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SVENSKA CUPEN 2021
Anmäl Dig och Ditt bridgegäng till 
Sveriges roligaste bridgetävling

 

 
Svenska Cupen är tillbaka med en ny upplaga!

Precis som tidigare är alla lag garanterade minst två matcher, 
därefter rak knock-out. Du möter alltid någon i din närhet, så länge 

sådana lag kvarstår. Guldpoäng i alla matcher till det vinnande laget.

Anmälan* av lag är öppen t o m 26 april 2021. 
Spelstart 3 maj 2021. 

Rabatt till lag som anmäler* sig före 19 april 2021.

Intentionen är att så många matcher som möjligt ska kunna spelas live. Med anledning av pandemisituationen  
kan matcher ha förutsättningen att spelas online, om inte båda lagen är överens om att spela live. 

För anmälan av lag och mer information: www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2021. 
* Lag är anmält när anmälningsavgiften är SBF tillhanda på BG 819-0183 och anmälan är gjord på hemsidan.

Vinnare 2020: Storsjöbygden Morgan med Leif Trapp, Alexander Sandin, Gunnar Elmroth, Thomas Karlsson och Bosse Sundell. På bilden 
saknas Morgan Svensson och PG Eliasson.
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L E D A R E  M A R T I N  L Ö F G R E N

För ett år sedan hade vi just börjat inse 
att världen drabbats av en pandemi, 
men vi insåg verkligen inte vidden av 
det som börjat ske. Vi spekulerade om 
Bridgefestivalen skulle kunna genom
föras, och trodde att det mesta skulle 
vara tillbaka till normalt mot hösten. 
 Ett år senare har vi förlorat tusen
tals medmänniskor i Sverige. Några 
har också drabbats hårt i sitt arbetsliv 
eller som näringsidkare. Det mesta av 
livespel ligger nere och vi har vant oss 
vid onlinespel. 
 Nu väntar vi på att vaccinations
takten ska öka och att de flesta i  
Sverige ska vara stuckna framåt som
maren. Det är dags att tänka framåt!
 Redan före pandemin var SBF i en 
nedåtgående spiral vad gäller antal 
medlemmar, och detta har förstärkts 
av nedstängningen. Vi har alla blivit 
ett år äldre, medan ”påfyllningen” i 
stort sett varit noll. Vi behöver inte 
bara bryta denna trend, utan även se 
till att de spelare som var aktiva för 
ett år sedan känner sig motiverade att 
komma tillbaka till tävlingsbridgen.
 Alltså: utmaningar både på kort och 
lång sikt.
 Som jag ser det är samarbete på våra 
olika nivåer absolut nödvändigt. På 
förbundsnivå började vi redan förra 
året att diskutera strategiska frågor, 

något vi hade önskat ta upp på  
Distriktsträffen. P g a pandemin nöd
gades vi skjuta frågan. Vi vill ha en dis
kussion med distrikten framåt somma
ren och önskvärt är att få fart på detta 
viktiga arbete inför Riksstämman.
 Men vi måste komma igång med 
klubbspelet igen så fort våra medlem
mar känner sig trygga med att mötas 
”på riktigt” igen. Våra klubbar är vårt 
hjärta. Detta kommer att bli såväl en 
viktig som arbetsam uppgift där vi 
alla måste hjälpa till. Några kommer 
att se det som självklart att gå tillbaka 
till klubben så fort den öppnar. Andra 
är mer tveksamma. Några som just 
börjat spela bridge efter en kurs kan
ske har tappat kontakten med oss och 
behöver återknyta den.
 Vi måste naturligtvis respektera så
väl dem som inte rusar till klubben till 
öppningsdagen, liksom tillse att mil
jön fortsatt är så säker som myndighe
ternas riktlinjer tillser. Men planering i 
god tid är förstås av godo.
 Dela med dig av dina tips för hur vi 
bäst tillser återöppnandet på forumet 
på vår hemsida! 
 Ha en riktigt fin vår, ”stay safe” och 
må du alltid peta in rätt motståndare! 
 Men var snäll och ge en favör till 
mig när vi – som jag hoppas – snart ses 
vid de riktigt gröna borden igen!

I pandemins spår finns utmaningar både på kort och lång sikt – men det är nu 
tid att planera för klubbens återöppnande, skriver Martin Löfgren i ledaren.

Ljus i änden av tunneln?

Martin Löfgren ordförande 
martin.lofgren@yahoo.se
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FÖRBUNDSINFO

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

Viktigt med adresser,
och kontaktuppgifter 
Vi ber er att noggrant kontrollera och 
hålla era kontaktuppgifter uppda
terade på ”Mina sidor”. Ni behöver 
vara inloggade med lösenord för 
att ändra era uppgifter (adress, tel.
nummer, epost etc.). Saknar ni lösen
ord för inloggning eller behöver hjälp 
för korrigering så kontakta gärna 
kansliet.

TELEFONNUMMER 
Växel 019-277 24 80
Johan Grönkvist 019277 24 81

Micael Svensson 019277 24 82

Carina Wademark 019277 24 84 

Micke Melander 019277 24 85 

Thomas Winther 019277 24 86

Gunnel Hahne 019277 24 89

Suzanne Lemborn 072644 96 60

OM MEDLEMSAVGIFTER

KLUBBYTE
Om ni har någon medlem som 
vill byta klubbtillhörighet så 
finns möjligheten att fritt göra 
det under perioden 15 juni15 
september. 16 september14 juni 
behöver medlemmen ett godkän
nande från både avlämnande och 
mottagande klubb som ska  
rapporteras in till kansliet.

MEDLEMSAVGIFT SOM BETALAS 

PÅ KLUBBEN
Om medlemsavgiften betalas
kontant på klubben kan avgiften
regleras via Ruterkontot.  
Kontakta kansliet och ange  
medlemsnummer och belopp.

DUBBELBETALD MEDLEMSAVGIFT
När en medlem av misstag
betalat sin medlemsavgift två 
gånger under samma verksam
hetsår återbetalas avgiften till 
klubbens Ruterkonto. 

INBETALNINGSKORT
I tidning nr 2, 2021, som utkom
mer i mitten av juni, bifogas ett 
inbetalningskort med förtryckta 
uppgifter som avser medlemsav
giften för kommande verksam
hetsår. Som alternativ till detta 
inbetalningskort, vid särskilda 
skäl, kan man göra en inbetalning 
via BG 3733482.  Viktigt är att 
man då anger medlemsnummer 
och klubbtillhörighet i medde
landefältet.

ÖVRIGT OM MEDLEMSAVGIFTER
Frågor angående medlems
avgifter? Läs mer på vår hemsida 
under rubriken Bli medlem!

 

KALENDERN
Det är tillåtet att arrangera  
samtliga DM-Finaler/SM kval  
online enligt beslut från TK. 
 
MARS
22 Sista anmälningsdag för   
 antal DM/SM Lag

APRIL
130/5 Nybörjarträffen 
11 Sista speldag för 
 distriktsfinaler i Lag
15 Ansökning för 
 guldsanktioner 2021/2022
24 25 Rekommenderad spelhelg   
 för DM Final Open

MAJ
  8 BK S:t Erik, GuldIAF
1316 SM Lag final
30 Sista anmälnings och spel  
 datum för DM Par Open, 
  Dam, Mixed och Veteran.

JUNI
1222 EM Lag, Madeira

BBO & REALBRIDGE
Det finns ett flertal klubbar som 
arrangerar onlinespel med mästar
poäng på BBO och RealBridge.
Läs mer på hemsidan!
Är din klubb/distrikt intresserad 
av att starta upp onlinespel, som 
många andra redan gjort, kontakta 
gärna kansliet för mer information.

FUNBRIDGE
SBF arrangerar två tävlingar om 
dagen (20 brickor och 12 brickor). 
Välkommen till spel med robotar 
där ni tävlar mot varandra!

MÄSTARPOÄNG
Rapportering av mästarpoäng sker 
direkt från tävlingsresultatet som 
arrangerande klubb/distrikt lad
dat upp på sin hemsida. Det visas 
nu nya tabeller där mästarpoäng 
redovisas med decimaler, vilket gör 
att rapporteringen av partävlingar 
ser annorlunda ut än tidigare. Även 
lagtävlingars mästarpoäng kommer 
att korrigeras inom kort på samma 
sätt. Nya mästarvärdigheter upp
dateras en gång i veckan.
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Graham Hazel representerade Eng
land i fyra JEM (19942000). Sedan 
han avslutade sin doktorsexamen har 
han arbetat som professionell mjuk
varuutvecklare och tillbringat större 
delen av den tiden i spelindustrin. 
 När England i våras sattes i lock
down saknade Graham att spela rik
tigt bridge. Med sin yrkesbakgrund 
verkade den logiska lösningen vara 
att kombinera bridge och video. Han 
drog ihop ett litet team i hemstaden 
Cambridge (!) och började snickra på 
idén. I juli 2020 presenterades projek
tet på bridgewinners.com och under 
hösten började de första engelska 
klubbarna arrangera tävlingar på Real
Bridge. Resten är historia.

VAD ÄR REALBRIDGE?

RealBridge skiljer sig från andra 
online sajter för bridge, genom att man 
via webbkamera och mikrofon kan se 
och höra sina med och motspelare. 
Syftet är att mer likna bridge vid ”rik
tiga bord”. Förutom att det är trevligt 
att se och höra sina bordskamrater är 
risken för att någon ska misstänkas 
för fusk mindre. Resultatservicen är 
mycket tydlig och för tävlingsledaren 
finns funktionen att ha översikt över 
alla bord och hur långt respektive 
bord har kommit i en rond. 
 I slutet av januari tillkännagav 

SBF att man kompletterar sitt samar
bete med BBO/Funbridge med Real 
Bridge. Det finns nu möjlighet att som 
arrangör, exempelvis en klubb eller ett 
distrikt, ansluta sig genom att ansöka 
om ett konto och anordna tävlingar på 
RealBridge. Några klubbar har redan 
kommit igång, t ex Uppsalabridgen 
som spelar sina tävlingar på Real
Bridge fram tills livebridgen kommer 
igång. Uppsalabridgens Linnea  
Edlund är mycket positiv:
 – Jag har sett onlinebridgens fram
tid!
 Även Nya Bridgeskolan håller just 
nu alla sina aktiviteter och tävlingar på 
RealBridge. Krister Ahlesved berättar:
 – Efter att vi inledningsvis under 

pandemin i stort sett inte haft några 
aktiviteter, kan vi nu erbjuda både spel 
och kurser på RealBridge. Det har gått 
över förväntan och mitt intryck är att 
spelarna uppskattar möjligheten att se 
och höra sina bridgekompisar.

HUR FUNGERAR REALBRIDGE?

På RealBridge kan spelare prata med 
varandra genom mikrofon och se var
andra i bild under pågående spel. Fler
talet som provat detta upplever det 
som en socialt förhöjd faktor, då man 
saknat samvaron vid borden. 
 Det möjligt, men avråds, att delta 
utan kamera, och även utan mikrofon, 
om det skulle vara ett önskemål eller 
om tekniken saknas. Fördelen med 

RealBridge:

Ännu en aktör för onlinebridge
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: ELENA STRÖM, STOCKHOLM & REALBRIDGE

När England fick sin första lockdown saknade programmeraren Graham Hazel 
snabbt den sociala kontakten bridgen gav. Han började bygga på en ny plattform 
för onlinebridge, där det skulle kunna gå att se och prata med spelarna vid  
bordet. Den nya plattformen fick namnet RealBridge. 

O N L I N E  R E A L B R I D G E

Linnea.

Så här kan det se ut när man spelar på plattformen RealBridge.
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mikrofon är att man precis som vid  
livebridge alerterar sin partners bud 
och kan förklara budet utan att be
höva skriva något. Arrangören kan, 
precis som på BBO, välja ”självalert”, 
där spelaren själv alerterar sina egna 
bud och skriver förklaringar till dem –  
något partnern inte ser. Vissa föredrar 
självalert, då den skrivna förklaringen 
finns kvar att läsa under budgivning
ens gång.
 Man kan också, som t ex i Östra 
Mellansvenska BF, välja att spela 
med skärm. Då ser man under själva 
budgivningen och spelet bara en mot
ståndare, men före, mellan och efter 
brickorna kan man som vanligt prata 
kring hela bordet. 
 Det är inte lämpligt att använda 
mobiltelefon eller mindre iPad. Då 
fungerar tekniken sämre och det är 
dessutom svårt att se och manövrera. 

SKILLNADER MELLAN REALBRIDGE OCH BBO

RealBridge skiljer sig från BBO  
genom att man som enskild spelare 
inte har möjlighet att logga in, leta 
upp en tävling att anmäla sig. Spel 
på RealBridge kan enbart startas av 
arrangör med konto, vilken skickar 
spelare en länk för varje tävlingstill
fälle. Länken kan finnas tillgänglig på 
respektive arrangörs hemsida eller  
exempelvis epostas till deltagarna. 
Även en åskådarlänk kan publiceras 
på arrangörens hemsida, vilken ger 
inträde till att se en tävling under på
gående spel.
 Resultatlistor från RealBridge kan 
överföras till Ruter, vilket underlättar 
rapporteringen av mästarpoäng.
 Att hålla lektioner på RealBridge  
är enkelt, då läraren snabbt kan för
flytta sig mellan borden och prata  
med ele ver  na och möjligheter finns  
att läsa in givfiler.
 Efter fyra veckors test med Real

Bridge i Östra Mellansvenska genom
fördes i Norrköping och Linköping 
en enkät. 131 av 158 svarade. Majori
teten föredrog RealBridge, men det 
fanns en betydande minoritet som 
föredrog BBO. Distriktet arrangerar 
därför tävlingar på bägge plattformar.

HUR SER SBF PÅ REALBRIDGE?

Från SBF finns ingen särskild upp
muntran att klubbar och distrikt ska 
byta från BBO till RealBridge. Real
Bridge ska ses som en möjlighet att 
komplettera nuvarande arrangemang 
eller som ett alternativ, om man idag 
inte skulle vara nöjd med vad BBO 
erbjuder och tror att RealBridge kan 
tillgodose medlemmarnas behov på ett 
bättre sätt.
 – Det är bra att det finns konkur
rens och alternativ, säger SBFordfö
randen Martin Löfgren. 
 – Vi vet att det finns spelare som 
gillar RealBridge mest, men också 
spelare som föredrar BBO. Vi tar inte 
ställning mellan de bägge. Det viktiga 
är att vi erbjuder olika alternativ och 
har möjlighet att ordna det som spe
larna vill ha, avslutar han.

ATT SPELA TÄVLING PÅ REALBRIDGE

Uppsalabridgens Vikingaträff, som 
spelades 6 januari, var den första 
svenska silvertävling att spelas på 
Real Bridge. 36 par kom till start.  
Innan man loggade in kunde man 
kontrollera att kamera och ljud funge
rade som det skulle.
 Väl inloggad i lobbyn, går det att 
chatta med övriga inloggade, innan 
tävlingen startar. Så fort man flyt
tas till ett bord startas kameran och 
mikrofonen automatiskt. Innan spelet 
startade kunde vi sitta och småprata.
 Tanken med RealBridge är att man 
som i livespel ska alertera partnerns 
bud, så jag vet inte varför Vikinga

träffen spelades med självalert. 
 En bra funktion är att stopplappen  
automatiskt dyker upp vid ett hop
pande bud; näste spelare på tur får inte 
upp sin budlåda förrän efter 10 sekun
der. Budgivning, spel och rondbyten 
flöt på bra. Ibland försvann bilden på 
någon spelare och det hände titt som 
tätt att min bild var rörlig ett tag för 
att sedan frysas. Jag antar att dessa 
barnsjukdomar är ett övergående pro
blem. 
 Om man ropar på TL kan denne 
komma till bordet. TL dyker upp i ett 
eget litet fönster uppe i vänstra hörnet 
och det går att både se och prata med 
denne.
 När brickan är färdigspelad ser man 
alla kort och budgivningen ett litet 
tag, innan det är dags för nästa bricka.
 Man ser hela tiden hur lång tid det 
är kvar på ronden. När som helst 
under spelets gång går det att se bud
givningen igen och man kan även ta en 
titt på det senast spelade sticket.
 Först när hela ronden är färdigspe
lad går det att se resultat från andra 
bord, begrunda deras budgivning och 
klicka sig igenom spelet kort för kort. 
Man sitter dock kvar vid bordet, så >

Graham Hazel – omgiven av  
två framtida bridgespelare?
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O N L I N E  R E A L B R I D G E

om man vill går det att fortsätta prata 
med sina motståndare tills alla bord 
spelat färdigt, då man automatiskt 
flyttas till ett nytt bord och nya mot
ståndare.
 Precis som på BBO undviks bud 
utom tur, utspel från fel hand, revoke 
och otillräckliga bud. Dubblingslap
pen försvinner t ex från budlådan när 
den inte kan användas. 
 Andra funktioner som man vant sig 
vid på BBO, t ex möjlighet till dubbel
dummyanalys eller att kunna lägga 
upp en lagtävling, fanns tidigare inte i 
RealBridge, men en nylig uppdatering 
gör att dessa funktioner nu finns. 

SPELA ALDRIG 5 I LÅGFÄRG I PARTÄVLING

Oavsett digital plattform gäller de
visen ”Spela aldrig 5 i lågfärg i par
tävling”. Visst – ibland har man en 
helt öppen färg, även om tre hackor 
på ömse händer vanligen är nog som 
”håll” i 3 sang. Har man det går 5 i 
lågfärg raskt bet. Kanske finns en 52:a 
i en högfärg som duger till trumf?
 5 i lågfärg är naturligtvis inte hel

ler bra, om andra bord spelat 3 sang 
med övertrick. Enda chansen till en 
hygglig poäng är då att bjuda slam i 
er färg och hoppas på att det går hem. 
Om det går bet har du förvandlat en 
dålig bricka till en nolla. Går det hem 
har du trollat fram en topp ur en dålig 
bricka! Så resonerade jag som Nord 
på bricka 13 i Vikingaträffen:

 
  s 2
  3 10
  2 E 8 3 2
  c E K kn 9 5 4 2
s kn 4   s K 10 9 8 7 5
3 E D kn 7 6 4 3   3 2
2 K 10 9   2 7 6 5 4
c 10  c 6 3
  s E D 6 3
  3 K 9 8 5
  2 D kn
  c D 8 7

SYD VÄST NORD ÖST
  1c 2s
D 33 4c pass
5c pass 6c pass 
pass pass

Jag hade ju själv satt oss i klistret, 
genom att passera 3 sang. 74 i lågfär
gerna avskräckte mig från 3 sang, men 
kanske partnern, som ser att 3 sang är 
ett möjligt slutbud, skulle resonerat på 
samma sätt och direkt bjudit 6c.
 Öst inledde med hjärter till Västs 
knekt och en låg hjärter i vända fick 
jag stjäla högt. Två ronder trumf, med 
bordet inne, följde. Ruterkungen satt 
för mask och genom att stjäla en ruter 
växte ruteråtta upp till ett stick. An
nars hade jag fått falla tillbaka på spa
dermasken för det tolfte sticket, vilket 
också hade gått bra.
 Partävlingstekniken, att bjuda 6c, 
gav hela 97%. Bara ytterligare ett 
par hade bjudit slammen, vilket var 
vinnarduon Thomas Ivarsson–Ulf 
Nohrén.
 Resonemanget gällande 5 i lågfärg 
visade sig stämma. 5c med ett över
trick hade givit blott 27%.

Eric Jannersten 
stipendium
Till minne av Eric Jannersten 
har förbundet genom insamling 
bland bridgeklubbar, distrikts
förbund och bridgeintresserade 
en fond, vars uppgift är att 
stödja aktivt arbete för svensk 
bridge. Fondens ändamål är 
att genom stipendier bidra till 
ekonomiskt stöd för utbildning 
av personer som aktivt arbetar 
för svensk bridge. Ansökan om 
stipendium görs skriftligen till 
kansliet@svenskbridge.se.

Ansökan ska vara inlämnad 
senast 30 juni 2021.

Nominera
Årets Klubbledare
Vid Riksstämman den 1920 
november kommer Årets klubb
ledare 2021 att utses.
 Priset delas ut till en 
klubbledare som på ett 
förtjänstfullt sätt gjort något 
utöver det vanliga för sin klubb.
 Maila förslag med namn, mid, 
klubb, distrikt samt motivering 
till kansliet@svenskbridge.se.

Förslag ska vara inlämnat senast 
30 juni 2021.

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

>

Uppsalabridgens och styrelseleda-
moten Linnea Edlund uppskattar att 
spela på och administrera RealBridge. 
Spel med kamera och mikrofon är 
onlinebridgens framtid, menar hon.

>
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Här finns tävlingar för alla – från nybörjare till elit.

•  Ny tävling – swedish open junior PAIRS 30-31 juli
•  En bronstävling med handikapp om dagen, med start kl 14.30 •
•  Två bronstävlingar om dagen, med start kl 10.00 och 19.00 •

•  En silvertävling om dagen med start kl 15.30 •
•  Tävling för dig med max klövernål •
•  Tävling för dig med max ruternål •

•  Lagtävlingen Chairman’s Cup •
•  Guldtävlingen Guldgruvan •

Vackra Örebro är en underbar sommarstad med många boendealternativ, 
massor av trevliga restauranger, caféer och promenadstråk. 

Festivalen hålls på Conventum Arena – mitt i stan.
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•  Tävling för dig med max ruternål •

•  Lagtävlingen Chairman’s Cup •
•  Guldtävlingen Guldgruvan •

Vackra Örebro är en underbar sommarstad med många boendealternativ, 
massor av trevliga restauranger, caféer och promenadstråk. 

Festivalen hålls på Conventum Arena – mitt i stan.

Här finns tävlingar för alla – från nybörjare till elit.

•  Ny tävling – swedish open junior PAIRS 30-31 juli
•  En bronstävling med handikapp om dagen, med start kl 14.30 •
•  Två bronstävlingar om dagen, med start kl 10.00 och 19.00 •

•  En silvertävling om dagen med start kl 15.30 •
•  Tävling för dig med max klövernål •
•  Tävling för dig med max ruternål •

•  Lagtävlingen Chairman’s Cup •
•  Guldtävlingen Guldgruvan •

Vackra Örebro är en underbar sommarstad med många boendealternativ, 
massor av trevliga restauranger, caféer och promenadstråk. 

Festivalen hålls på Conventum Arena – mitt i stan.

Välkommen till Örebro 
och 2021 års Bridgefestival!

www.svenskbridge.se/festival-2021
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K L U B B E N  U P P S T A R T

Ensamhet och isolering kan vara 
förödande och har kopplats till en 
lång rad sjukdomar, allt från diabetes 
och hjärtkärlsjukdomar till depres
sioner. Det finns forskare som menar, 
att ofrivillig ensamhet är lika farligt 
som att röka 15 cigarretter om dagen. 
Människan är ett flockdjur och vi lider 
fysiskt och psykiskt om vi inte får 
umgås. 
 I takt med att fler och fler får  
vaccin mot Covid möjliggörs klubbars 
återöppnande. Det gäller för klubben 
att ligga steget före, så här listar vi en 
del viktiga punkter för att få en smidig 
start. 
 Att tänka på är, att klubbverksam
heten inte kommer att vara i full blom 
över en natt. Förberedelser är viktiga 
för att vara redo att ta emot bridge
suktande medlemmar.

STYRELSE 
Har styrelsearbetet legat i träda?  
Då är det är dags att styrelsen varvar 
upp! Känns fysiska möten fortfarande 
osäkra finns digitala alternativ.

LOKAL

Se över lokalen. Alla gillar när det 
är fräscht, så passa på att storstäda. 
När verksamheten är i full gång kan 
det vara svårt att hinna med att göra 
rent väggar, golv, hygienutrymmen, 
gardin och möbeltvätt.

MATERIEL 
Liksom fräsch lokal uppskattas väl
vårdat spelmateriel. Rengör Bridge
mates och budlådor. Kanske behöver 
borden nya dukar? Ska kortlekar och 
budkort bytas ut och ersättas med 
nya? Se till att göra nya inköp innan 
öppnandet.

CORONASKYDD 
Även om vaccinationsprogrammet 

kommit en bit på väg, kan det finnas 
medlemmar som alltjämt vill iaktta 
försiktighet. 
 SBF har utarbetat riktlinjer i  
Projekt Coronasäkerhet. Gå igenom 
SBF:s checklista innan uppstarten. 
Den finns under avdelningen Projekt 
Coronasäkerhet på hemsidan. 
 Fortsätt spela med bordskryss och 
använd SBF:s checklista så länge den 
känns motiverad. 

TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: ÖREBRIDGEN  ILLUSTRATION: DICK HOLST, HALMSTAD

Efter sommaren öppnade många bridgeklubbar för spel när smitt kurvorna gick ner 
– bara för att ett par månader senare se sig tvungna att stänga igen. En del klubbar 
hann inte ens öppna och har haft verksamheten i dvala i ett år.  
 Nu är våren i annalkande – och då bridgespelarna snart fått sina ”stick” närmar  
sig bridgeklubbarnas återöppnande. 

Hur öppnar vi klubben efter Corona?
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EKONOMI 
Gå igenom klubbens ekonomi. Är det 
ebb i kassan? Kan hyresavtalet omför
handlas? Kan medlemmarna hjälpa 
till med ett bidrag eller kanske inled
ningsvis betala några kronor extra 
 i bordsavgift? 
 Undersök även om det finns möjlig
het till kommunalt bidrag.

HEMSIDAN

Underhåll och uppdatera hemsidan så 
att den innehåller aktuell information.

IDROTTONLINE 
Se till att klubben registreras hos 
Idrottonline, vilket är ett krav från 
SISU Idrottsutbildarna för att kunna 
starta upp med undervisning igen,  
i det fall klubben avser söka ekono
miska stöd därifrån. 

RUTINER 
Behöver klubben ändra några rutiner?

SERVERING 
Kaffet och bullen får inte glömmas!  
Vi har en fikatradition i landet, men 
fundera över om serveringen ska  
fungera på annat sätt än tidigare.

FUNKTIONÄRER 
Har klubben tillräcklig bemanning? 
Är de tidigare funktionärerna fortfa
rande tillgängliga? Behövs någon form 
av kompletterande utbildning?

MEDLEMMAR 
Har klubben haft kontakt med sina 
medlemmar det senaste året? Om 
antalet medlemmar är hanterbart kan 
det vara trevligt med ett telefonsam
tal. Är klubben stor, informera via 
nyhetsbrev, epost eller sociala medier. 
Meddela vilka aktiviteter klubben 
planerar för och hur spelprogrammet 
ser ut. Behöver klubben få inputs från 

medlemmarna kan en enkät ge de svar 
styrelsen söker. 

AKTIVITETER 
Klubbverksamheten kommer inte 
att vara i full blom över en natt, så 
påbörja redan nu aktiviteter. Träffas 
för en utomhusfika eller frågeslinga 
med bridgefrågor. Om det inte går att 
börja spela live, starta onlinetävlingar 
på BBO eller RealBridge. När väl 
livespelet kommer igång kanske några 
ändå för en tid väljer att fortsätta spela 
online. Det är då tänkbart att spela 
samma brickor både i spellokalen som 
online och sen räkna ihop tävlingarna 
för ett sammanlagt slutresultat.

KURSVERKSAMHET 
Klubben överlever inte i förläng
ningen om inte det fylls på med nya 
spelare. Kursverksamheten är därför 
central för att säkra klubbens framtid. 

Planera redan nu för nybörjar och 
fortsättningskurser!

NYA SPELARE 
Glöm inte heller bort dem som just 
gick ut – eller inte ens hann avsluta –  
nybörjar eller fortsättningskursen 
när pandemin slog till. Dessa spelare 
behöver med all säkerhet repetition. 
Denna grupp har redan tagit sig över 
första tröskeln till bridgegemenska
pen, så tappa inte kontakten med dem!

ÖREBRIDGEN REDO ATT ÖPPNA

En klubb som har förberedelserna 
klara och kan öppna för spel med kort 
varsel är Örebridgen. Klubben hade 
stängt under våren och sommaren 
innan de öppnade för spel i september 
och sen fick stänga igen i november.
Eftersom Örebridgens egna lokal 
har stått tom i flera månader har den 
råkat ut för både krossade rutor och 
inbrottsförsök. Snart hoppas klubben 
äntligen få igång verksamheten.
 – 90% av våra medlemmar tillhör 
gruppen 70+, så bara vaccineringen 
rullar på hoppas vi kunna öppna i 
april, men inget datum är bestämt, 
berättar klub
bens tävlings
ansvarige Mi
cael Svensson.
 Klubben har 
brottats med 
ekonomin. Ett 
nytt och mer 
förmånligt 
treårigt hyres
avtal på den centralt belägna lokalen 
ser ut att vara på plats.
 – Vi är många som längtar efter att 
få umgås som förr och spela bridge.  
Vi är redo! konstaterar Micael.
 Behöver din klubb hjälp? Tveka 
inte att kontakta SBF för att få stöd 
och lotsning!

K L U B B E N  U P P S T A R T

CHECKLISTA 
INFÖR UPPSTARTEN

r  STYRELSE

r  LOKAL

r  MATERIEL

r  CORONASKYDD

r  EKONOMI

r  HEMSIDAN

r  IDROTT ONLINE

r  RUTINER

r  SERVERING

r  FUNKTIONÄRER

r  MEDLEMMAR

r  AKTIVITETER

r  KURSVERKSAMHET

r  NYA SPELARE

Micael Svensson.
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SÄMST I FAMILJEN

Kan du räkna ut hur jag som Syd 
lyckads lyckades betala ut 600 på den 
här brickan från Funbridge? 

  s 10 9 5
  3 D 6 4
  2 D 3 2
  c K 6 3 2
s 6   s K D kn 8 2
3 K kn 10 8 7 3 2   3 9
2 8   2 kn 10 7 4
c kn 10 9 5  c E 8 7
  s E 7 4 3
  3 E 5
  2 E K 9 6 5
  c D 4

 
Jag antar att du försökte få ihop nio 
stick i 3 sang på ÖstVästs kort tills 
du kom på att de inte var i zonen och 
sedan förmodligen gav upp. Men det 
ska du inte vara ledsen för. Det bety
der bara att du inte kunde sänka dig 
till min låga nivå. Med denna bricka 
har jag förhoppningsvis redan preste
rat såväl årets sämsta budgivning som 
spelföring. Nu tror du kanske att jag 
skriver om hur uselt jag spelat för att 
det sen ska visa sig att det bara hand
lade om lite otur. Som för att säga, fat-
tar ni hur bra jag är, när jag tycker det 
här är dåligt? Men nej, det är inte en 
sådan bricka. Efter att jag förklarat för 
min hustru, som aldrig spelat bridge, 
att högsta kortet vinner och vad trumf 
är, tog det henne 30 sekunder att ta 
ett stick mer än mig. Jag har inte vågat 

TEXT: TORBJÖRN JÖNSSON, ENGLAND  FOTO: PRIVAT

Torbjörn Jönsson, för tillfället boende i engelska Oxford, berättar – högt och lågt – om 
spännande och humoristiska händelser vid bridgebordet, varvat med en och annan giv.

Nu förstår jag hur en robot tänker

fortsatte med hjärter, Öst stal damen 
med klöversju och jag stal över med 
trumfdamen. Efter att kommit fram 
till att stjäla höga kort kanske inte är 
vinnande i längden, spelade jag istället 
trumf till kungen och Öst stack för 
att spela ruter. Det hedrar den som 
programmerat roboten att den inte får 
titta i korten, för då hade den istället 
fortsatt i trumf. Det hade också varit 
totalt onödigt, eftersom jag själv spe
lade klöver efter att släppt rutern till 
damen. Väst trumfade naturligtvis ut, 
tog sina fyra hjärterstick och sedan 
gissade jag rätt när jag sakade esskung 
i ruter och lyckades därför faktiskt ta 
sista sticket med spaderess. 
 Ett stick i varje färg och sex bet i 
zonen. En gigantisk och välförtjänt 
botten? Inte alls – istället en bra bit 
över medel, eftersom alla andra bjudit 
42 efter 4c som Nord höjt till 52 och 
Väst dubblat för tre eller fyra bet.  
 It ain’t over ’till the fat lady sings!*
 
SÅ MYCKET BÄTTRE 

Det beror på vad man lägger in i 
begreppet, men jag vill påstå att det 
i Sverige bara finns omkring 2530 
spelare som är riktigt seriösa med sin 
bridge. Vill du dessutom hålla hög 
internationell klass måste du också 
mer eller mindre spela bridge på hel
tid, och det är det väl knappt 10 som 
gör. Niklas Warne och Krister Ahle

K R Ö N I K A  H U R  E N  R O B O T  T Ä N K E R

fråga dottern hur hon hade spelat … 
 Väst öppnade med 33 och efter två 
pass funderade jag på 3 sang, men ville 
gärna få med spadern så jag dubblade. 
Partnern bjöd naturligtvis 4c och jag 
borde bjudit 42, men tricknivån bör
jade bli obekväm mot en partner som 
kunde vara blank – så jag gick jag all 
in och passade. 
 Jag hade nu lämnat resten av start
fältet och var den ende av 76 spelare i 
4c. Eftersom jag spelade med tre ro
botar fick jag rättvist ta över partnerns 
spelföring. Öst spelade ut sin singel
hjärter, jag tog för esset och spelade 
en hjärter till, som i konkurrens med 
en liten spader förmodligen var det 
sämsta kortet att spela av de 12 jag 
hade kvar. Väst tog för hjärterkung, 

Torbjörn Jönsson.
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K R Ö N I K A  H U R  E N  R O B O T  T Ä N K E R

sved kan åtminstone räknas till de 
seriösa och här är en bricka från Elit
serien i Onlinesvenskan. Hälften av 
paren kom i storslam, men jag tvivlar 
på att någon gjorde det snyggare. 

  s 10 8 6 3
  3 —
  2 8 7 4 3 2
  c 8 6 5 2
s E 9   s D kn 7 4
3 D 8   3 E K 10 7 6 5 4 2
2 K kn 9 6   2 E
c E K D 7 3  c —
  s K 5 2
  3 kn 9 3
  2 D 10 5
  c kn 10 9 4

SYD AHLESVED NORD WARNE
pass 1c1 pass 1NT2 
pass 2c3 pass 4c4 
pass 423 pass 5c5 
pass 73 pass pass 
pass

1 16+ hp                                              
2 8+ hp, 5+ hjärter 
3 Relä                                            
4  1215 hp, 12 kort i hjärter  
 och spader samt renons i klöver                                         
5 Fördelningen 4810, tre ess 
 av fem med hjärter som trumf   
                    
De använder sig av reläbudgivning, 
där en hand frågar ut den andra om 
fördelning och styrka, och det måste 
vara väldigt tillfredsställande att som 
här kunna begära alla sticken innan 
partnern lägger upp korten. Om man 
kom ihåg vad de olika stegen i svaren 
betyder, vill säga. Om Öst t ex sva
rat 43 efter 42 hade det istället visat 
fördelningen 6610.  Det är också 
därför inte fler använder metoden, 
eftersom den lätt överbelastar min
net. Östs fördelning 8410 (oavsett 
färger) kommer bara upp en gång på 
2212 händer! Spelar du två gånger i 
veckan tar det två år till nästa gång 
– och då kanske motståndarna hun
nit öppna. Hade du själv klarat av att 
bjuda storslammen? 

UNDSKYLD 
Jag kommenterar ibland tävlingar på 
BBO och det är inte helt enkelt att 
göra alla glada. Någon tyckte jag var 
lite för uppenbar och kommenterade:  
DU BEHÖVER INTE SKRIVA 
VAD VI ALLA KAN SE! 
 Till och med jag behövde en minut 
för att hämta mig efter den käftsmäl
len. Då kändes det bättre den gången 
jag hälsade tittarna välkomna och 
samtidigt varnade för svajiga analyser. 
Peter Backlund skrev då: Vi struntar i 
dina analyser, vi vill bara ha kul. Det 
tog onekligen bort en del av pressen. 
 Ibland finns det åskådare från andra 
länder och någon skrev i ett privat 
meddelande till mig: Hvordan er det i 
Surinam, lige så varmt som alltid? Den 
frågan ignorerade jag, eftersom den 
uppenbart inte var till mig. Det gjorde 
jag också med: Ikke mange menne-
sker spiller bridge der? Men när han 
fortsatte med Jeg har været meget i 
Surinam da jeg arbejdede for flysel-
skaber, svarade jag kanske lite onödigt 
bryskt, Allt det där är väldigt intres-
sant, men vad har det med mig att 
göra? Sedan hörde jag inte av honom 
mer. Efter matchen tänkte jag på den 
märklige dansken. Alla på BBO har 
en profil, där man förutom sitt riktiga 
namn, spelstyrka (min är naturligt
vis världsklass) också väljer nationa
litet från en lista med alla världens 

länder. I vilket land hamnar man lätt 
med en liten feltryckning, om man 
är svensk ...? För att lätta mitt dåliga 
samvete vill jag därför berätta att Club 
52 i Surinamns huvudstad Paramaribo 
spelar partävling lördagar kl 13:30 
på Albertlaan 5 (man spelade tidigare 
på Costerstraat 52, därav namnet på 
klubben). Den 23 mars blir det en spe
ciell tävling för att fira Holi, som är en 
indisk vårfest där alla slänger färg på 
varandra. Kopplingen mellan indier 
och Surinam, som ligger i Sydamerika, 
är inte uppenbar men där finns fak
tiskt den största hinduistiska befolk
ningen utanför Indien. De kom dit på 
1800talet, för att skörda socker rör 
som trivs i det fuktiga klimatet med 
en medeltemperatur på 26 grader. Jag 
säger som Fredrik Lindström i På 
spåret: Nu sitter det någon i Värnamo 
som tycker det här är intressant (fast 
tänk Næstved istället). 
  
TYST MIN MUN SÅ FÅR DU SOCKER 

  s E kn 9 6
  3 kn 4
  2 E 10 4
  c E 10 6 3
    
    
     s K   
   
  s 10
  3 K D 9 8 5 3
  2 K kn 9 7
  c K 8

SYD VÄST NORD ÖST
13 pass 1s pass 
22 pass 3NT pass 
43 pass 4NT* pass 
52*  pass 63 pass 
pass D pass pass 
pass

 
Medan du funderar på hur du spelar 
63 dubbelt, efter det att Väst spelat 
ut spaderkung, kan jag berätta att det 
är Krzysztof Mielnik du ser på fotot 
här till vänster. 
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 Jag hade spelat brickan på Fun
bridge och blev nyfiken på vem det 
var som gått hem i 63 dubbelt och vad 
det var för halsduk han hade på sig 
på sin profilbild. Genom det polska 
bridgeförbundet fick jag tag på honom 
och frågade om han kunde berätta lite 
om brickan och sig själv. Han svarade, 
att han tycker att man ska hålla korten 
nära kroppen både i bridge och i livet i 
allmänhet och inte avslöja för mycket. 
Det lyckades inte Väst med, då han 
dubblade med E10xx i trumf. Krzysz
tof spelade hjärteråtta och släppte runt 
den för jämn hemgång, när Väst inte 
täckte. Ja, han var tvungen att göra 
rätt i ruter också, men tycker själv att 
han har rätt bra känsla. Egentligen 
är han för duktig för att bara spela 
i andradivisionen i Polen, men han 
skyller på för mycket arbete. Han bär 

Real Madrids halsduk eftersom han är 
en madridista, som supportrarna kall
las, och han gillar att provocera – för 
fotot är taget utanför FC Barcelonas 
arena, Camp Nou. 
 Hela given:

  s E kn 9 6
  3 kn 4
  2 E 10 4
  c E 10 6 3
s K D 7 2   s 8 5 4 3
3 E 10 6 2   3 7
2 8 5   2 D 6 3 2
c 7 5 2  c D kn 9 4
  s 10
  3 K D 9 8 5 3
  2 K kn 9 7
  c K 8

Någon vecka senare på Funbridge 
öppnade jag som Syd med 13 med 

s E  3 kn 9 7 5 4 2  2 K D 10 3  c E kn

och efter vad som verkade vara en 
fullt normal budgivning till 63, där 
vi saknade ett ess och trumfdamen, 
dubblade roboten till vänster. Efter
som Krzysztof lärt mig vad robotarna 
dubblar på la jag naturligtvis upp en 
blå och blev belönad när partnern 
hade E108 i trumf. Tack, Krzysztof! 
Din utlovade tidning är på väg!

* Det finns flera teorier om var ut
trycket kommer ifrån men jag tar den 
jag gillar bäst. Al Capone började 
intressera sig för opera, köpte plattor 
och läste på. Efter ett tag kände han 
sig kunnig nog för att gå och se en 
föreställning. Han tog med sig två hår
dingar som efter första arian trodde 
det var slut och reste sig upp för att 
gå. Siddown, fräste Capone, it ain’t 
over ‘till the fat lady sings!
 

K R Ö N I K A  H U R  E N  R O B O T  T Ä N K E R

Sommar, Sol och Semester
I nr 2/2021, med utgivning i mitten av juni, ger vi  Sveriges alla bridgeklubbar möjligheten att 
gratis tala om vilken eller vilka spelkvällar man hälsar gästspelare välkomna under sommaren 
2021. Vi planerar att som vanligt införa en lättläst karta. Fyll i nedanstående talong och skicka 
till redaktionen. Senast den 12 maj vill vi ha skriftliga uppgifter om klubbens sommarbridge.

OBS! BARA DE KLUBBAR SOM SKICKAR IN NY INFORMATION KOMMER MED PÅ SOMMARKARTORNA!

Klubb: .................................................................................  Ort: .........................................................

      Vi önskar införa samma information som i 2020 års sommarkarta!
      (Då behöver inte nedanstående fyllas i)

Speldag(ar): .....................................................Datum:  ................................................................
Klockan: ........................................................................................................................................
Adress/Spellokal: ..........................................................................................................................
Kontaktperson (som kan svara på frågor): .................................................................................
Telefon och epost till kontaktperson ovan: ..............................................................................
      Vi erbjuder partnergaranti. Vi har jourspelare. Gästspelare kan komma ensam utan föranmälan!

SKICKA DENNA TALONG TILL: BRIDGEFÖRLAGET, HANSENS VÄG 10, 775 70 KRYLBO 

ELLER VIA E-POST TILL BRIDGE@SVENSKBRIDGE.SE
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PROBLEM 1

  s 6 5
  3 E D kn 2
  2 E K 8 4 2
  c E K 
    
    
 s 10      
   
  s K 3 2
  3 5 4 3
  2 10 9 7 3
  c 6 5 4

SYD VÄST NORD ÖST
   2s 
pass pass D pass 
32 pass 52 pass 
pass pass

Svag 2öppning (sexkortsfärg) inleder.
 Utspel: spadertio.
 Hur tänker du dig hemgång, när 
Öst vinner spaderess och sedan  
returnerar spaderdam till din kung?

PROBLEM 2

  s 6 5
  3 6 5
  2 D 6 5 2
  c E K 7 6 5
    
    
 s 2        s 10   
   
  s K 7 3
  3 E K D
  2 E 8 7 4 3
  c kn 10

SYD VÄST NORD ÖST
1NT pass 3NT pass 
pass pass

Nord chansar på att 3 sang ska ordna 
sig, en chansning som väldigt ofta går 
hem – men inte så lyckad denna gång.

 Utspel: spadertvå, udda enligt  
1012.
 Hur tänker du dig hemgången, 
när Öst sätter i spadertio på utspe-
let?

PROBLEM 3

  s E D 7 5 4
  3 E 9 8 4
  2 K
  c D kn 10
    
    
 c 3        c K  
   
  s 6
  3 D 3 2
  2 E D 10 9 8 7
  c E 7 6

SYD VÄST NORD ÖST
12 pass 1s  pass 
22 pass 23 pass 
2NT pass 3NT pass 
pass pass

Nord kräver på andra budvarvet med 
naturliga 23.
 Utspel: klövertre, enligt 1012.
 Gör en spelplan, när Öst sätter i 
klöverkung på utspelet?

Under denna rubrik erbjuder Tommy Gullberg i varje nummer 
läsaren på testspel i lagtävling. Svara på de tre frågorna i 
fet stil innan du slår upp sidan 50.

Tommys lagom svåra

S P E L T E K N I K  T O M M Y  L A G O M  S V Å R A

Sommarvecka 
i Moskogen 11-17 juli
Välkommen till en trivsam sommar-
vecka med bridge, robber, boccia, 
tipspromenader och utflykter i  
Moskogens anläggning utanför  
Leksand, i hjärtat av Dalarna.   
Pris för halvpension sex dagar är 
4.110 kr p/p i dubbelrum (enkel-
rumstillägg 1.940 kr). Startavgift  
för hela veckan tillkommer.   
Upplysningar och anmälan till  
• Kalle Persson, 0730-80 89 07,  
  kalle.bridge@gmail.com  
• Eva Wetterhall, 0708-14 95 85,  
  eva.wetterhall@gmail.com 
• Anders, Moskogen 0247-146 00. 

        Hjärtligt välkomna! 

 

Välkommen till vår 
bridgevecka på härliga

Söderköpings Brunn
5–9 juli

Utbildning och tävlingar på  
tre nivåer – trivselnivå och  

tävlingsnivå för klubbspelare. 
Sommarens tema: 

Dra rätt slutsats
Information och program på 
www.nyabridgeskolan.se
Frågor och anmälan till Nya 

Bridgeskolan, tel 08-34 55 01 
eller info@nyabridgeskolan.se

Välkomna! – Catharina & Krister Ahlesved
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P R O F I L E N  O L A  R I M S T E D T

Möt ett bridgeproffs i pandemitider

En som ställer upp för att förklara 
hur det är att vara ett bridgeproffs 
i pandemitider, när alla internatio
nella livetävlingar är inställda, är Ola 
Rimstedt. Han har just lämnar juni
oråldern, men under sitt unga liv har 
redan hunnit vinna bl a Öppna VM 
(2018), JuniorEM och VM, SMlag 
och Allsvenskan (tillsammans med sin 
pappa Magnus, tvillingbror Micke och 
systrarna Cecilia och Sandra).
 Har du ett stort skåp hemma där du 
har lagt alla troféer som du har vunnit 
under åren?
 – Inte skåp, men bord har jag. På 
det har jag ställt alla pokaler och 
bucklor som jag har fått i första pris. 
Andra och tredjepriser finns inte på 
detta bord. 
 Studerar eller jobbar du? Vad har 
du för yrke? 
 – Mitt jobb är att spela bridge. Se
dan fem år tillbaka är jag bridgeproffs. 
 Kommer du ihåg när du uppträdde 
som bridgeproffs för första gången? 
 – Ja, det var i staden Providence i 
USA. Jag spelade med en privatperson 
som jag hade mött och spelat med på 
BBO.

HUR BLIR MAN BRIDGEPROFFS? 
Min nästa fråga handlade just om 
detta, hur blir man bridgeproffs?  
Blir man kontrakterad, får man ett 
förutbestämt gage eller får man lön 
efter prestation? 

 – Privatpersoner hyr in duktiga 
spelare för att spela i deras lag eller  
i par med dem själva, förklarar Ola. 
 – Inget kontrakt är skrivet utan allt 
sker muntligt och gäller tävling för 
tävling. Man får en fast summa plus 
bonus om det går väldigt bra. För 
stunden har jag åtta sponsorer. Man 
får nya efter rekommendationer av 

andra. Förutom privata sponsorer 
förekommer också att kända företag, 
som t ex italienska Lavazza, hyr in 
bridgeproffs och skapar ett lag, men 
detta sker mer sällan. 
 Vilka krav ställer sponsorn?  
Krävs det vissa resultat? 
 – Kraven är olika, men förväntning
arna är stora. Några vill gå igenom 

xxxxx

TEXT & FOTO: ELENA STRÖM, STOCKHOLM

Vi lever i pandemitider och det gör svenska bridgeproffs också i högsta grad.  
Bridgespelet har flyttats från live till online. Vilka är konsekvenserna – och hur 
har deras ekonomi påverkats under pandemin? 

Ola.
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P R O F I L E N  O L A  R I M S T E D T

brickorna efter tävlingen, andra vill 
bara lära sig under spelet och är nöjda 
när vi når ett bra resultat. Alla vill 
naturligtvis vinna, fast ingen säger det 
högt och rakt ut! 
 Dina systrar Cecilia och Sandra och 
din tvillingbror Micke är också proffs, 
Sandra bor i New York; träffas ni 
ibland i bridgesammahang?  
 – Ja, vi reser tillsammans till USA 
och ibland deltar vi i samma tävling 
alla fyra. 

VI PRATAR OCKSÅ OM SAKNADEN

Vad saknar ett bridgeproffs mest i 
dessa pandemitider? 
 – Under 2019 hade jag 240 res
dagar. Under pandemin har jag inte 
rest utom lands, utan bara haft några 
enstaka resor inom Sverige. Jag tycker 
om att resa, träffa människor och att 
spela livebridge. 

 Hur har ekonomin påverkats under 
pandemin? 
 – Det går bra för Micke och mig. 
Sponsorerna från USA vill att vi spelar 
mycket online, så det blir spel om
kring sex gånger i veckan. Jag hinner 
med några partävlingar i veckan på 
BK S:t Erik också. 
 Finns det tid för andra aktiviteter 
också? 

FAKTA

NAMN  Ola Rimstedt
ÅLDER  25 år
BOR  i Täby utanför Stockholm, med sin tvillingbror 
 och bridgepartner Mikael.
ARBETE  Bridgeproffs
BRIDGE  Började spela i bordshöjds ålder. 
MERITER  Guldmedalj i öppna VMpar (2018), JEM, JVM, SMlag 
 och Allsvenskan bland många andra framgångar.

 – Jag sportar och gymmar mycket.  
Jag spelar squash, bordtennis, tennis 
och på sommaren blir det golf. 
 
INGEN ÅLDERSGRÄNS 
Hur länge kan man försörja sig på 
bridge och vara bridgeproffs? 
 – Det finns ingen åldersgräns. Man 
kan leva som bridgeproffs så länge 
sponsorer finns.

www.reseskaparna.se/bridgeresor

På våra resor ingår: Erfarna svenska bridge- & reseledare  • Flyg t/r • Logi 
• Utfärder • Minst halvpension • Svensktalande lokalguide • Dagligt bridgespel

Innehållsrika bridge- och kulturresor

Boka Tryggt 
Fri avbokning fram till 

65 dagar innan avresa för 

nybokningar, om du bokar 

innan den 16 april

Sardinien - Smaragdkusten
Sardinien - ett eget land med stolta och vänliga sarder, vackra berg, gyllene kuster, ett sma-
ragdgrönt hav samt god mat, dryck och spännande traditioner. Hotellet har vackra trädgårdar, 
pool och en egen strand samt en trevlig restaurang samt utfärder till Barbaria &  vingård .

Pris: 15 950 kr    8 dagar, 8/5 

Båstads Riviera - Bjärehalvön - Nyhet
Följ med till Skåne och den vackra Bjärehalvön, det är som att komma utomlands. Hotell Ri-
viera Strand, som ligger invid stranden erbjuder vackra omgivningar, pool, spa och trevlig 
restaurang. Vi gör en utfärd på Bjärehalvön och besöker Norrvikens trädgårdar.

Pris: 8 750 kr    5 dagar, 13/6 

Kreta - Rethmynon  - Nyhet
Vi bor bekvämt på det femstjärniga hotellet Aquila Rithymna Beach, beläget direkt på stran-
den nära den gamla venetianska staden Rethymnon. Två utfärder & all inclusive ingår.

Pris: 14 950 kr  8 dagar, 16/10

Albanien - Dürres Riviera
Upplev Albanien, Josif vår värd, visar oss sitt land. Vi bor invid havet på Premium Hotell som 
har ett perfekt läge direkt på den fina, breda sandstranden på Durres Riviera.  Utfärder ingår.  
Pris: 16 450 kr    10 dagar, 2/11 
Erbjudande Albanien - boka innan 16/4 - erhåll 1000 kr rabatt. PRIS NU: 15 450 kr 

Kalle Persson – vår omtyckte bridgeledare har spelat bridge i 45 år och 
undervisat sedan 1980. Han verkar som tävlingsledare och utbildare samt har 
uppdrag som tävlingsledare. Kalle har varit bridgeledare på ett flertal bridge-
resor. Vi erbjuder tävlingsbridge med ett handikappsystem, så det passar alla 
nivåer. För information om bridge: Kalle Persson 0730-80 89 07

Annons ReseSkaparna svensk bridge nr 1 UTG mars.indd   1 2021-02-18   09:27:17
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Bridge spelas av spelare, men döms 
av tävlingsledare. Det är en mycket 
viktig och bra grundprincip att det 
finns en oberoende och kunnig person 
som dömer och att det inte är spelarna 
själva som kämpar om domsluten. 
En viktig poäng med att ha en sepa
rat tävlingsledare är att denna inte är 
personligen inblandad utan kan vara 
oberoende och neutral. På så vis blir 
spelet mer rättvist.
 Men ingen tävlingsledare dömer 
perfekt och ibland tycker spelare att 
fallet är fel beskrivet eller att tävlings
ledaren har dömt fel. Därför finns det 
en möjlighet att överklaga domslut i 
bridge.
 Bridgens lagar beskriver att domslut 
av en tävlingsledare kan överklagas 
till en tävlingsjury. Detta beskrivs i de 
två sista lagarna, 91 och 92. Där sägs 
också att den ansvariga organisationen 
i varje land kan lägga till ytterligare 
möjligheter att överklaga. I Sverige 
kan ett domslut av en jury överklagas 
vidare till Lagkommissionen (som 
ligg er under Svenska Bridgeförbun
det).  Men när Lagkommissionen har 
fattat sitt beslut är domslutet avgjort 
och kan inte ändras.
 Om du råkar ut för ett domslut som 
du bedömer som felaktigt eller orätt
vist så kan du alltså överklaga. Men du 
ska bara göra det om du verkligen tror 
att det är fel enligt lagarna. Om du är 
besviken eller arg och vill protestera, 

Att överklaga domslut

TEXT: JAN ERIC LARSSON, LUND  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

Lagkommissionen är Svenska Bridgeförbundets högsta instans när det gäller 
att tolka lagar och regler, att hantera överklaganden, samt att avge domslut.

men inser att du eller din partner nog 
har felat, så är det inte läge för att 
överklaga. Då ska du i stället lugna 
ner dig, acceptera domslutet och kon
centera dig på att spela bättre på nästa 
bricka.
 Om du verkligen bedömer att ett 
domslut ska överklagas, räcker det 
med att lugnt och formellt be om 
detta. Det är tävlingsledaren du ska 
vända dig till. Tävlingsledaren ska i så 
fall föra sitt domslut vidare till juryn, 
som tar över behandlingen.
 I en partävling ska båda spelarna i 
ett par vara överens om att överklaga 
(utom i individuella tävlingar), och 
i en lagtävling ska lagkaptenen hålla 
med om överklagandet.

JURYBESLUT

Tävlingsledaren lämnar nu över fallet 
till juryn. En jury består av tre perso
ner. Traditionellt ska en av dem vara 
så lagkunnig som möjligt, en ska vara 
elitspelare, och en ska vara en spelare 
av ungefär samma nivå som tävlingens 
genomsnittliga spelare, så att man får 
med alla de synpunkter man behöver. 
En av de tre utses till ordförande.
 Juryn tar över fallet från tävlingsle
daren och pratar med alla inblandade. 
Man börjar med tävlingsledaren som 
ska redogöra för sits, budgivning, spel, 
parens deklarationer och överenskom
melser, vad som hänt och domslutet 
som har blivit överklagat. Sedan får 

den överklagande sidan ge sin version 
och därefter den försvarande sidan.
När allt är färdigdiskuterat ska både 
tävlingsledaren och spelarna lämna 
mötet, så att juryn kan diskutera 
ostört, fatta beslut och eventuellt 
ändra domslutet. Sedan lämnar man 
tillbaks resultatet till tävlingsledaren, 
som i sin tur ska redovisa det för spe
larna.
 Det finns en kort, men bra, beskriv
ning av juryns arbete i ett dokument 
på Svenska Bridgeförbundets hemsida. 
Leta efter ”juryinstruktioner” bland 
Tävlingskommitténs filer.
 Viktiga praktiska saker man ska 
tänka på, är att se till att alla får prata i 
lugn och ro – och att detta sker enligt 
instruktionernas ordning. Det är juryn 
som styr och alla andra inblandade ska 
svara på frågor om fakta och får inte 
försöka avbryta, argumentera eller 
påverka domslutet. Om det blir ett 
nytt domslut införs det så att tävlings
resultaten kan uppdateras.

LAGKOMMISSIONEN

Ibland visar det sig att ena sidan anser 
att juryns domslut är felaktigt. Det 
kan till och med vara så att båda sidor
na anser att något är fel. I så fall är det 
möjligt att överklaga juryns domslut 
till Lagkommissionen (LK). Denna 
finns bara i en upplaga för hela Sverige 
och har en ordförande, en sekreterare, 
en arbetsgrupp bestående samtliga  

L A G K O M M I S S I O N E N  Ö V E R K L A G A  D O M S L U T

>
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      10 elittävlingsledare, en bedöm
ningsgrupp med sex toppspelare, och 
en lagtolkningsgrupp med fyra erfarna 
tävlingsledare.
 Arbetsgruppen hanterar de flesta 
fall, medan bedömningsgruppen blir 
inblandad om det behövs djupare be
dömningar av de inblandade spelarnas 
sätt att agera. I ett fall där lagarna inte 
tydligt ger någon lösning, bedömer 
lagtolkningsgruppen hur lagen ska 
tolkas och användas.
 I övrigt sker bedömningen på sam
ma sätt som av juryn. Skillnaden är att 
i detta tredje steg ska allt vara skrift
ligt dokumenterat och alla fakta och 
beslut från de tidigare domsluten ska 
vara med redan från början. Man ska 
också fylla i en särskild blankett som 
finns på Svenska Bridgeförbundets 
hemsida och maila alltihop till kansliet 

(se Svenska Bridgeförbundets hemsida 
under Lagkommissionens blanket
ter). LK gör sin bedömning och kan 
ställa frågor till tävlingsledaren, juryn 
och de inblandade spelarna om det 
behövs. Sedan bestäms domslutet och 
skickas tillbaks till tävlingsledaren, 
som meddelar spelarna och tävlings
arrangörerna.
 LK:s domslut går inte att överklaga. 
Det är slutgiltigt.

ATT TÄNKA PÅ

Var noga med att tänka på varför ett 
överklagande görs. Om en spelare 
eller ett par blir förvirrat, argt eller 
besviket, vill de ofta överklaga, men 
när de lugnat ner sig, inser de att det 
inte ska göras. De gånger man ska 
överklaga är fall där tävlingsledaren 
faktiskt verkar ha missat viktiga fakta 

eller dömt fel jämfört med lagboken 
eller det generella regelverket. I dessa 
fall ska man inte tveka utan säga till 
att man vill överklaga. Samma sak 
gäller om att överklaga vidare till LK 
efter juryns domslut. Har juryn missat 
fakta eller dömt fel, tveka inte att gå 
vidare.
 En god sak som hänt under de 
senare åren är att antalet överklagan
den har minskat, särskilt de som gått 
vidare upp till LK. Det beror huvud
sakligen på en enda sak, nämligen att 
spelarna i Sverige kan lagarna bättre 
och bättre och att spelet därför blir allt 
rättvisare och bättre.
 Från våren 2020 verkar det tyvärr 
ha blivit en ökning av felaktiga dom
slut igen, eftersom BBO är en annan 
sak än fysiskt spel. Men det får vi åter
komma till.

TEXT: THOMAS EKBOM, STOCKHOLM

Jag har meddelat på Facebook:  
Den person du söker kan inte nås för 
tillfället. Rent fysiskt. Men om du 
klickar på min Zoomlänk så kan vi ses 
i mitt Zoomrum. Du får garanterat 
room service.
 Jag läser om Suzanne Brœgger i 
DN. Hon säger att man föds med 
vissa spelkort och att det sedan gäll
er att spela dem väl. Jag tror att det 
mera handlar om att ha tillgång till en 
kortlek, så att man kan byta vissa kort 
under livet.
 I bridge är det viktigt att räkna för
lorare när man bestämmer sina korts 
värde. När jag ser ut över dagens sam
hälle ser jag många förlorare. I bridge 

är varje kort värdefullt på sitt sätt.  
I världen är varje människa värdefull 
på sitt sätt. I bridge blir det straff om 
man inte går hem. I pandemin har 
många gått hem (och stannat där). Går 
man ut blir det straff om man är för 
närgången. När klubben är stängd är 
det inte lätt att vara spelmissbrukare. 
Man får ha tålamod och lägga patiens.
 Det går att spela bridge på nätet: 
Bridge Base Online (BBO). Vi som 
spelar kan sitta i Rom, Båstad, Nynäs
hamn och Solberga. Det innebär mer 
än två meters avstånd till varandra. 
Jag funderar att starta en annan linje: 
Compassion on Line (COL). Den 
skulle ge riskfri närhet.
 Charmen med bridge är att man kan 

kontrollera det man gör medan man 
kan se många möjliga sätt att spela.  
I pandemin kan de flesta kontrollera 
att de inte smittas genom att isolera 
sig. Möjligheterna att utöva aktiviteter 
är dock begränsade.
 Innan vi börjar spela kort är vi alla 
lika, men när motparten har vunnit 
är vi mycket olika. Det är likadant i 
pandemin. Innan är vi alla osmittade 
och lika. Senare har några smittats 
allvarligt och de och deras anhöriga är 
förlorare. Vi andra vinnare. 
 Bridge betyder brygga på svenska. 
Jag ser fram mot den dagen när man 
kan överbrygga dagens allt mer  
absurda polarisering. 
 Jag kopplar in mig på webben för 
att spela bridge på nätet. I bakgrunden 
spelas Bridge over troubled waters. 
Det är en lämplig låt i min situation 
under pandemin.

>

Kortkåseri
>
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Fråga Daniel

Alla frågor om bridge, oavsett om det gäller budsystem, färgbehandlingar, 
böcker, berömda spelare eller annat skickas till bridge@svenskbridge.se!
 Daniel Gullberg svarar på läsarnas frågor.

BUD EFTER REDUBBELT?

Vad betyder olika bud efter redubbelt 
i detta läge?

SYD VÄST NORD ÖST
1c* D RD ?

Klöveröppningen visade öppnings
hand med minst två klöver.
 Efter långt funderande bjöd Öst 
22, för att visa en sexkortsfärg och en 
positiv hand. För detta erhöll denne 
skarp kritik. Det senare anser jag 
orättfärdigt, eftersom en enkel huvud
räkning ger vid handen att denne 
kunde ha som högst omkring 8 hp. 
Öppnaren och dubblaren har visat  
11 hp och redubblaren 10, d v s 32 
totalt. Det finns därmed högst 8 hp 
över till sista hand.
 Om dubblingshanden varit stark 
– ca 17 hp – hade denne avslöjat en 
psyköppning.
 Detta hände under ett träningspass 
mellan matcherna i Lidingö BK:s 
fyrmannaserie.
 Bud efter redubbling är ett odoku
menterat område. Vad som är rätt eller 
fel kan diskuteras. Därför har jag sökt 
information på nätet och i förbundets 
kursböcker men ej lyckats. Om du 
eller någon av dina skickliga kollegor 
har något tips eller hänvisning vore jag 
ytterst tacksam.
 Jag tillhör den minoritet som inte 
drar ut med alla räddningsfordon när 
partnern blivit upplysningsdubblad. 

Jag följer principen att inte rädda den 
partner som inte ber om att bli räddad. 
Det finns ju s k SOSredubbling. Det 
är tunt med information även inom 
detta område.

Tord Rörhamn

DANIEL SVARAR

Jag är inte förvånad att du haft svårt 
att hitta information, för mig veter
ligen är detta ett område som par 
sällan diskuterat (och i de fallen inte så 
ingående).
 Det absolut enklaste är att låta 
buden ha samma betydelse som om 
redubblaren passat. Då kan man, som 
du är inne på, exempelvis avslöja en 
psyköppning.
 Eftersom motståndarna oftast är 
ärliga finns det sällan poäng nog i 
kortleken för ett positivt bud efter 
redubblingen, något som du också 
räknat fram. Av den anledningen kan 
man också spela att hoppande bud 
är spärrbud. Detta är antagligen en 
bättre metod, då det oftast kommer 
att vara motståndarnas bricka och det 
är därför fördelaktigt att förstöra för 
dem.
 Som du sist nämner, bör redubbelt 
absolut vara ett styrkevisande bud. 
Det finns ingen anledning till en för
hastad räddningsaktion. Bara för att 
öppnarens partner är svag betyder det 
inte att näste man tänker straffpassa på 
dubblingen.

KRAV ELLER INTE KRAV – DET ÄR FRÅGAN?

Jag har spelat bridge ett antal år, men 
så dök det upp ett budläge som part
nern och jag såg olika på. Jag hade:

s E K 10 9 7 5  3 3  2 K 4 2  c D 10 6

Jag sitter Väst. Före mig öppnar Syd 
med 13 och jag kliver in med 1s. Pass 
av Nord och 23 av partnern följer. 
Eftersom partnern vill ha mer infor
mation av mig bjuder jag 2s, utan 
hjärterhåll och för att visa sexkorts 
spader eller en bra femkortsfärg. Nu 
bjuder partnern 3c. Budgivningen har 
alltså gått:

SYD VÄST NORD ÖST
13 1s pass 23* 
pass 2s  pass  3c 
pass ?

Vad visar 3c? Är det stenkrav, så att 
jag måste bjuda? Vad skulle 2c eller 
3c visa på mitt spaderinkliv?
 Ronny

DANIEL SVARAR

Efter ett inkliv finns det flera saker 
dennes partner vill kunna göra, 
exempelvis visa trumfstöd, visa ny 
färg och kräva. Som så ofta i bridge 
finns det ingen metod där man får allt, 
utan man får kompromissa. Antingen 
spelar man ny färg som krav (det van
ligaste) eller som okrav. Överbudet 
sätter upp kravtempo – och så länge 
nya färger bjuds får man inte passa.  
I ditt exempel är alltså 3c krav.

F R Å G A  D A N I E L  B U D  E F T E R  R E D U B B E L T

Hej.

SVAR

SVAR

..................................................
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F R Å G A  D A N I E L  N Y T T A N  M E D  F F I

 Som jag nämnde, är det vanligaste 
att även 2c på ditt inkliv hade varit 
krav, men det förändrar inte det 
uppkomna läget. Vad skillnaden ska 
vara mellan överbud först och att 
sedan bjuda färgen, kontra att bjuda 
färgen direkt är inte givet. Ofta brukar 
direkta kravbud indikera starkare kort 
eller att man vill ta kommando, medan 
omedelbara färgbud tenderar att vara 
mer svitat än honnörsstarkt. Allt 
enligt principen att man bör beskriva 
sin hand så tydligt som möjligt så 
snart som möjligt. En rimlig distink
tion kan därför vara att ett direkt 
överbud är krav till utgång.
 Då återstår frågan vad ett direkt 3c 
hade visat. Om överbudet täcker in de 
honnörsstarka händerna och 2c det 
mer svitade (men fortfarande posi
tiva) händerna, vad återstår? Möjligen 
kombinationen av de båda, d v s en 
utpräglad klöverhand som fortfarande 
är stark och vill kräva till utgång. 
Spelar man 2c direkt som okrav kan 
man tänka sig 3c antingen som ett 
kravbud med bra färg eller som ett 
invitbud, en hand som annars kunnat 
bjuda 2c följt av 3c.
 Ett litet sidospår. När motståndarna 
öppnat har sannolikheten att vi ska 
ha styrka till utgång sjunkit markant. 
Det har istället visat sig att det finns 
ett stort värde i att ha många sätt att 
visa trumfstöd, och helst på en låg 
nivå. Därför är det vanligt att spela 
att ett överbud istället för att visa en 
kravhand visar en god trumfhöjning. 
Fördelen är att man fortfarande kan 
stanna på tvåläget om inklivet varit lite 
tunt. Spelar man på detta vis är ny färg 
krav (och det enda sättet att kräva med 
en egen färg).
 Det är också vanligt med så kall
lade fit jumps efter inkliv, i vilket hopp 
i ny färg visar stöd till partnern plus 
en hygglig färg i den färg man bjuder. 

Återigen för att det har visat sig att det 
kan vara väldigt värdefull information 
– om man har anpassning i två färger 
kan man ofta klara höga kontrakt 
trots ganska få honnörspoäng.
 Så sammanfattningsvis finns det 
flera sätt att spela på. Det jag beskrev 
i början är naturligt utan finesser, 
medan de två sista styckena beskriver 
två finesser som är vanliga att spela 
med, men som också tar bort flera sätt 
att kräva på och visa bra händer.

VILKEN  ÄR NYTTAN MED FFI?

Jag förstår inte nyttan med FiFärgs
Invit (FFI). Jag kan ta ett exempel. 
Öppningshanden inleder med 12 och 
min partner kliver in med 13 (vilket 
jag tolkar som femkorts hjärter och 
ca 11 hp). Jag har tre hjärter och 11 
hp men ska nu bjuda öppningsfärgen 
på lägsta nivå (22), då det visar minst 
trestöd och +10 hp enligt FFI. Det 
känns konstigt, då jag har tre ruter 
men fem klöver). Som jag lärt mig, ska 
man med minst tre kort i inklivfärgen 
stödja partnern med detsamma.
 Öppningshanden har 12 hp, part
nern 11 hp och jag 11 hp. Det blir 
minst 34 hp tillsammans. Jag ser inte 
att vår sida kan gå längre än till 43, 
även om öppningshandens partner 
skulle ha 0 hp...
 Varför inte bjuda 33 med detsamma 
(1012 hp) istället för 22. Partnern kan 
ju passa på 33 eller höja beroende på 
antal htp.
 Har jag missat poängen?
 Det vore intressant att veta när man 
ska bjuda motståndarnas färg. Jag 
använder detta endast som överbud, 
t ex om jag mot öppningen 13 kliver 
in med 23 för att visa minst 11 hp och 
55 i högsta objudna färgen och en till, 
d v s femkorts spader och femkorts i 
endera lågfärg.
   Lis     

DANIEL SVARAR

Jag kom in lite på din frågeställning 
även i svaret på föregående fråga.
 När motståndarna har öppnat har 
fokus för oss skiftat från att hitta egen 
utgång till att sätta käppar i hjulen för 
motståndarna – utan att för den delen 
helt ge upp den egna konstruktiva 
budgivningen. Det har då visat sig att 
det finns stora fördelar med många 
sätt att visa trumfstöd. Dels för att den 
absolut vanligaste utgången för vår 
sida om motståndarna öppnat är 4 i 
högfärg, dels för att med en gemensam 
trumffärg kan man bjuda på ganska 
svaga kort och göra livet svårt för 
motståndarna.
 Att låta överbudet visa en bra höj
ning (en limithöjning som efter egen 
öppning istället hade visats med 3 
i högfärg) har två fördelar. Dels är 
man på en lägre nivå, så om inklivet 
varit lite tunt kan man stanna i 2 i 
färgen. Det är väldigt bra om det bara 
finns åtta stick på brickan och inte 
nio. Den andra fördelen är att man 
nu har budet 3 i högfärg ledigt, och 
låter med fördel det vara ett spärrbud 
som lovar fyrstöd, men svagare än ett 
invitbud. Med nio gemensamma trumf 
är treläget oftast ofarligt – går man 
straff har motståndarna säkert ett eget 
kontrakt som gett bättre betalt. Nu 
har budgivningen nått treläget utan 
att motståndarna har hunnit utbyta så 
mycket information. De måste gissa 
vad som är bäst, och när man ständigt 
måste gissa så gissar man ibland fel. 
Det är bra för oss.
 Det finns andra sekvenser där bud i 
motståndarnas färg visar något annat, 
exempelvis det direkta överbudet som 
du nämner och som visar 55. Sedan 
finns det tredje sekvenser och fjärde 
sekvenser och så vidare där det visar 
något helt annat… Men man måste 
inte spela på något visst sätt. Det är    >
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F R Å G A  D A N I E L  F E L A K T I G  F Ö R K L A R I N G

       fritt att tillsammans med partnern 
bara välja de metoder man inom paret 
tycker om och känner sig bekväm 
med.

HUR HANTERA FELAKTIG FÖRKLARING?

Min motståndare avger ett bud som 
jag inte är säker på betydelsen av och 
dennes partner ger en förklaring som 
inte är riktig. Ska då den förstnämnde 
tala om detta efter det att budgiv
ningen är klar?
 Karin Öckert

DANIEL SVARAR

Om ens partner har förklarat ett bud 
felaktigt ska man berätta detta direkt 
efter budgivningens slut, om man blir 
spelförare eller träkarl, men först efter 
avslutat spel om man blir motspelare. 
Skillnaden beror på att man i motspel 
hade kunnat dra nytta av informatio
nen att ett bud blivit missförstått. I lag 
75 finns mer detaljerad information.

TVÅ FRÅGOR

Jag har två bridgefrågor:
 1) Nord öppnar. Får svarshanden 

(Syd) då räkna fördelningspoäng? 
 2) Spelföraren begär ett kort från 
bordet, men det var från handen som 
ett kort skulle spelas. Måste spelföra
ren då spela samma färg från handen?
 Ulla Hallberg Molin 

DANIEL SVARAR

1) Det finns två skolor när det gäller 
hur man räknar fördelningspoäng.  
I den ena får man alltid räkna dem.  
I den andra endast när man vet om 
en gemensam trumffärg finns (även 
kallat stödpoäng). Jag rekommenderar 
den sistnämnda. Fördelning är värd så 
otroligt mycket mer när man har en 
gemensam färg. Annars är det lätt hänt 
att hamna för högt, när man har två 
svitade händer som inte passar ihop.
 2)  När spelföraren spelar från fel 
hand kan motspelarna godkänna detta. 
Om de inte gör det måste spelföraren 
spela från rätt hand, men får då välja 
vilket kort han vill. 
 Reglerna är inte fullt så förlåtande 
när det gäller spel från fel hand i 
motpelet. Se lagarna 55 och 56 för mer 
detaljerad information.

TEXT: BJÖRN WENNEBERG, STOCKHOLM

Häromdagen träningsspelade Göran 
Selldén och övertecknad mot ett hol
ländskt seniorpar. 

  s 10 6 4 2 
  3 10 9 2
  2 D 8 3
  c D 10 8
s E K 9 8 5 3   s D kn 7
3 D 6   3 8
2 K 10 4   2 9 7 2
c kn 3  c E K 9 7 6 5
  s —
  3 E K kn 7 5 4 3
  2 E kn 6 5
  c 4 2

SYD VÄST NORD ÖST 
Björn  Göran  
Wenneberg  Selldén 
  pass 1c 
43 4s pass pass 
D pass 53 5s 
pass pass pass

I eftersnacket sa 
Göran: ”Det är 
JOA:s förtjänst 
att jag bjöd 53.” 
 JOA, Jan
Olov Andersson 
(bilden), dubbel 
svensk parmästa
re 1991 och 1994, förklarade nämligen 
att dubblingen i detta läge visade en 
intressant hand, med trolig 7411 
eller 7420fördelning. Har man då 
tre kort i partnerns färg och en dam i 
partnerns förmodade fyrkortsfärg bör 
man bjuda i stället för att straffpassa. 
Denna bricka jämfördes mot två andra 
topp par, men ingen annat par hade 
bjudit 53.
 Två dagar senare fick vi tyvärr höra 
att JOA avlidit på julafton 2020. 
 JOA, vi saknar dig bland oss, men 
dina kloka ord finns kvar!

Vi minns JOA
>

>

Är bridge en sport?

KÄLLA: FUNBRIDGE. Uppgifterna baseras på enkäter gjorda 
under 2019 med 14 498 deltagare.

Ja Nej

Vem vill du helst ha 
som bridgepartner?
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S B F  N Y B Ö R J A R T R Ä F F E N

Nybörjarträffen spelas någon 
gång under tiden 

1 april – 30 maj 2021
Alla klubbar anslutna till Svenska 
Bridgeförbundet är välkomna att 
delta i tävlingen. 

NYBÖRJARTRÄFFEN 2021

Fredrik Hellkvist och  
Tuva Nilsmark vann 2019.

Klubben avgör själv vilket datum 
inom perioden den önskar spela.

Nybörjarträffen är öppen för alla 
som gått eller går en nybörjarkurs 
som startat tidigast 2018-07-01. 

Klubbar anmäler heat via mail till 
kansliet@svenskbridge.se.

De 24 bäst placerade paren 
kvalificerar sig till SM Par 
Nybörjarträffen, som spelas 2-3/8 
på Bridgefestivalen i Örebro. 

Mer information hittar ni på 
www.svenskbridge.se.

TEXT: SUZANNE LEMBORN, FALKENBERG

Då Nybörjarträffen är ett kval till SM 
kommer kvalheaten, precis som övriga 
SMkval, att tillåtas arrangeras online. 
Under rådande omständigheter har 
TK beslutat att kvalspel är tillåtet på 
såväl RealBridge som BBO, samt att 
varje arrangör genomför kvalet med 
egna slumpmässiga givar, d v s inte 
gemensamma givar som tidigare varit 
fallet. Nybörjarträffen spelas över 18 
brickor och mellan 200 och 400 par 
brukar delta.
 Årets upplaga av Nybörjarträffen 
ska spelas någon gång under perioden 
1 april30 maj. Kravet för deltagande 
är att man är nybörjare, eller har gått 
nybörjarkurs 1 juli 2018 eller senare. 
(Det är ett år tidigare än normalt p g a 
inställd tävling 2020.) Alla klubbar 
anslutna till Svenska Bridgeförbundet 
är välkomna att delta i tävlingen.
 Att kvalet tillåts spelas online möj

liggör ett samarbete, där geografiska 
avstånd inte har en avgörande bety
delse för vilket klubbkval en spelare 
önskar delta i. TK har därför beslutat 
att klubbkvalen ska hållas öppna för 
anmälan även för spelare som tillhör 
annan klubb än den arrangerande. 
Spelare ges därmed möjlighet att an
mäla sig fritt till det klubbkval som 
passar dem bäst utifrån tidpunkt och 
val av plattform. 
 TK kan i samråd med spelare före
slå ett byte till deltagande i ett annat 
klubbkval än det spelarna inlednings
vis anmälde sig till, för att bidra till ett 
jämnare startfält i antal, och därmed 
även undvika att ett klubbkval som 
har för få anmälda inte kan genom
föras.
 Klubben avgör själv vilket datum 
inom kvalperioden den önskar arrang
era ett kval. Information om kvalet 
skickas till kansliet@svenskbridge.se.

 Följande information behövs: 
 1) Datum och tid.
 2) Vilken plattform för online
spelet som ska användas (RealBridge 
eller BBO).
 3) Arrangörsansvarigs MID.
 4) Länk till klubbens kval.
 Informationen publiceras på SBF:s 
hemsida och är därmed synlig och 
öppen för fri anmälan för spelare 
från olika klubbtillhörigheter. Varje 
arrangerande klubb är dock enskilt 
ansvarig för att tillräcklig information 
finns att tillgå för spelarna, såväl vid 
anmälningstillfället, genomförandet 
och vid resultatredovisningen via sin 
egen hemsida för klubben. Bronspo
äng delas ut i varje enskilt klubbheat.
 De 24 främst placerade paren  
(kvotering efter antal deltagande par  
i respektive klubbkval) är kvalifice
rade att spela SM Par Nybörjare vid 
Bridgefestivalen 23 augusti 2021. 
 

Nybörjarträffen får spelas online
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Vi i robbergänget är:
 • Peter Fredin
  – Sveriges genom tiderna 
 sämste börsmäklare
 • Arne ”Bridgeläraren” Larsson 
 – Framgångsrik bridgelärare
 • Arne ”Målaren”Eriksson 
 – Smålands bastubadande målare
 • Jan ”Pråmis” Clementsson
 – Skånes största pråmdragare 
 • Kjeld ”Kello” Hansen
 – Väldigt bra på att lära ut hur   
 man ”inte” ska bjuda – och det är vi  
 tacksamma för. I alla fall när vi 
 spelar mot honom.

BUD EFTER TRE INLEDANDE PASS

När pråmdragarens fru numera kom
mer till balkongen så har hon alltid en 
ny Gucciväska med sig! Det är inte 
så svårt att räkna ut vart Kellos surt 
förvärvade övertidslön från danska 
motsvarigheten till 1177 går. Som tur 

TEXT: PETER FREDIN, MALMÖ  FOTO: PRIVAT

I boken Mästerlig bridgepsykologi berättar Peter Fredin bl a om robberbridge  
på hans balkong hemma i Malmö. Här delar Peter med sig fler intressanta och  
dråpliga händelser vid robberbordet.

Vid robberbordet

s —  3 D 10 8 5 4  2 K D 9 7 6 2  c D 5 

FREDIN VÄST PRÅMIS ÖST
pass pass pass 1c 
pass 13* 22 pass 
pass D pass pass 
2s D pass pass 
pass

13 visade minst fyra spader och dubb
lingarna var upplysningsdubblingar. 
Pråmis hade nog ramlat av stolen om 
den här budgivning förekommit i  
livebridge.
 Från säkra källor har jag hört att 
Pråmis blev som förstenad när jag 
bjöd 2s – efter först passat tre gånger! 
Därefter ska han ha mumlat något 
som: ”Detta kontrakt kan idioten få 
spela. Hans dåliga börsaffärer är inget 
emot vad det här kommer att kosta!”
 Pråmis var i stort behov av en ben
sträckare och kom tillbaka lagom till 
utspelet. 
 Jag hade buskpassat med:

s E K D kn 6 5 3  3 9  2 kn 8  c 10 9 3

Kontraktet gick en bet för 200.  Det 
var ändå värt +12 imp, när kontraktet 
vid det andra bordet var 4s dubbelt 
för 800.
 Efter en pärs till robberomgång 
som denna, kan man förstå att Pråmis 
behövde något stärkande efter det att 
bridgen var slut för dagen.

F R E D I N  V I D  R O B B E R B O R D E T

är så spelas den mesta bridgen just nu 
på BBO.
 Pråmis spelade med mig i en stor 
BBOtävling nyligen. Med alla i zo
nen var Pråmis hand denna, när han 
fick lyssna på en för honom skräckin
jagande budgivning:

Peter Fredin.

FAKTA / ROBBERBRIDGE

Robberbridge spelas av fyra personer. Inledningsvis är ingen i zonen. 
Den sida som spelat hem första utgång är därefter i zonen, medan 
den sida som inte spelat hem första utgång är i ofarlig zon. En robber 
avslutas när den ena sidan spelat hem två utgångar och vanligen byter 
man då partner. Robberbridge är ovanlig i Sverige, men utomlands 
finns robberklubbar där varje giv kan omsätta stora belopp.
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DRÖMMEN BLEV SANN

Med Pråmis som partner plockade 
Målaren i zon mot ozon upp:

s E D  3 E D 9 8 5 4  2 D 3  c K 5 3

Bridgeläraren passade och Målaren, 
som satt och drömde om att få bjuda 
en slam med Pråmis, öppnade med 13. 
Drömmen skulle snart bli sann, när 
budgivningen fortsatte:

MÅLAREN FREDIN PRÅMIS LÄRARE
   pass 
13 5c 52 pass 
6NT D pass pass 
pass

Pråmdragaren la upp följande kort, 
efter klöverdam i utspel:

  s K 10 9 5 3 2
  3 kn
  2 kn 10 8 6 5 2
  c —
    
    
    c D   
    
  s E D
  3 E D 9 8 5 4
  2 D 3
  c K 5 3

Eftersom Pråmis nästan alltid har bra 
kort, är han ovan att bjuda med lite 
magrare tillgångar. Han prövade 52, 
eftersom bud på 5läget eller högre är 
vardagsmat för honom.
 Målarens dröm förvandlades snabbt 
till en mardröm.
 Sju bet och 2 000 till oss.
 Hela given:

  s K 10 9 5 3 2
  3 kn
  2 kn 10 8 6 5 2
  c —
s —   s kn 8 7 6 4
3 K 10   3 7 6 3 2
2 E K 4   2 9 7
c D kn 10 8 7 6 4 2  c E 9
  s E D
  3 E D 9 8 5 4
  2 D 3
  c K 5 3

HUR FÅ PARTNERN ATT PLUGGA SYSTEM?

Amerikanen Gary Gottlieb och jag 
spelade en stor turnering på BBO. 
Gary glömmer systemet ofta, så det 
kan därför bli lite svåra lägen för mig.
 Detta var Garys hand i pluszon:

s 10  3 8 7 6 3  2 5 3  c D kn 10 8 5 4

Budgivningen inleddes:

FREDIN VÄST GARY ÖST
pass 1s 3c 3NT 
?

3c kan man väl köpa på Garys kort. 
 I alla fall om det visar klöver.
 Men tyvärr visade det enligt syste
met 55 i de röda färgerna. 
 Eftersom Gary hade bjudit 3c med 
blixtens hastighet visste jag att han 
hade klöver. Min hand:

s kn 9 3  3 K D kn  2 D 6 2  c 9 7 3 2

Jag måste förstås bjuda utan att ta 
hänsyn till Garys blixtsnabba 3c. En 
budmiss, med ett katastrofresultat till 
följd, brukar leda till att man därefter 
inte glömmer det budläget i första 
taget – så dessutom kunde det här bli 
en nyttig läxa för Gary!
 Jag bjöd 4c. Passar han på det, kan 
jag rättfärdiga mitt senare beslut att 
inte offra mig. Budgivningen fortsatte:

FREDIN VÄST GARY ÖST
pass 1s 3c 3NT 
4c 4s  pass pass
4NT pass 5c D
52 D pass pass

Lyckan var obeskrivlig för våra mot
ståndare, när jag rakryggad stod kvar 
på dubblingen. När röken skingrat sig 
hade vi betalat ut 2 900 efter 11 bet...
 Utan denna giv så hade vi vunnit 
tävlingen. Inget ont som inte har  
något gott med sig, för ryktet säger  
att Gary numera läser på systemet  
tre gånger dagligen!

Inför Riksstämman

Pandemin har tärt på förbun
dets ekonomi, men den får ändå 
anses vara stabil. Detta till trots, 
gäller det att både förvalta och 
utveckla. Kanske är det också 
dags att välja nya styrelse
ledamöter vid Riksstämman  
på Scandic Väst i Örebro den  
20 november?
 Har du någon lämplig och 
villig kandidat? Hör av dig till 
ditt distriktsförbund eller till 
valberedningen:
• Lars Lundqvist
bridgelunkan68@gmail.com
• Zennica Hammar
zennica@hotmail.com 
• Björn Sörling
logbjurn@gmail.com

MOTIONER

Vad gäller motioner till förbun
dets Riksstämma, har vi saxat 
följande ur stadgarna:
 Motion till riksstämma skall 
ha inkommit till SBF senast 
den 1 september. Motion från 
enskild medlem eller klubb 
tillställs motionärens distrikts
förbund (dfb) senast på av dfb 
fastställd sista motionsdag. Med 
sitt yttrande vidarebefordrar dfb 
motionen till SBF enligt före
gående stycke.

För mer information: 
www.svenskbridge.se

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET


