maska i ruter. När 
Syd följer på tre ronder ruter kan 
man kasta en förlorare på handen 
och sedan stjäla endera lågfärg. 
Först nu är det dags att fortsätta 
med trumf. Det finns inget försvar 
mot denna spelplan, men den är 
kanske inte helt lätt att hitta vid 
bordet…

Holländska Dekker vann första 
stick med hjärteresset och sedan 
missade hon (förstås) att avblock-
era hjärterkungen på trumfkung-
en. Nu hade Sandra chansen att 
briljera. Skulle hon ta hem ett klö-
verstick istället för att vända i den 
enda betande färgen, hjärter? Nej, 
Sandra svek inte, så visst kom det 
en hjärtervända. Spelföraren vann 
med hjärterkungen, men hade se-
dan inget bra att spela från bordet, 
så hon provade med att ta hem de 
två rutertopparna. Sandra kunde 
stjäla och sedan ge Emma en hjär-
terstöld. Två bet här också, så inget 
imptapp!

DRAMATIk I  SISTA MATcHEN

Inför sista matchen låg de svenska 
tjejerna på bronsplats med fem po-
äng upp till silver och 15 poäng till 
guldplats.

Upplösningen kunde följas från 
hemmaplan, då svenskornas match 
mot Tyskland sändes live på Inter-
net. Tjejerna låg länge under och 
bronsmedaljen såg ut att slinka 
dem ur händerna, men med fem 
brickor kvar vände det och sven-
skorna började plocka in poäng. 
Sandra fick avsluta snyggt med 
att spela hem 3 sang på tävlingens 
sista bricka, där Freja och Kicki vid 



 Bulletin nr 1 -  lördagen 28 Juli  5
andra bordet tog tre straff i samma 
kontrakt. 14 imp och slutresultatet 
18-12 säkrade bronset. Bra käm-
pat! Så här såg den för svensk del 
så viktiga trisingen ut:

Väst giv [ 8 7 6 5
Alla i zon ] kn 7
  �� K 8 7 2
  } D 10 5
[ E 3    [ K D 9 2 
] E 4 2   ] D 8
�� 9 5 3  ¤ �� E D 10 4
} kn 8 7 3 2   } K 9 4
  [ kn 10 4
  ] K 10 9 6 5 3
  �� kn 6
  } E 6

 VÄST NORD ÖST SYDVÄST NORD ÖST SYD

	 �������	�����������	���	����������	E�������

 Pass pass 1NT passPass pass 1NT pass
 2NT pass 3NT pass
 pass pass

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

 Pass pass 1NT 2��*Pass pass 1NT 2��*
 Pass 2]* pass pass
 2NT pass 3NT pass
 pass pass
 
Frejas 2�� visade antingen hjärter 
eller båda svartfärgerna och 2] 
bad partnern att passa eller korri-
gera. Freja spelade ut en hjärter till 
knekt och dam. Spelföraren gick 
in på bordet på spaderess, då Freja 
bidrog med tian, för att spela klö-
ver till kung och ess. Freja fortsatte 
med hjärterkung, duck av spelföra-
ren, och mer hjärter till esset. Ruter 
till damen gick bra, men klövernian 
som släpptes runt förlorade till tian. 
Kristin inkasserade klöverdamen 
och slog ut sig i spader. När spel-
föraren provade nian kunde Freja 
vinna med knekten och casha alla 
hjärtersticken. Tre bet!

Vid det andra bordet visade San-
dra Rimstedt att det klippkort till 
Nationals i USA hon fått av Jill 
Mellström givit resultat.

Syd spelade ut en låg hjärter, 
som Sandra vann med damen. Hon 
bedömde nu att hon hade cirka åtta 
stick: tre spader, två hjärter och tre 
ruter. Hon behövde alltså ett klö-

verstick. Hur ordnar man det då? 
Jo, Sandra skickade iväg klöver-
kung från handen i stick två, vilken 
försvaret rutinmässigt duckade. 
Nu kunde hon växla över till ru-
tern och snart var nio stick i hamn. 
Klöverfortsättning i stick tre hade 
också gått bra.

NORSk HISTORIA

Det norska tjejlaget slutade sexa av 
12 lag, vilket var över förväntan. 
Oerfarna kanske de var, men då-
ligt självförtroendet hade de inte. 
Se bara på detta exempel, signerat 
Katrine Gran – Virginia Chediak.
Vad hade du själv gjort förresten, 
som Syd med denna hand: 

  [ kn 7 3[ kn 7 3
  ] 5
  �� D 5 2
  } E kn 8 5 4 2

I rött mot grönt passar du som giv 
och Väst spärröppnar med 3]. Din 
partner upplysningsdubblar, Öst 
passar och det är du. Vad bjuder 
du?

Det kanske inte är var mans bud 
att hoppa till 4[, men det var vad 
Katrine gjorde. Denna gång fung-
erade det utmärkt, då partnern höj-
de till 6[! Så här såg given ut:

Syd giv [ E K 9 8
N/S i zon ] E 9 7 6
  �� E 10
  } K D 10
[ 10 5    [ D 6 4 2
] K D 10 8 4 3 2  ] kn
�� 7 4 3  ¤ �� K kn 9 8 6
} 9   } 7 6 3
  [ kn 7 3[ kn 7 3
  ] 5] 5
  �� D 5 2
  } E kn 8 5 4 2

De norska tjejerna hade alltså hivat 
upp sig till lillslam på 4-3 i trumf 
och bara 28 hp!

Väst spelade ut hjärterkung till 
esset och spelföraren stal en hjärter 
och spelade sedan trumf till esset. 
Hon tog ännu en hjärterstöld och 
spelade klöver till kung. Trumf-

kungen fällde tian och en trumf pe-
tade in Öst. Då Östs hjärter var slut 
fick Öst välja mellan att spela ruter 
från kungen eller eller slå ut sig i 
någon svart färg. Katrine kunde 
således snart räkna till 12 stick och 
+1430.

Om Syd hoppar till 5} istället 
för 4[ höjer troligen Nord återigen 
till slam, men denna gång i klöver. 
Den slammen går bet, om Väst hit-
tar ruterutspelet, men väljer hon 
hjärterkungen kan spelföraren kla-
ra biffen. Hon kan ta för hjärteress 
och stjäla en hjärter för att sedan ta 
en spaderhonnör och köra trumfen 
i botten. Innan den sista trumfen 
spelas är läget:

  [ E 9 8
  ] 9 
  �� E 10
  } –} –
[ 10   [ D 6 4
] D 10   ] –
�� 7 4 3 ¤ �� K kn 9
} – } –– } –   } –
  [ kn 7
  ] –
  �� D 5 2
  } 5

Det spelar ingen roll om Öst sakar 
ruter eller spader på den sista klö-
vern. Öst blir inpetad i den färg hon 
gör sig av med och får sedan ge fa-
vörvända i den andra färgen.  §

SLUTRESULTAT JEM 2007

Polen 225,5 
Holland 210 
Sverige       204 
Israel                197,5 
Tyskland      174 
Norge         163 
Italien       154 
England       152 
Estland       134,5 
Danmark      120,5 
Lettland     109,5 
Turkiet      102,5 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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pETER VENTURA -  kARLBO

för tre år sedan vann en 13-
åring sM-mixed. i fjol vann en 
81-åring sM-damer. vad väntar 
i år?

SM-damer inleder som vanligt 
Bridgefestivalen och i årets upp-
laga hittar jag många medaljaspi-
ranter, men kanske en handfull par 
som känns lite hetare än det övriga 
fältet. I mångt och mycket handlar 
det om mor-dotter-kombinationer.

Jag kommer att tippa alla SM-fi-
naler och inför varje final har jag 
med mig någon eller några gästtip-
pare, som alla försöker slå redak-
törn på fingrarna. 

2006 var saken klar inför den sista 
brickan. Också på den gjorde Britt 
Nordenson och Maria Klingspor 
bra ifrån sig och drygade därmed ut 
ledningen ytterligare något, så att 
segermarginalen blev 50 poäng ner 
till silvermedaljöserna, Margot och 
Sara Sivelind.  Det norrländska pa-
ret Monica Andersson – Elisabeth 
Persson knep överraskande bron-
set. Hade de förväntat sig medalj, 
undrade jag försynt då.

– Vadå? Är du galen? Vi hoppa-
des på att hamna på medel, blev 
svaret.

Britt Nordenson har ett enastå-
ende facit i SM-damer. Maken Gös-
ta menar på, att Britt har så många 
damtitlar att hon själv måste räkna 
efter för att veta hur många hon li-
rat hem. Vi har räknat och fjolårets 
guld i par med Maria Klingspor var 
Britts 13:e. I träningen inför SM-fi-
nalen ser jag dock inga tecken på 
att någon ny medalj är i antågande, 
så mitt tips blir därför att de i år 
hamnar utanför pallen.

Mari Lindblom (f d Ryman) i par 
med dottern Sofia Ryman verkar 
vara i gott slag. Mari var tvåa i 
IAF-guldet i maj och Sofia har visat 

SM-DAMER:

Guldet går till Pia och ”Cilla” 

framfötterna rejält i S:t Eriks som-
marserie. Här faller de dock före 
målsnöret och medaljerna uteblir.

Sandra Rimstedt ingick i det vin-
nande JSM-laget tidigt i våras och 
spelade även för Sverige i flickklas-
sen i JEM med brons som resultat. 
Mamma Ann spelar numera bara 
sporadiskt, så medaljerna uteblir.

Traditionens makt är tung att 
bära för Maria Grönkvist – Catha-
rina Forsberg, som aldrig riktigt 
får till det i SM-damer. Om jag läm-
nar dem utanför mitt tips i år, ja då 
kanske det finns hopp om medalj?

…OcH på pALLEN ÄNTRAR…

På bronsplats placerar jag Pyttsi 
Flodqvist – Kerstin Strandberg, 
trots det geografiska avståndet 
dem emellan. Pyttsi återfinns nu-

mera i Ystad medan Kerstin spelar 
för S:t Erik.

Ett av mor-dotter-paren placerar 
jag på pallen – och det är Margot 
och Sara Sivelind. Dalkullorna 
har kapacitet för medalj av alla 
tre färgnyanser och de vet var de 
har varandra. På söndag eftermid-
dagen får de äntra pallen som sil-
vermedaljöser, precis som 2001 och 
2006. 

Lilla ”Cilla”, yngst i startfältet, 
tar hem guldet. Nu är det nämligen 
dags för ännu ett SM-guld för Ceci-
lia Rimstedt. Det blir det andra gul-
det, men högst troligt inte det sista, 
efter den överraskande triumfen 
för några år sedan i mixed till-
sammans med Bo-Lennart Grähs. 
”Cilla” kamperar med Pia Anders-
son också i damlandslaget, så två 
individuellt skickliga aktörer, till-
lika samspelta, fäller ett klart av-
görande, tror jag.

GÄSTTIppARE 1

Bridgetidningens redaktör, Mag-
nus Lindkvist, tror på storslam 
för familjen Rimstedt. Han place-
rar lillasyster Cecilia som guld-
medaljös och storasyster Sandra 
i par med Mamma Ann på silver-
plats. Det vete sjutton om han inte 
tryckt in tvillingpojkarna Rimstedt 
på bronsplats om det inte vore för 
det faktum att det handlar om en 
damfinal… Tredjeplatsen har han 
därför givit titelhållarna, Britt och 
Maria.

GÄSTTIppARE 2

Vår andra gästtippare är Emma 
Sjöberg, bronsmedaljös i JEM:s 
tjejklass. Hon har plockat ut sam-
ma etta och tvåa som jag gjort, men 
hon ger sedan bronset till Örebrid-
gens Maria Grönkvist och Catha-
rina Forsberg.

I morgon eftermiddag får vi sva-
ret!

cEcILIA ÄR MED I MATcHEN
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pETERS TIpS

Pia Andersson 
Cecilia Rimstedt
Margot Sivelind  
Sara Sivelind
Pyttsi Flodqvist 
Kerstin Strandberg 

Outsiders: Maria Klingspor-Britt 
Nordenson, Sandra Rimstedt-Ann 
Rimstedt, Maria Grönkvist-Catha-
rina Forsberg och Mari Lindblom-
Sofia Ryman

GÄSTTIppARE 1: MAGNUS LINDkVIST

Pia Andersson 
Cecilia Rimstedt
Sandra Rimstedt 
Ann Rimstedt
Maria Klingspor 
Britt Nordenson

GÄSTTIppARE 2: EMMA SJÖBERG

Pia Andersson 
Cecilia Rimstedt
Margot Sivelind 
Sara Sivelind
Maria Grönkvist 
Catharina Forsberg

Outsider: Sandra Rimstedt – Ann 
Rimstedt

10-I-TOpp 2006

Maria Klingspor - Britt 
Nordenson, 
Norrköpingsbridgen
Margot Sivelind - Sara 
Sivelind, Grangärde BS
Monica Andersson - Elisa-
beth Persson Boden-Sävast BS
Ella Jönsson - Eva Åkesson 
BK Zonen - Upsala BS                
Ässy Sandéhn - Gullvi 
Högberg, Falköpings BS     
Gull-Inger Johans-
son - Marie Petersson 
Karlshamns BK                       
Maria Grönkvist - Catha-
rina Forsberg, Örebridgen                          
Gudrun Jonsson - Margareta 
Mattsson 
Gamla Uppsala BS - BK Fyris         
Christina Ahl - Margareta 
Ehlin Gävle BK
Pia Andersson - Lena Kärr-
strand Nilsland 
BK Everfresh - Malmö BK 

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Vi som arbetar
på festivalen
– Hur många jobbar här på elfa?
– Högst hälften, svarade nils  
Jensen.
 
ÖVERLEDARE OcH EkONOMI 

Lars Persson
Micke Melander

INFORMATIONS- OcH HOTELLDISk

Dan Nilsson
Rikard Korse
Carina Westlin
Rolf Scherdin

kOpIERING OcH ALLT-I-ALLO

Mikael Fröjd
Sixten Ek
Leif Geremyr
Einar Jönsson

BULLETIN

Peter Ventura 
Tommy Gullberg
Thomas Wedin
Thomas Larsson 

TÄVLINGSLEDNING

Calle Ragnarsson
Linus Jorner
Marc van Beijsterfeld, Holland
Lars Andersen, Danmark
Göran Sallstedt
Thomas Winther
Freddy Friberg
Carl Ek
Magnus Berg
Kalle Persson
Pontus Adolfsson
Peter Johansson

BRIckLÄGGNING

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

SEkRETERIAT OcH RAMA

Tomas Brenning
Ulla Tradsborg, Danmark

Ulla Brenning
Boel Hall

cAFETERIA

Håkan Gustafsson
Carina Ljung
Helene Axelsson
Duan Melander
Tina Svensson   
Sandra Holgersson
Annie Sundling

BRIckBYTARE

Fredrik Fröjd  
Kajsa Fröjd   
Fredrik Axelsson 
Ida Grönkvist  
Mikael Grönkvist  
Sofie Westlin  
Irma Petersen  
Moa Petersen  
Mattias Karlsson 
Markus Mittler
Andreas Berg 
Erika Rhodin  
Amanda Andre
Sandra Andre
Dennis Knutsson
Daniel Hansson  

SEMINARIER

PO Sundelin

Plocka upp  
efter dig 
För att spelare och funktio-
närer ska ha en behaglig 
spel- och arbetsmiljö vädjar 
vi att du plockar upp efter 
dig. Släng koppar, flaskor 
och övrigt skräp i de stora 
skräpkorgarna vid cafete-
rian.

Tack på förhand!  §
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Tommy GullberG...

...tippar Chairmans Cup

intresset för Chairman´s cup ökar 
igen. 2006 var det 53 lag som deltog 
i tävlingen. i år är det 69 lag anmäl-
da varav från åtta länder (torsdag).

TOMMY GULLBERG

LIcHTENSTEIN

Kim Lichtenstein, Johan Nilsson, B 
Rudenstål, Ola Stavås, Björn Gus-
tafsson, T Lindblom

Ni anmäler er alltid först i tron 
att det skulle påverka resultatet. 
Det gör det inte i år heller. Slut-
spel.

ARLA

Micke Almgren, Lena Petersen, 
Erik Bergengren, Denny Abra-
hamsson

Chairman´s cup börjar inte för-
rän kl 12 med captain´s meeting. 
Slutspel.

wALES RED

Filip Kurbalija, Tim Rees, Diane 
Kurbalija, Jill Casey

Slanté. Slutspel.

FOUR cLUBS

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

4 klöver heter det, när ni frågar 
efter ess.

kÄMpE

Peter Backlund, Kerstin Strand-
berg, Madeleine Swanström, Kjell 
Swanström, Eva-Liss Göthe, Åke 
Sjöberg

Har återigen chansen eftersom 
Peter Fredin deltar i tävlingen. 
Slutspel.

cADMUM

Johan Wedeen, Peter Karlsson, Jo-
han Grönkvist, Björn Forsberg

Inte ens egna dataprogram kan 
rädda det här laget.

SwEDEN 1

Tobias Törnqvist, Johan Upmark, 
A Marquardsen, Magnus Eriksson, 
Arvid Wikner

Magnus, numera är du väl lägst 
rankad i familjen? Åttondelsfinal.

TEAM SJÖGRÄS

Leif Andréasson, H Dellin, Olle 
Axne, Leif Ruthström, G Jörgen-
sen, N Åhlén

Passar i orientaliska soppor men 
detta lag åstadkommer säkerligen 
en rejäl soppa för sig själva. Slut-
spel.

TEAM DANMARk

Trine Binderkrantz, Nadia Bekkou-
che, Maria Rahelt, Stense Farholt

Försöker alltid ta sista stick med 
rutersju. Åttondelsfinal.

TEAM MR G

Johan Göransson, Lars Wallmark, 
Reine Gustavsson, Lars Åhlén

Överste G känner jag till men 
inte Mr G om vi nu inte talar om 
nybörjarbridge.

HELARAFL

Henrik Kristensen, Lars Under-
bjerg, Rasmus Koch, Flemming 
Clausen

Underberg har jag för mig hjäl-
per mot magsmärtor. Smärta vid 
bridgebordet lär det inte hjälpa 
mot.

TRANSEARLY

Sune Fager, Göran Lindberg, Rune 
Pettersson, Jan Johnsson, Rolf 
Scherdin

En rad föredettingar (europa-
mästare, svensk mästare, kansli-

chef) som fåviskt hoppas att vår 
nye kanslichef ska föra laget mot 
högre vyer. Åttondelsfinal.

HILO

Mikael Alexandersson, Bo Hjort, 
Nickla Widhja, Leif Lagerqvist

Har bara dåliga kort i alla fär-
ger.

GÄVLEBORG-BULL

Anders Sjödén, Tore Enbarr, Lars-
Göran Östlund, Lars-Erik Anders-
son

Gävlebocken överlever endast 
med konstgjord behandling. På den 
här tjuren hjälper inget.

LIVINVEST

Per Hallberg, J Selberg, G Ham-
marström, M Arnberg, O Wade-
mark, J Andersson

ZZZ! Somna inte! Kvartsfinal.

ADD-ERA

Jörgen Andersson, Tommy Gun-
narsson, Peter Modh, Joakim 
Schmeisser, Michael Lemborn

Den tidsåldern har inte kommit 
än då laget avancerar.

LAG SYDÖSTRA

Bengt-Erik Eriksson, Sven Barbus, 
Frank Hansson, Glenn Hansson

Hatten kan man inte missa.

BOBOJOMOkOTO

Joachim Börgel, B Bergsten, B-Å 
Jansson, M Hultman, K Jansson, T 
Jansson

Delar gör sig mycket bättre i se-
niorklassen. Åttondelsfinal.

LAG VÄRMLAND-DAL BANTAM

Torbjörn Askernäs, M Askernäs, B 
Rådberg, A Sundelin, A Skoglund
Äntligen en Sundelin med fart.
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TEAM pOLAND

Mirek Cichocki, Krzys Pikus, Jerzy 
Skrzypczak, Bogus Gierulski

De öppnar alla brickor med 1 
klöver. Antingen för att de har trå-
kiga kort eller för att korten är för 
bra för en svag klöver. Semifinal.

VENI VIDI VIcI

Mats Axdorph, Johnny Östberg, 
Mårten Gustawsson, Jan Lager-
man, Tommy Gullberg, Sven-Åke 
Bjerregård

Vi kommer och vi kommer att 
ses och vi vill gärna vinna. Kvarts-
final.

DE BOTTON

Janet de Botton, Nick Sandqvist, 
David Burn, Jason Hacket, Justin 
Hacket, Artur Malinowski

Får redaktionen bjuda på en 
svensk öl? Final.

IRIS

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

Javisst är det bra att se vilka 
kort man har. Det hjälper dock inte 
detta lag.

5 AMATÖRER OcH 1 VÄRLDSMÄSTARE

Pekka Malmström, H Johansson, S 
Jönsson, G Linerudt, P Johansson, 
Cecilia Rimstedt

Cecilia var också amatör en 
gång i tiden, vilket på intet sätt ska 
tydas som att amatörerna i laget 
har någon som helst möjlighet att 
bli världsmästare. (Skrivet av en 
som vann VM 1961) Jo, jag kommer 
från Västerås. Åttondel.

TEAM SwEDEN

Lars Goldberg, Björn Wenneberg, 
Fredrik Nyström, Frederic Wrang, 
Rob Walker, BG Olofsson

Ett svenskt lag är det förvisso 
men team Sweden!? Semifinal.

wALES GREEN

Patrick Jourdin, Tony Ratcliff, 
Mike Tedd, John Salisbury

Patrick, it´s allowed to write ar-
ticles in English for the bulletin. 
Slutspel.

wALES LADIES

Sheila Shea, Liz Commins, Diane 
Jones, Mary Moore

Slanté.

cADpLATSEN.NET

Jonas Engström, A Jansson, T 
Sandbäck, Å Sandbäck, Simon 
Bech, Erik Arvidsson

Man får inte rita upp önskesitsar 
hela tiden. Åttondelsfinal.

ÖBMF åLEE

Torsten Åstrand, Lennart Emanu-
elsson, Klas Eriksson, Leif Lyng-
mo

Det var fegt, Torsten, att överge 
TK.

“EN LILLE EN”

Ib Lundby, Peter Lund, Jan Hanner, 
Bo Appelqvist, Harald Sjöman

Nog är väl tävlingen helt balan-
serad. Åtminstone betydligt mer 
än laget.

Slutspel.

TRAppARNA

Thomas Therkelson, M Allgöwer, B 
Wenander, L-Å Gustafsson, R Här-
sjö

Men var är Leif Trapp?

UppLAND cEpAT

Carl Engholm, Göran Sperber, Mi-
kael Fahlander, Peter Huotila

Får övergå till schack efter kva-
let.

YELLOw

PG Eliasson, Tomas Magnusson, 
Lars Ramquist, Frank Westman, 
Stefan Haglund

Jag brukar se rött när jag blir 
utslagen. Blir det bättre med gulfil-
ter? Semifinal.

LERNER

Hans Lerner, Bengt Kriström, Ulf 
Nilsson, Anders Sjöstedt, Lasse 
Bertili

Åttondelsfinal om någon i laget 
förstår sig på Ulfs budgivning.

SÄFFLåS

Pontus Svinhufvud, Per Lindström, 
J Ivarsson, R Johansson, A Lön-
qvist

Systemet har liknats vid en papp-
båt långt ute på ett stormigt hav. 
Sjunker gör det förr eller senare. 
Vanligen förr. Slutspel.

GUNSAN

Gudrun Strandberg, Ylva strand-
berg, Tore Stormo, Eva Wetterhall, 
L Strindberg

Här blir det också öl men på egen 
bekostnad. Slutspel.

SwAT

Ingemar Assarsjö, Arne Jordestedt, 
Robert Bäck, Ingvar Grahn

Partävling trodde jag var det sto-
ra intresset. Slutspel.

FREDIN

Peter Fredin, Arne Larsson, Tomas 
Vang-Larsen, Anders Haugen

Är du tillräckligt stryktålig 
Arne? Final.

ÖREBRIDGEN+

Göran Petersson, J-O Andersson, 
B-H Ek, Peter Nordén, Leif Sven-
zon, Anders Westman

Jag hittar inget plustecken i år 
(heller). Kvartsfinal.

ZEST

Bobby Claeson, Johan Linander, 
PO Sundelin, Ola Mattsson, An-
ders Hägglund

Zest lär vara ett nytt ord i SAOL. 
Fråga PO vad det betyder. Slutspel 
om nu PO hinner spela klart i tid. 

TEAM TOTTE

Göran Rångevall, L Rångevall, B-
M Jacobson, L Ohlsson, A Klere-
dal, T Lindberg 

Sov lilla Totte! Nu kommer snart 
John Blund.

S
P

O
N

S
O

R
E

R
:
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IMpAcT

Göran Hestner, D Gustavson, L 
Westman, R Sliwinski, M Hjelte, C 
Blomberg

Smällen kommer redan i kvalet.

cHAIRMAN`S TEAM

Thomas Larsson, Hans Göthe, 
Björn Sörling, Björn Thalén, Tjolpe 
Flodqvist

Och vem är ordföranden kan 
man undra? Åttondelsfinal.

LAG HALLAND kApTEN kLÖVER

Jörgen Peterson, Christer Palm-
qvist, Jan Wiström, Bengt Maltin, 
Hoffi Palmqvist, Lars Adie

Låter som om Martin Ljung skul-
le ha förirrat sig till spellokalen.

STORMUMRIk-GÖTEBORG

J Gustavsson, K Lindström Claes-
sen, T Bende, E Lindström Claes-
sen, A Olenska

Vet ni inte om att den endast fö-
rekom en gång på hundra. Bättre 
odds vill jag ha.

ZANG

Mats Sjöberg, Olof Bergström, Jan-
Erik Thomasson, Håkan Strääf

Har fortfarande inte lärt sig att 
stava. Semifinal.

EN SExA SkåNE

Lars-Gunnar Ludvigsson, T Boh-
man, N-E Ekholm, I Henrysson, F 
Swäedh, O Svensson

Ingen alkohol vid bridgebordet, 
tack.

VARBERG ENERGI+

Christer Grähs, Kajsa Larson, Nic-
las Johansson, Daniel Svensson

Christer, du gör dig mycket bätt-
re i tävlingsledningen. Här är du 
chanslös. Slutspel.

HELENS pOJkAR

Leif Ernstsson, Hans Lilja, Mats 
Berggren, Helen Uliczka

Helen! Kolla att alla har betalat 
medlemsavgiften?

kATTS cATS

Mats Nilsland, Björn Axelson, Ka-
tarina Midskog, L-G Magnusson

Vem ska gå på catwalken? Slut-
spel.

GREVENS GÄNG

Christer Eriksson, B Frimodig, R 
Westman, B Nolin, B Alenfalk, H 
Kvick

Innehåller en lagmedlem som 
kommer att mobbas. Gissa vem! 
Semifinal om nu inte Christer får 
delta för ofta.

pIGERNA FRA DENMARk

Tatiana Trendafilova, Lone Kjaer, 
Lisbeth Grove, Christina Klem-
mensen

Slutspel.

ISAkSSON II

Torbjörn Axelsson, Emma Sjöberg, 
Per Jansson, Henrik Johansson

Vart tog Isaksson vägen? Slut-
spel.

LATVIA

Karlis Rubins, Janis Neimanis, 
Janis Bendiks, Aigars Germanis, 
Ugis Jansons, Gints Rubenis

Kvartsfinal.

BELGIUM

Steve de Roos, Daniël de Roos, Eric 
Debus, Rutger van Mechelen

Rosornas krig. Slutspel.

MAJORN

Tomas Winqvist, Krister Alesved, 
P-A Karlsson, J-E Hörnfeldt, H 
Lindblom, Anna Roos

Rättning höger. Slutspel.

SMåLAND

Arne Karlsson, Roger Wahlgren, 
Ingegerd Lundgren, Jan Bengtsson

Kan man vinna SM på Åland? 
Laget förnekar sitt ursprung.

TAck FÖR kAFFET!

Robert Söderlund, Johan Vikström, 
Anders Vikström, Ola Ekman

Vad har norrlänningar i kaffet?

1NT-7NT SAMBA SAMBRERO

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

Den budgivningen får ni inte in 
särskilt ofta.

VBF ERIk O:S

O Mattsson, J Dahlgren, E O Sand-
ström, H-O Gustafsson, B J-Lund-
berg, O Lundberg
O-nej!

LA VISTA

Mylene Encontro, Mia Rosales, 
Nene Quimson, Carmen Tuason

Är bättre på tjurfäktning.

SkARABORG

Bo Roos, Christian Carlsson, Mag-
nus Göransson, Gunnar Anders-
son

Glada musikanter. Slutspel.

BOTw

Finn Thunbo Christensen, Birgitte 
Thunbo Christensen, Per Ander-
sen, Kirsten Andersen

Bridge Over Troble Water var en 
bridgeklubb i Nacka en gång i ti-
den. Men för detta lag väntar trub-
bel.

EN TEORETIkER TVå pRAkTIkER OcH EN 

pRATkVARN

Björn Davidsson, Henrik Sällberg, 
Per Bratt, Leif Davidsson, T Ranta-
Mikkula

Numera har vi tyst budgivning 
vid bridgebordet.

STOckHOLM-YNGVE SpRÄTT

Jakob Sondén, T Herngren, A Ziet-
hén, Cr Bech, B Ternblad, B Nils-
son

Påstår att de kommer från Stock-
holm, jag trodde vi använde voka-
ler i cvenska språket.

DOM DÄR

Henrik Noberius, Thomas Karls-
son, Johan Noberius, Michael 
Claesson

Är inte dom ganska bra? Slut-
spel.
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Chairman’s Cup är en tävling öp-
pen för alla medlemmar i förbundet 
svensk Bridge eller annat lands för-
bund som är godkänt av WBf.

Det är en lagtävling för lag med 
högst sex deltagare 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 
28 juli till torsdag 2 augusti. Se-
naste anmälan fredag 27 juli kl 
13.00. Kaptensmöte lördag 28 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. 

STARTAVGIFT 

Gröna Hissen: max 2.000 kr/lag 
(125 kr/junior, 500 kr/senior) 
Måndag och framåt: 500 kr/lag 

SpELUppLÄGG 

Chairman’s Cup inleds lördag och 
söndag med ett kval i form av Grö-
na Hissen. Antal lag som kvalifice-
rar sig till cupmatcherna beror på 
antal startande lag. 

Om det blir 80 lag eller fler kom-
mer en cupmatch att spelas söndag 
eftermiddag. 

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 
till minst 50% består av spelare 
från damernas parfinal, kan spela 

Vad Gäller i

Chairman’s cup?
återkval. Detta spelas som Gröna 
Hissen över 30 brickor. 

Måndag eftermiddag spelar 16 
lag cupmatch över 32 brickor. 

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. 

SkÄRMAR OcH RAMA 

Med start i kvartsfinalen kommer 
matcherna att spelas med skärmar. 
Semifinalen och finalen kommer 
att sändas på internet. Notera att 
ingen ramateater på plats kommer 
att visas. 

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.  §

VANDRINGSpRISETS TOpp 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. Arne Larsson 14 p

TIDIGARE VINNARE I  cc

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 8465 
Tommy Gullberg, Anders Mo-
rath, Mårten Gustawsson, 
Sven-Åke Bjerregård, Bengt-Erik 
Efraimsson

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

2004 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

2006 auby
Daniel Auby, Jan Selberg, Catarina 
Midskog, Ulf Eriksson, Leif Bre-
mark, Johan Ebenius

MEGA NATURAL

Thomas Bergström, Daniel Sive-
lind, Sara Sivelind, T Schönfeldt, 
M Svensson, Karl Asplund

Med naturmetoden kan man 
komma ganska långt. Med avan-
cerade metoder kan man komma 
längre. Slutspel.

DANS pOJkAR

Dan Nordberg, Odd Bendiksen, 
Lennart Ekholm, Jesper Rundin

Har du skyltat ordentligt Dan? 
Då kan laget gå till slutspel.

TEAM LANDELIUS

Christer Ellwyn, Michael Runfors, 
Tommi Ramstedt, Johan Pihl, Li-
nus Jorner

Lyckas ni gnälla tillräckligt 
mycket kanske ni kan nå topplace-
ring, i andra chansen.
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En av årets nyheter under Fes-
tivalveckan är Mini-knock-out-
tävlingar för lag. Här presen-
teras upplägg och regler för 
tävlingsformen.
 
Mini-knock-out är en lagtävling för 
fyra spelare, öppen för den som er-
lagt medlemsavgift för 2007-2008 
i klubb ansluten till Förbundet 
Svensk Bridge eller är medlem i 
annat nationellt bridgeförbund.

 

anMälan

Anmälan sker i infodisken upp till 
30 minuter före start av respek-
tive knock-out. I samband med 
anmälan betalas också startav-
giften, varvid laget får en voucher 
som lämnas till tävlingsledaren 
vid start. Senare anmälan görs 
direkt till tävlingsledaren, som 
då också mottar startavgiften. 
Anmälningslistor för samtliga 
mini-knock-out-tävlingar finns i 
infodisken.

 

speltider

Knock out-tävlingar startas kl 
10.00, 14.00 och 18.00 tisdag 31 
juli–torsdag 2 augusti samt kl 10.00 
och 14.00 fredag 3 augusti. 

 

systeMregler

S k B-system gäller.

 

startavgifter

Startavgiften är 300 SEK per lag.

 

spelupplägg

För att en knock-out ska starta 
krävs att exakt åtta lag deltar. Pa-
rallella knock-out-pooler startas så 
snart en grupp om exakt åtta lag 
anmäler sig. Lag som inte bereds 
plats kan välja att endera flytta sin 
start till nästa knock-out-tävling 
eller att få startavgiften tillbaka. 

Mini-Knock-Out

Återbetalning av startavgift görs 
endast mot uppvisande av voucher.

 

TÄVLINGSREGLER

Alla matcher spelas över åtta i 
förväg duplicerade givar. Givsam-
lingar delas ut efter fullt avslutad 
mini-knock-out (24 brickor). Täv-
lingsledaren lottar startordningen 
(lagnr) i samband med tävlings-
start. Lag som inte kommer till 
start ger automatiskt motståndar-
laget seger på walk over. Minsta 
impdifferens avgör vidare avance-
mang. Om fullbordad match slutat 
lika i imp vidtar särskiljning i ned-
anstående turordning:

1) flest vunna brickor,
2) flest helpoäng,
2) förlängning över två brickor.
 

Är matchen fortfarande inte av-
gjord efter två brickors förläng-
ning, vidtar lottning.

 

Mästarpoäng

Segraren i A-finalen erhål-
ler 24 bronspoäng per spelare, 
medan förloraren erhåller 16 bp 

per spelare. Segraren i B-fina-
len erhåller 11 bp per spelare. 

priser

Segrande lag i A-finalen erhåller 1 
200 SEK medan segraren i B-fina-
len erhåller 300 SEK.

 

MoBiltelefoner oCH protest Mot 

doMslut

Mobiltelefoner ska vara avstängda 
under pågående spel. Spelare som 
ertappas med ringande mobiltele-
fon bestraffar sitt lag med –6 imp 
för varje tillfälle telefonen ringer. 
Spelare som nödvändigtvis måste 
vara anträffbar på mobiltelefon 
skall lämna denna till TL för pass-
ning. För protest till Lagkommis-
sionen uttas en depositionsavgift 
om 200 SEK, som återbetalas om 
protesten inte anses som obefogad.

 

trivsel oCH disCiplin

Trivselregler för bridge gäller. 
Rökförbud gäller i spellokalen. Al-
koholpåverkade spelare kommer 
omedelbart att få lämna spelloka-
len och rapporteras till disciplin-
nämnden. §
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Välkommen med bidrag 

Det spelas ofattbart många brickor här under nio da-
gar och det är en omöjlighet för bulletinredaktionen 
att upptäcka alla briljanta spelföringar, lyckade och 
tokiga budgivningar, skvaller och allt det andra som 
ni som spelar upplever. Vi behöver därför ���	hjälp!

Är du skrivkunnig? Skriv ner vad du upplevt eller 
sett!

Är du inte skrivkunnig (eller lat)? Ge din berättelse 
till bulletinredaktionen!

Redaktionen hittar du till vänster om Bridgeförla-
gets shop och Peter återfinns som regel i själva sho-
pen. § 

Dofta lagom!
Tänk på att det finns spelare som lider av doftintole-
rans. Det innebär att dessa spelare inte tål parfym- 
och rakvattendofter. Sådana dofter kan orsaka kraf-
tiga andningsproblem för dem, så dofta lagom! §
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SODUKO
som alla moderna tidningar med 
klass bjuder givetvis även Bullen på 
soduko!

Vi börjar lite lugnt med ett rätt 
lätt pussel och ett litet svårare, i fall 
det nu finns någon som inte blivit 
biten av denna japanska 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.

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
7 3 4 6 5 9 2 1 8

Nedan: Mellan

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

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

Ovan: Lätta

468539712
357128469
912467358
731945286
584276931
296813574
823654197
179382645
645791823

976135248
812647359
435982761
593716824
127498536
648253917
281574693
354869172
769321485
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vi vill ha trevligt när vi spelar bridge. 
därför måste vi uppträda på ett an-
genämt sätt mot alla medverkande. 
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 

För samTliGa FesTiValTäVlinGar

Trivselregler
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-
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.

K r ä n k a n d e 
u p p t r äd a nd e 
mot tävlingsle-
daren ska all-
tid anmälas till 
FSB:s disciplin-
nämnd.

Väl mött vid 
br idgebordet 
och glöm inte 
att närmsta vä-
gen till ett gott 
bemötande är 
ett leende och 
ett hej. §

Två bridgeproblem

Här presenteras två bridgeproblem. 
prova själv innan du kikar i facit lite 
längre fram i bullen. lycka till.

TOMMY GULLBERG -  STOckHOLM

Nord [ kn 2
Ingen ] 6 5
Lätta �� E 6 5 4 3
  } E 5 4 3

   ¤
  [ K 4 3
  ] E K D
  �� K D 9 7
  } 7 6 2

 VÄST NORD ÖST SYD

  pass pass 1 sang
 pass 2 sang pass 3 sang
 pass pass

Utspel: Klöverkung.
Med maximum accepterar Syd 

partnerns invit.
Hotar någon fara och vad kan ni 

i så fall göra åt det?

Syd [ kn 10 8 4
Ingen ] E 10 8
Svåra �� D 10
  } K D 10 6

   ¤
  [ D 9 7 6 5
  ] K D
  �� kn
  } E 9 8 7 5

 VÄST NORD ÖST SYD

    1 [
 pass 2 sang* pass 3 }*
 pass 4 [ pass pass
 pass

Utspel: Klöverknekt
Nord kräver till utgång med 

Stenbergs 2 sang på vilket Syd re-
dovisar minimum.

Hur garderar ni om möjligt att 
Västs utspel är en singelton?
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Lösning till bridge-
problemen

Du har väl försökt först? Här ger Tommy 
rätt svar spelföringen.

TOMMY GULLBERG -  STOckHOLM

Nord [ kn 2
Ingen ] 6 5
Lätta �� E 6 5 4 3
  } E 5 4 3

   ¤
  [ K 4 3
  ] E K D
  �� K D 9 7
  } 7 6 2

 VÄST NORD ÖST SYD

  pass pass 1 sang
 pass 2 sang pass 3 sang
 pass pass

Utspel: Klöverkung.
Med maximum accepterar Syd 

partnerns invit.
Hotar någon fara och vad kan ni 

i så fall göra åt det?
Rutern 4-0 kan man inte gardera. 

Det gäller istället att klara blocka-
den när färgen sitter 3-1. Hela gi-
ven:
  [ kn 2
  ] 6 5
  �� E 6 5 4 3
  } E 5 4 3
 [ E 6 5   [ D 10 9 8 7
] 9 8 3 2   ] kn 10 7 4
�� 2  ¤ �� kn 10 8
} K D 10 9 8  } kn
  [ K 4 3
  ] E K D
  �� K D 9 7
  } 7 6 2

Släpp utspelet. Väst lär fortsätta 
med klöver tills ni tvingas ta esset. 
Genom att vänta till fjärde ronden 
får ni tillfälle att saka er blockeran-
de ruterhacka på klöveress.

Skulle Väst skifta färg vållar det 
er inget bekymmer.

Syd [ kn 10 8 4
Ingen ] E 10 8
Svåra �� D 10
  } K D 10 6

   ¤
  [ D 9 7 6 5
  ] K D
  �� kn
  } E 9 8 7 5

 VÄST NORD ÖST SYD

    1 [
 pass 2 sang* pass 3 }*
 pass 4 [ pass pass
 pass

Utspel: Klöverknekt
Nord kräver till utgång med 

Stenbergs 2 sang på vilket Syd re-
dovisar minimum.

Hur garderar ni om möjligt att 
Västs utspel är en singelton?

Tag utspelet och inkassera ett hjär-
terstick. Spela sedan hjärter till 
ess. Hela given:

  [ kn 10 8 4
  ] E 10 8
  �� D 10
  } K D 10 6
[ E 3   [ K 2
] kn 7 6 5    ] 9 4 3 2
�� 9 8 7 6 5 2 ¤ �� E K 4 3
} kn   } 4 3 2
  [ D 9 7 6 5
  ] K D
  �� kn
  } E 9 8 7 5

Fortsätt med hjärtertio och saka 
ruterknekt. Nu kan inte försvaret 
längre ta sin klöverstöld utan att 
det kostar ett trumfstick. Därmed 
får ni nöjet att notera jämn hem-
gång i kontraktet.

Spelar ni trumf i andra stick vin-
ner Väst och spelar ruter till Öst. 
Klövervända straffar sedan kon-
traktet. §
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Mobiltelefoner är förbjud-
na i spellokalen. Det kom-
mer inte att delas ut några 
varningar...

Lag vars spelare ertap-
pas med ringande mobilte-
lefon bestraffas med 2 VP 
avdrag per tillfälle, i cup-
matcher är bestraffningen 
6 imp avdrag per tillfälle. 

I samtliga partävlingar 
är bestraffningen för ring-
ande mobiltelefon 50 % 
av toppen på en bricka. 
Spelare som av godtag-
bar anledning måste vara 
ständigt anträffbar på mo-
biltelefon skall lämna den 
till TL eller infodisken för 
passning.

Åskådare som ertappas 
med ringande mobiltelefon 
kommer att avvisas från 
spellokalen.

Cell phones are strictly 
prohibited in the playing 
area. And there will be no 
warnings... 

In the teams events 
(Chairman’s Cup and the 
Mini Knock Outs) the 
penalty for a cell phone 
ringing is 2 VP, in cup 
matches 6 IMP.

In pair tournaments the 
penalty is severe, 50 % of 
the top score of one board.

Players that for accepta-
ble reasons must be availa-
ble on cell phone shall turn 
it in to the Tournament 
Director in charge or to 
the Hospitality desk in the 
playing area.

Spectators caught with 
cell phone ringing will be 
sent away from the playing 
area.

Mobiltelefoner / 
Cell phones
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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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Dag för dag schema...
oBs! spelare som inte är på plats vid utsatt spelstart, bereds endast plats i tävlingen om det finns blindbord. kom 
därför i tid.

ÖppNA TÄVLINGAR

lördag 28 juli
12.00 – 12.45 Chairman’s Cup
  – Captain’s meeting
13.00 – 22.05 Chairman’s Cup
  – Gröna Hissen 
14.30 – 18.30 Brons 1 – HCP 
15.30 – 22.15 Silver 1  
19.00 – 22.30 Brons 2

söndag 29 juli
10.00 – 20.15 Chairman’s Cup
   – Gröna Hissen
10.00 – 13.30 Brons 3 
14.30 – 18.30 Brons 4 – HCP
15.30 – 22.15 Silver 2  
19.00 – 22.30 Brons 5  
20.45 -   Chairman’s Cup
  – Lottning

Måndag 30 juli
10.00 – 14.15 Chairman’s Cup 
  – Andra Chansen
10.00 – 19.45 Chairman’s Cup 
  – 24 & 16 lag kvar
10.00 – 13.30 Brons 6
14.30 – 18.30 Brons 7 – HCP
15.30 – 22.15 Silver 3  
19.00 – 20.30 Seminarium
  – om Brons 7
19.00 – 22.30 Brons 8  
20.00 -  Chairman’s Cup
  – Lottning

tisdag 31 juli
10.00 – 20.40 Chairman’s Cup 
  – Kvartsfinal
10.00 – 13.10 MKO-1  
10.00 – 13.30 Brons 9  
14.00 – 17.10 MKO-2  
14.30 – 18.30 Brons 10 – HCP 
15.30 – 22.15 Silver 4  
18.00 – 21.10 MKO-3  
19.00 – 20.30 Seminarium
  – om Brons 10
19.00 – 22.30 Brons 11 - Mixed 
21.00 -   Chairman’s Cup
  - Lottning

onsdag 1 augusti
10.00 – 20.40 Chairman’s Cup
  – Semifinal
10.00 – 13.10 MKO-4   
10.00 – 13.30 Brons 12  
14.00 – 17.10 MKO-5   
14.30 – 18.30 Brons 13 – HCP 
15.30 – 22.15 Silver 5  
18.00 – 21.10 MKO-6   
19.00 – 22.30 Brons 14
  
torsdag 2 augusti
10.00 – 20.40 Chairman’s Cup 
  – Final
10.00 – 14.50* Chairman’s Cup 
  – Match om 3:e pris
10.00 – 13.10 MKO-7   
10.00 – 13.30 Brons 15  
14.00 – 17.10 MKO-8   
14.30 – 18.30 Brons 16 – HCP 
15.30 – 22.15 Silver 6 – IAF
16.00 – 22.10 Sista Chansen; 
  – kval Öppna SM
18.00 – 21.10 MKO-9   
19.00 – 22.30 Brons 17  

fredag 3 augusti
10.00 – 13.10 MKO-10  
10.00 – 13.30 Brons 18  
14.00 – 17.10 MKO-11  
14.30 – 18.30 Brons 19 – HCP
12.00 – 18.45 Silver 7  

lördag 4 augusti
10.00 – 13.30 Brons 20
14.30 – 18.30 Brons 21 – HCP
15.40 – 20.30 Guldtävling – del 1

söndag 5 augusti
10.00 – 13.30 Brons 22 - Ind. 
10.30 – 15.15 Guldtävling – del 2

SM-TÄVLINGAR

lördag 28 juli
10.00 – 20.25  SM-Damer  

söndag 29 juli
10.00 – 14.35 SM-Damer
15.00 – 15.15 Prisutdelning 
  SM-Damer

Måndag 30 juli
10.00 – 20.25 SM-Veteraner

tisdag 31 juli
10.00 – 14.35 SM-Veteraner
15.00 – 15.15 Prisutdelning
  SM-par, Veteraner

onsdag 1 augusti
10.00 – 20.25 SM-Mixed  
10.00 – 21.15 Öppna SM-lag
  Veteraner 
  
torsdag 2 augusti
10.00 – 15.40 SM-Mixed
10.00 – 17.30** Öppna SM-lag
  Veteraner 
  Prisutdelning
  SM-lag Veteraner
16.00 – 16.15 Prisutdelning
  SM-Mixed
   
fredag 3 augusti
10.00 – 20.40 SM final Öppna Par
  – Kval 

lördag 4 augusti
10.00 – 20.25 SM final Öppna Par 
  – A-final
10.30 – 20.55 SM final Öppna Par
  – B-final 

söndag 5 augusti
10.00 – 15.35 SM final Öppna Par
  – A-final
10.30 – 15.20 SM final Öppna Par 
  – B-final
16.00 -   Prisutdelning 
  SM-par Öppen
  klass.

* Matchen spelas om något av lagen 
önskar spela den.  

** Prisutdelning så snart tävlingen 
avslutats. I skrivande stund är det 
omöjligt att veta hur många lag 
som kommer att delta. Därför vet 
vi heller inte det exakta formatet 
på tävlingen och dess längd i tid. [


