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K L U B B E N  B K  O N L I N E

För tre år sedan började hon spela 
bridge med sin pappa, Fredrik Kron-
marker. Det var kärlek vid första 
ögonkastet. 
 – Egentligen började jag bara för att 
slå min farmor och farfar men ganska 
snabbt förstod jag att det här är den 
bästa hobbyn man kan tänka sig. 
 Nu är det dock ingen hobby längre. 
Den 26 januari hade hon premiär för 
BK Online på hemsidan.
 – Vi vill erbjuda ett alternativ till 
live-bridgen. Jag tror att detta har en 
framtid även när pandemin försvunnit 
och allt förhoppningsvis kan återgå 
till det normala. Det är inte alltid man 
har möjlighet att åka till klubben och 
dessutom så är det många som tycker 
att tävlingsutbudet borde vara större, 
säger Tuva.

KÄNT GOLFNAMN

Hennes efternamn är mer känt inom 
golfen. Mamma Catrin Nilsmark är 
en av Sveriges bästa spelare genom 
tiderna och Tuva själv har vunnit SM 
två gånger. 
 – Jag är betydligt bättre på golf 
än bridge men har aldrig tyckt att 
golf varit speciellt roligt. Hela min 
barndom reste vi jorden runt för att 
mamma skulle spela. Jag tröttnade väl 

redan då, säger Tuva med ett små-
leende. 
 I bridgen har hon dock gjort fram-
steg på kort tid. Hon vann Nybör-
jarträffen 2019 och fick därmed ett 
SM-guld i bridge också. 
 – Jag tror vi valde rätt taktik från 
början, genom att börja spela mycket 
och ofta och mot bättre motstånd. Jag 
fick stor hjälp av Magnus Lindkvist 
initialt. När vi var på väg till vår första 
tävling i Täby frågade han om jag 
ville bli bra eller om vi skulle ha det 
trevligt. Jag svarade att jag ville bli bra. 
Sen sa han inte ett positivt ord på flera 
månader. Men jag lärde mig mycket 
och han är min absoluta favoritpart-
ner. Han sitter alltid vänd från bordet 
på ett väldigt skumt sätt när jag ska 
sköta spelföringen. Det är som om 
han inte vågar titta på hur många fel 
jag ska göra.

JUNI KOM PÅ JULAFTON

– På hemmafronten blir det förstås 
mycket bridgesnack eftersom hon är 
sambo med dubble juniorvärldsmäs-
taren Simon Ekenberg. På självaste 
julafton kom första dottern, Juni.
 – Många tycker det var dålig taj-
ming att dra igång bridgeonline sam-
tidigt som man är småbarnsförälder 

men jag gillar när det händer saker. 
Vad gäller BK Online har hon klart 
för sig vad som gäller. 
 – Alla är välkomna och vi vill att 
det ska vara så enkelt som möjligt att 
spela.
 – Alla bridgespelare i Sverige kan 
spela och det räcker med några enkla 
knapptryck för att vara anmäld och 
klar. Vi har också gjort så att man inte 
behöver några BBO-dollar. Det blir 
mer kul och mindre administration, 
helt enkel.

SLÅ ETT PROFFS

Nystarten har också inneburit några 
alternativa tävlingsformer. En gång i 
veckan är det ”beat the pro-tävling”. 
Först ut var Jesper Parnevik och Peter 
Bertheau. 
 – Jag tycker det är en kul idé att låta 
våra spelare testa sina vingar mot de 
mest namnkunniga paren som finns. 
Vinner dom mot ”proffsen” så ger vi 
spelarna startavgiften tillbaka. 
Vad hon hoppas på mest kring framti-
den är också säkert. 
 – Jag fick ett mail häromdagen från 
en kvinna som verkligen tackade för 
att vi gjort onlinebridge möjlig för 
henne. Nu äntligen hade hon nåt att 
göra! Sånt blir man varm i själen av. 

TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: PRIVAT

Efternamnet må vara välkänt men i bridgekretsar är hon nybörjare. 
 Fast snart kanske de flesta känner till henne. 
 Nu har 23-åriga Tuva Nilsmark startat Sveriges första bridgeklubb på nätet, BK Online. 
 – Bridgen behöver utvecklas och det här är ett steg i rätt riktning, säger Tuva Nilsmark.

Sveriges första klubb online



K L U B B E N  B K  O N L I N E

FAKTA  /  TUVA NILSMARK

NAMN  Tuva Nilsmark

ÅLDER  23 år

BOR  I ett lantligt hus på läns- 
 gränsen mellan Uppsala och 
 Stockholm med Simon Eken- 
 berg och dottern Juni.

STUDIER  Har studieuppehåll från  
 Journalisthögskolan 
 i Stockholm. 

VILL BLI Läkare, så jag går nog 
 fel utbildning. 

GOLF HCP 4, men spelar aldrig.

BRIDGE HCP 26, men spelar alltid.

ANTAL HOLE  1 (på St Andrews). 
IN ONE Morsan har visst gjort 11 
 så henne kommer jag aldrig  
 ikapp. Farsan har aldrig 
 träffat green, så honom 
 behöver jag inte oroa mig för. 

OKÄND Ganska bra på att sjunga  
TALANG väldigt bra på matte. 

FAKTA  /  BK ONLINE

TÄVLINGAR  Två gånger om  
 dagen kl 10.00   
 och 18.00 året om.

SPELPLATS Anmälan på   
 bridgeonline.se. 
 BBO är platt-
 formen för själva  
 spelet och man 
 behöver först
 skaffa sig ett   
 gratiskonto på
 bridgebase.com 

MÄSTAR-  Klubben är 
POÄNG ansluten till SBF  
 och det tävlas om 
 mästarpoäng. 

PARTNER- Ja, det går att 
GARANTI anmäla sig   
 utan partner.
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S B F  T Ä V L I N G A R  &  I N F O

Delta med ett lag i öppna SM lag 
veteran! Tävlingen spelas under 
Bridgefestivalen och är öppen 
för er som är födda 1961 eller  
tidigare. Kval pågår tisdag-tors-
dag 3-5 augusti. Anmälan ska ske 
på förbundets hemsida eller på 
plats i Örebro. 

SM LAG VETERAN
Sista anmälningsdag är 2 augusti 
kl 20.00. I tävlingen spelas om 
mästarpoäng enligt gällande  
bestämmelser. Startavgiften är 
1.600 kr per lag. Spelavgiften ska 
vara betald före spelstart. 400 kr 
i rabatt vid betalning senast den  
30 juli. Vi ses i Örebro!

Guldgruvan 
heter sista helgens guldtävling. 
Den spelas med kval på lördagen 
(Gröna Hissen) och finalspel på 
söndagen. Carry over används.  
I samtliga grupper utdelas guldpoäng, 
därav namnet, enligt följande modell. 
Grupp A: 10-7-5-4. Grupp B-C: 
3-2-1. Grupp D-G: 2-1. I alla övriga 
grupper som därefter följer belönas 
endast segrarparet med 1 GP. Inga silver- eller bronspoäng utdelas 
i tävlingen. Det spelas 42 brickor på lördagen och 30 brickor på 
söndagen. Startavgift: 300 kr. 50% går tillbaka i prispengar. I grupp 
B-J får vinnarparet 1.000 kr. Resterande fördelas på topp-5 i A.

Jourspelare
Det går utmärkt att 
komma utan partner till 
Bridgefestivalen.

Under festivalveckan kommer 
det att finnas jourspelare till alla 
partävlingar med bronsstatus, 
för att alla besökare ska kunna 
spela, även om man inte har 
någon planerad partner.

Kommer det ett jämnt antal 
spelare utan partner paras dessa 
ihop och jourspelaren får stå 
över. Kommer det ett udda antal 
spelare, får jourspelaren spela 
med en av dessa.

Partnergarantin gäller förutsatt 
att man är på plats minst 15 
minuter före spelstart.

Mer information på  
www.svenskbridge.se           

SM MIXED 
FALKENBERG • 17-18 JULI

Efter 2019 års deltagarsuccé arrangeras SM Lag Mixed i Falkenberg även 
2021 och vi hoppas förstås att just du vill vara med! Spellokalen ligger mitt 
i centrum vilket innebär att det finns ett stort utbud av lunchrestauranger 
på mycket nära gångavstånd. De lag som är utslagna efter kvalet (även efter 
kvartsfinalen som spelas på söndagen) har en automatiskt reserverad plats i 
Falkenbergsveckans lagtävling. Mer info: www.svenskbridge.se.

FÖRTJÄNST-
TECKEN

Uppmärksamma klubbens eller 
distriktets stöttepelare för för-
tjänstfullt och mångårigt arbete!
 Blankett för ansökan om för-
tjänsttecken finns på hemsidan. 
Mer information finns här:
svenskbridge.se/nyheter/18635 
 Skicka ansökan i god tid före 
utdelning till distriktsförbundet 
för behandling. 
 Era funktionärer är värda all  
uppmuntran för sina insatser!
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Micael

Festivalsida på nätet!
Bridgefestivalen har en egen sida på internet. Allt om Bridgefestivalen 

hittar du här: www.svenskbridge.se/festival-2021

Veckans lirare i tre kategorier

Handikappliraren 

Alla handikapptävlingar räknas. Bästa 5/7 möjliga tävlingar räknas.
 

Alla silvertävlingar räknas.  
Bästa 4/7 tävlingar räknas.

Här räknas alla morgon- och 
kvällsbrons (ej sista söndagen el. 
klöver/rutertävlingen 4/8).  
Bästa 9/14 tävlingar räknas.

Hur går det till?
Du adderar dina inspelade 
procent i de olika deltävling-
arna. Om du spelar fler än an-
talet tävlingar som räknas tas 
automatiskt de sämsta resulta-
ten bort. Topp-10 publiceras 
i bulletinen och på internet. 
Priser hämtar du i infodisken 
från kl 09.30 dagen efter sista 
tävlingen i respektive kategori.  
Kompletta resultatlistor finns 
i spellokalen samt på internet. 

De tre främsta i respektive ka-
tegori belönas med prispengar. 
5.000 - 3.000 - 1.000 i silver, 
3.000 - 2.000 - 1.000 i brons 
och 1.500-1.000-500 i hcp.

 

Distriktstävling  
i Chairman’s Cup
– Alla distriktslag spelar gratis och har chans att vinna 10.000 kr!

Alla distrikt får anmäla valfritt antal lag med gratis start i Chairman’s Cup 
förutsatt att följande villkor uppfylls:

• Högst två spelare i laget får tidigare har deltagit i CC.
• Samtliga spelare i laget måste tillhöra samma distrikt.
• Laget måste bära distriktets namn (vid flera lag t ex Örebro 1 o s v)

Distriktslagen spelar om ett distriktspris om 10.000 kr till det lag som 
klarar sig längst i tävlingen.

Festivalklippet 
kostar 300 kronor. Då får man 
spela vilka tävlingar man vill under 
Bridgefestivalens tre sista dagar. 
Man kan sålunda spela obegränsat 
antal brons-, silver- eller guldtäv-
lingar, dock ej SM-final. 

S B F  T Ä V L I N G A R  &  I N F O
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MAGNUS LINDKVIST:
• FEMKORTS HÖGFÄRG
Nya Bridgeskolan; 120 sidor
Målgrupp: Nybörjare + 
Språk: Svenska 
BETYG: 5

När jag lärde 
mig spela brid-
ge visade alla 
färgöppningar 
minst fyra kort. 
Därtill var alla 
dubblingar, 
förutom på 
öppningsbud, 
straffdubb-
lingar. Under 
landslagsuppdrag senare i livet fick 
jag möta spelare som spelade med 
femkorts högfärgsöppningar och med 
upplysningsdubblingar även senare i 
budgivningen.
 Numera spelar flertalet svenska 
landslagsspelare (även jag) med fem-
korts högfärg och upplysningsdubb-
lingar även senare i budgivningen. 
Dock har lejonparten av svenskt kurs-
material hittills grundat sig på fyrkorts 
högfärgsöppningar. Det är verkligen 
på tiden att någon gjort något åt 
saken. Nya Bridgeskolans Magnus 
Lindkvist har i dagarna färdigställt en 
kursbok som just grundar sig på ovan 
beskrivna principer.
 Kursmaterialet är mycket ambiti-
öst. Det innehåller i stort sett allt en 

spelare som gillar femkorts högfärg 
bör veta. Därtill redogör man också 
förtjänstfullt för en rad konventioner 
som numera är legio vid bridgebor-
den: Stenberg modell Skrot, XY-sang, 
Lebensohl och Multi (inklusive för-
svar) för att nämna några.
 Boken omfattar 120 sidor. Den är 
fylld med klargörande budexempel. 
Läsaren får också många tillfällen att 
öva sin spelförmåga. Spelproblemen 
presenteras dubbeldummy, där man 
ser alla fyra händer, vilket gör det 
lättare att förstå skeendet.
 Boken vänder sig till spelare som 
bör ha spelat bridge något år för  
lättare att kunna tillgodogöra sig allt. 
Det underlättar naturligtvis om man 
provat på femkorts högfärg.
 Sammanfattningsvis: En toppen-
bok! Fem stjärnor av fem.

RECENSERAD AV: TOMMY GULLBERG, STOCKHOLM

DAVID BIRD:
• BRIDGE ENTRY TECHNIQUES
Masterpoint Press; 214 sidor
Målgrupp: Klubbspelare och uppåt 
Språk: Engelska 
BETYG: 5

Bok nummer 141 (!) signerad engels-
mannen Bird innehåller allt du behö-
ver veta om ingångar och kommuni-
kation mellan händerna. I två separata 
delar beskriver han grundligt de olika 
tekniker som både spelföraren och 
motspelarna kan använda sig av innan 

han som av-
slutning bjuder 
på 40 stycken 
lagom kluriga 
problemgivar. 
Givet att du 
känner dig 
bekväm med 
att läsa på eng-
elska (och att 
markeringarna därmed också fungerar 
tvärtom mot de svenska) kommer du 
att ha utväxling av denna bok. Den är 
ett bra exempel på hur lyckat det kan 
bli när en duktig författare fokuserar 
på ett ämne istället för att försöka få 
med för mycket på för få sidor. 

RECENSERAD AV: MIKAEL GRÖNKVIST, STOCKHOLM 

SIMON COCHEMÉ:
• BRIDGE WITH A TWIST
Master Point Press; 191 sidor
Målgrupp: Alla 
Språk: Engelska 
BETYG: 3

Har du nå-
gonsin undrat 
över historierna 
bakom ut-
trycken Gros-
vener Coup, 
norska slammar 
eller Rabbi’s 
rule? Dessa och 
många andra 
uttryck och konventioner tar Simon 

Våra recensenter betygsätter nya böcker och datorprogram på en femgradig skala  
(5 är bäst, 1 inte så bra...) och bedömer målgruppen enligt följande kategorisering:  
Nybörjare, Nybörjare+, Klubbspelare, Klubbspelare+ och Elitspelare.

Nya bridgeböcker

F O R T B I L D N I N G  B O K N Y H E T E R
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F O R T B I L D N I N G  B O K N Y H E T E R

Cochemé oss igenom med händelser 
och anekdoter från hela världen. För-
vänta dig ingen bridgebok med massa 
givar, men några få utvalda katastrofer 
och briljanser som skapat uttryck och 
historier till eftervärlden finns med. 
Även skvaller om bridgespelares ma-
nér och vidskeplighet har hittat sin 
väg in i boken. Det är trevlig under-
hållning, speciellt om du gillar språk 
och historia. Betyget dras ned något 
av att den spretar lite i innehållet och 
kunde hållit sig till något färre ämnen.

RECENSERAD AV: JESSICA LARSSON, NORGE

DANNY ROTH:
• TEST YOUR OPENING LEADS AGAINST  
THE EXPERTS
HNB Publishing; 144 sidor 
Målgrupp: Klubbspelare+
Språk: Engelska 

BETYG: 4

Det här är en 
utmärkt bok 
om specifika 
teman i utspels-
teknik, där du 
får testa dina 
kunskaper mot 
”experterna”. 
Varje inledande 
kapitel har ut-
spelsproblem efter ett visst tema och 
efter varje giv följer en diskussion som 
pekar på att ”experten” vid bordet 
gjort fel, enligt författaren. Boken 
avslutas med ett stort antal utspel där 
du inte vet temat. Det följer med ett 
betygssystem på olika utspel, så du 
kan gradera dig när du läser boken. 
Ett stort plus är att många av spelen 
är från nyligen spelade tävlingar (jag 
känner igen några). Ett litet minus är 
att författaren är något kategorisk i 
sina favoritteman, så räkna inte med 
att du alltid håller med.

RECENSERAD AV: JESSICA LARSSON, NORGE

DANNY ROTH:
• AVOID BIDDING DISASTERS
HNB Publishing; 148 sidor
Målgrupp: Klubbspelare 
Språk: Engelska 
BETYG: 2

Har ni lång-
tråkigt p g a 
den pågående 
pandemin? Då 
kan kanske 
denna bok vara 
ett sätt att hålla 
sig sysselsatt en 
liten stund? Av 
titeln framgår 
tydligt att det är träning av omdömet 
i budgivning som står på menyn. I 
varje avsnitt visas ett stort antal lägen, 
där läsaren själv får ta ställning till vad 
som kan tänkas vara rätt bud. Därefter 
kommer svaren i en lång rad med för-
klaring varför författaren anser ett bud 
mer överlägset än ett annat.  
 Jag tycker dock att författaren visar 
tydliga tendenser på att vara lite av en 
”solobjudare”, genom att alltid för-
söka ta varje beslut själv istället för att 
ibland acceptera att vi måste involvera 
partnern. Det andra som irriterar mig 
är att varje hand eller budläge som 
frågan baseras på, inte tydligt syns till-
sammans med svaret. Detta leder till 
en massa onödigt bläddrande i boken 
mellan frågan och dess svar.  
 Boken bör läsas med avsikt att för-
bättra sitt eget omdöme. Läsaren får 
ha överseende med att budmetoderna 
ibland kan avvika från det som är mer 
vanligt förekommande i Sverige.
 Målgruppen är de flesta bridge-
spelare ute på våra klubbar, men jag 
kan inte ge den mer än en stark tvåa i 
betyg. Danny Roth har skrivit många 
böcker och tyvärr är denna är inte den 
mest läsvärda, i syfte att förkovra sig. 

RECENSERAD AV: OLOF BERGSTRÖM, LINKÖPING

NICK HUGHES:
• SYMMETRIC RELAY
Master Point Press; 212 sidor
Målgrupp: Klubbspelare+ 
Språk: Engelska 
BETYG: 3

I Australien har 
ett system som 
heter Moscito 
(Major Orien-
ted Strong 
Club) funnits 
länge och fått 
en betydligt 
större spridning 
där än i Europa 
och Amerika. Tanken är att man med 
begränsade händer (11-15 hp) alltid 
berättar om en fyrkorts eller längre 
högfärg, oavsett om handen är balan-
serad eller innehåller längre lågfärg.
Utifrån detta använder sedan svars-
handen oftast ett reläbud för att kunna 
få reda på mer om öppningshanden. 
Det är här som ”symmetriska” svar på 
reläbud appliceras. Om man ska ge en 
väldigt kort beskrivning av ”symme-
triska” svar så är det ett bud (t ex 32) 
alltid betyder samma sak (t ex fördel-
ningen 5431). Nyckeln för att detta 
ska fungera är att man redan i tidigare 
budronder talat om att man har en 
sidofärg, samt om öppningsfärgen 
eller sidofärgen är längst. Med detta 
upplägg blir svaren på just det reläbud 
som ber om exakta fördelningen min-
dre minnesbelastande och möjliga att 
memorera utantill.
 Författaren försöker utöver relä-
budgivning även att beskriva ett 
komplett system, där 1s visar båda 
högfärgerna. 12 (spader) och 13 för-
nekar således den andra högfärgen. 
Detta kompletteras med 1c 16+ och 
att 1NT (12-15) förnekar fyrkorts 
högfärg. 
 Funderar ni på att börja experimen-     >
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      tera med reläbud, så rekommen-
derar jag starkt att man sätter sig in 
i mekanismerna bakom ”symmetric 
relay”. Jag är dock tveksam till om 
system såsom Moscito fungerar till-
räckligt bra i modern bridge med hy-
peraktiva motståndare i budgivningen, 
men det enda sättet för er att få veta 
detta är genom att prova på själva. Att 
spela 2 i högfärg på 4-3 kommer troli-
gen bli er paradgren!
 Denna bok är för den som är intres-
serad av eller nyfiken på reläbudgiv-
ning i allmänhet, samt de par som 
kanske är sugna att prova på ett något 
annorlunda system. 

RECENSERAD AV: OLOF BERGSTRÖM, LINKÖPING

ANDREW ROBSON:
• BRIDGENS TUMREGLER
Svenska Bridgeförlaget; 62 sidor
Målgrupp: Nybörjare+ 
Språk: Svenska 
BETYG: 1

Detta är den 
tredje boken i 
engelsmannen 
Robsons serie 
om 21 kortare 
handböcker 
översatta av 
Max Ödlund. 
Den första de-
len innehåller 
”tumregler” – från 1 till och med 20 
presenteras olika regler som hänger 
samman med siffran.  
 Idén är rolig, men tyvärr är många 
av det mer krystade slaget. Andra 
delen innehåller ”tänkespråk och 
poem” – korta deviser att förhålla sig 
till. En del är mycket bra (”bjud inte 
fem-över-fem”) medan andra har mer 
tveksamt värde. FärgKvalitetsKon-
trollen är t ex ingenting som jag tycker 
att du ska lägga på minnet.  
 Om du gillar Robson rekommen-

derar jag istället de mer specialiserade 
titlarna i serien.

RECENSERAD AV: MIKAEL GRÖNKVIST, STOCKHOLM

JULIAN LADERMAN:
• USEFUL PROBABILITY 
FOR BRIDGE PLAYERS
Master Point Press; 272 sidor
Målgrupp: Klubbspelare 
Språk: Engelska 
BETYG: 3

Är du intres-
serad av att 
förstå hur san-
nolikheter för 
olika sitsar och 
förekomsten 
av olika för-
delningar kan 
räknas ut, så är 
detta en bok 
för dig. En sak 
att notera dock är, att detta inte är en 
bridgebok utan en bok om beräkning 
av sannolikhet inom olika områden av 
bridgen.
 Genom boken sitter ni i ett samtal 
med en pensionerad matematik-
professor som utan att ställa alltför 
stora krav på era kunskaper i matema-
tik förklarar hur man resonerar och 
räknar för att få fram sannolikheten 
i olika fall. Professorn förklarar även 
när man i praktiken kan bortse från 
olika samband för att de har minimal 
påverkan på slutresultatet.
 Boken kommer inte att ge er stora 
fördelar vid bridgebordet, men den 
ger er vissa insikter som kan vara 
kul att känna till. T ex om partnern 
öppnar med 1 sang (15-17 hp), så är 
sannolikheten 44% för 15 hp, 33% för 
16 hp och 23% för 17 hp. Öppnar hen 
med 2 sang med 22-24 hp är sannolik-
heten 55% för 22 hp, 30% för 23 hp 
och  15% för 24 hp. Allt detta gäller 
dock innan ni tittat på era egna kort, 

eftersom den gång ni själva sitter med 
25 hp och ser partnern öppna med  
1 sang, så vet ni att partnern bara har 
15 hp (eller med 14 hp valt att över-
värdera sin egen förmåga som spel-
förare!).
 Trots att det handlar mest om 
sanno likheter, så får författaren det 
att vara underhållande. Jag ger därför 
denna bok en stark trea, men jag på-
minner om mina ord ovan. 

RECENSERAD AV: OLOF BERGSTRÖM, LINKÖPING
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Det mesta ingår i resans pris!

Frukostklubb
En nyhet vid årets Bridgefestival 
är att vi börjar med något som 
heter Frukostklubben. 

I frukost klubben erbjuds frukost 
på Scandic Grand mellan kl 8-9 
för funktionärer som är på plats 
i Örebro. Vi informerar om vad 
som är aktuellt samt ger möjlig-
het till nätverkande över klubb-
gränserna. 

Med funktionär avses följande 
kategorier: Spelledare/TL,  
bridgelärare och juniorledare. 

Föranmälan gäller och max antal 
deltagare per dag är 30.

Mer information på  
www.svenskbridge.se/festival-2021          

>

>



N O T I S E R

 NOTISER

ETT VARMT HJÄRTA HAR SLUTAT KLAPPA

Janne Malmström, 
Varberg, har 
lämnat oss efter 
flera års kamp mot 
sjukdom. I BK 
Albrekts var Janne 
inte bara primus 
motor, utan han 
jobbade också oförtrutet och fram-
gångsrikt med såväl uppsökande verk-
samhet som skolbridge. Janne utveck-
lade och höll samman juniorerna i 
klubben samtidigt som han vurmade 
för svensk juniorbridge i stort. 
 In i det sista medverkade Janne i 
Juniorkommittén.
 Bilden visar en lycklig Janne 2017 
som just erhållit utmärkelsen Årets 
klubbledare – för andra gången!

Grand Tours erbjuder prisvärda resor av hög kvalité 

där natur- och kulturupplevelser kombineras med 

trivsamt bridgespel under ledning av våra erfarna 
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Det mesta ingår i resans pris!

GULDSIMULTAN STÄLLS IN

Tävlingskommittén (TK) ser ingen 
möjlighet att guldsimultanrallyts 
återstående tävlingar ska kunna 
genomföras. TK har därför beslutat 
att avbryta rallyt och dela ut lokala 
guldpoäng för den tävling som har 
genomförts. Förhoppningen är att 
arrangera guldsimultanrally säsongen 
21/22.

IDROTTONLINE

Se till att klubben registrerats på 
Idrottonline! Det är numera ett krav 
från SISU Idrottsutbildarna för att 
kunna starta upp undervisning igen, i 
det fall klubben avser söka det ekono-
miska stöd som går att få från SISU. 
 När en klubb ansluts till Idrotton-
line får man ett RF-nummer. Detta 
nummer behövs för registrering av 
utbildningar. På hemsidan finns mer 
information.

NORDISKT SAMARBETE I FUSKÄRENDEN

I ett nordiskt samarbete tillsätts en 
grupp med två elitspelare från varje 
land samman, vilka kommer att 
fungera som experter i komplicerade 
fuskärenden. Elitspelarna ska inte 
utfärda några domar utan endast fung-
era som sakkunniga. De ska bistå med 
analys och bedömning till de instanser 
som har som uppgift att ta ställning 
om fusk förekommit eller inte, för att 
ge ett gott underlag för vidare beslut. 
Varje land fattar sina egna beslut och 
eventuella straff utifrån den jurisdik-
tion de har.
 SBF representeras av Christer  
Bjäring och Emma Övelius. 
 Idén har kommit från Danmark, där 
en dansk elitspelare blev anklagad för 
fusk och en stor ryktesspridning tog 
fart. När anmälan skulle hand läggas, 
var det svårt att göra en objektiv 
bedömning. 
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TEXT: ANDERS WIRGREN   ILLUSTRATIONER: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

Vill du testa dig själv? Täck då över den följande texten 
när du kommer till en fråga med fet stil. När du tror dig 
ha det rätta svaret, läser du vidare tills det kommer en 
ny fråga, då du täcker över texten och försöker besvara 
den nya frågan, o s v.

Steg för steg

I kväll ska ni spela en fyrmannamatch 
i den lokala ligan mot seriens kanske 
bästa lag. Ni har mötts flera gånger 
tidigare och det brukar bli jämna 
och spännande matcher. Tyvärr har 
du haft mycket att göra på jobbet på 
sistone, så bridgen har blivit lidande. 
Därför hoppas du att ni kan spela på 
topp i dag. Det behövs säkert. Förut-
sättningarna för det är goda, vad dig 
beträffar, för du kunde ta ledigt redan 
efter lunch, och under eftermiddagen 
har du vilat, lyssnat på musik, druckit 
kaffe, duschat, bytt kläder och läst på 
systemet.
 När du möter resten av laget nere 
på klubblokalen, ser du att Bengt ser 
lika laddad ut som du. Ella och Åke 
sitter vid ett bord och diskuterar 
sangförsvar, men när de ser dig glöm-
mer de systemsnacket och hälsar med 
stora famnen. Ni har spelat i samma 
lag från och till i snart 20 år och ändå 
är det lika roligt var gång.
 Ni är hemmalag, så du och Bengt 
tar plats som Nord-Syd i det öppna 
rummet, och som vanligt sitter du 
Syd. Ni hälsar glatt på Sven och Inger 
och snart kan spelet börja.

 Efter en lugn inledning får du upp 
dessa kort på den fjärde given, när alla 
är i zonen och Väst är giv:

s K D 9 6 2  3 10  2 K D 8 3  c  7 6 2

Sven öppnar med 1c, Bengt passar, 
och Inger svarar 12. De spelar Nor-
disk Standard, precis som ni, så än har 
inget konstigt hänt.

VAD BJUDER DU?

1s.
 Din femkortsfärg kunde ha varit 
bättre och du kunde ha haft fler hon-
nörer, men med 10 hp och fem kort i 
den högsta färgen är det helt rätt att 
kliva in. En anledning är att du tar 
bort en del möjligheter för motstån-
darna, en annan att du gärna ser att 
Bengt spelar ut spader ifall Väst blir 
spelförare.
 Säg att du i stället passar. Sven åter-
bjuder 1 sang och Inger höjer till  
3 sang. Vilken färg tror du att Bengt 
kommer att spela ut då? Säkert hjärter, 
eftersom han har minst fem kort i den 
färgen. Bättre då att tipsa Bengt om att 
spader nog är en bättre start för mot-
spelet än hjärter.

 Slutligen får du inte glömma, att 
den sida som har spadern har en stor 
fördel, om det är en delkontraktsgiv, 
eftersom den då kan bjuda över på  
samma nivå. Men om du aldrig intro-
ducerar spadern kanske motståndarna 
får vinna budgivningen alldeles för 
billigt. Så när du bjuder gör du det 
också med förhoppningen att ni kan-
ske gör det högsta kontraktet. 
 Efter ditt inkliv bjuder Sven 23. 

ÄR DET ETT STARKT BUD?

Ja.
 Om Inger vill spela Svens första 
färg, måste hon upp på 3-läget. Därför 
kräver 23 större styrka än om Inger 
kunnat preferera den första färgen på 
2-läget. 23 är alltså vad bridgespelare 
kallar ett reverse-bud. I Nordisk Stan-
dard visar det minst 17 hp och minst 
5-4-fördelning i de bjudna färgerna.

FÖRÄNDRAR INKLIVET LÄGET?

Något.
 Om du passat, hade Sven kunnat 
återbjuda 13. Det kunde han inte efter 
ditt spaderbud. Därför är det tänk-
bart, att han överbjudit korten något, 

F Ö R  M I N D R E  R U T I N E R A D E  S T E G  F Ö R  S T E G
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för att inte den viktiga högfärgen ska 
komma i kläm. När båda sidor bjuder, 
har man inte utrymme för att bjuda 
lika precist som när motståndarna pas-
sar. Ibland får man välja om man ska 
tänka optimistiskt och överbjuda eller 
vara en pessimist och underbjuda. Så 
det är tänkbart att Sven inte riktigt 
hade till 23.
 Bengt funderar ett tag. Sedan lägger 
han upp en stopp-lapp följt av 4s. 
 Oj, då!
 Nästa bud tar inte alls lika lång tid. 
Tämligen omgående kommer dubbelt 
från Inger. Hon verkar vara laddad i 
trumf, så snabbt som det budet kom.
 Mer händer inte, så budgivningen 
gick alltså så här:

SYD VÄST NORD ÖST
 1c pass 12 
1s 23 4s D 
pass pass pass

Sven spelar ut hjärteress. Bengt börjar 
med att lägga upp klöveress. 
 ”Här har du min honnör”, säger 
han. Resten av handen består nämli-
gen av hackor.

Bengt s 8 7 5 4 3 
(Nord): 3 9 7 6 4 3
  2 6 5
  c E
    
    
         3 E   
   
Du s K D 9 6 2
(Syd): 3 10
  2 K D 8 3
  c 7 6 2

GILLAR DU TRÄKARLEN?

Om du gör!
 Din singelhjärter och Bengts singel-
klöver i kombination med mängder 
med trumf gör att chansen är stor att 
Öst-Väst bara får för sina tre ess. Man 
brukar säga att det krävs 26 hp för 

utgång. Här är det motståndarna som 
har 26 hp, och ändå ser det ut som om 
4s kan gå hem på er ledd…

VARFÖR?

Därför att ni har idealisk fördelning 
och kan räkna med att vinna många 
stick med hackor. I det här fallet har 
ni 10 gemensamma trumf. Om de sit-
ter 2-1 hos Öst-Väst, kan du trumfa ut 
i två drag och sedan stjäla tre kort på 
vardera handen. Då gör det ingenting 
om Sven har ruteress, så att dina ruter-
honnörer bara ger ett stick.
 Inger bekänner med hjärterfem på 
utspelet och när Sven fortsätter med 
hjärterkung kommer tvåan till höger. 
Du stjäl förstås.

VET DU HUR HJÄRTERN SITTER?

Ja.
 Sven har bjudit hjärter, så han har 
minst fyra. Eftersom du sett på deras 
deklarationskort att de använder om-
vända styrkemarkeringar, vet du att 
Inger har en hjärter till. Annars hade 
hon lagt sina hjärter nerifrån.
 Det betyder att 10 stick är klara om 
trumfen sitter 2-1. Två hjärterstölder 
till på handen gör ju att Bengts femte 
hjärter blir hög.

TROR DU ATT TRUMFEN SITTER 2-1?

Nej.
 Det finns mycket som tyder på att 
Inger har alla tre trumfen. Det första 
är att hon annars säkert hade siktat 
mot en större inkomst i 5c. Att straff-
dubbla med E-10 eller E-kn i spader i 
lika zoner verkar mindre troligt, men 
om hon har E-kn-10 kanske hon gör 
det. Sitter det så, ska trumfen spelas på 
det gamla hederliga sättet: från svag-
het mot styrka. En annan sak tyder på 
snedsits i trumf är den snabbhet med 
vilken Inger dubblade.
 Därför spelar du klöver till esset, då 

Sven bekänner med fyran, Inger med 
nian. 

HUR TROR DU KLÖVERN SITTER?

Om de längdmarkerar ärligt, verkar 
klövern sitta 6-3. Budgivningen tyder 
också på att den gör det, för med fyr-
kortsstöd i Svens öppningsfärg hade 
Inger säkert bjudit 5c över 4s. Det är 
mer som talar för en dubbling om hon 
bara har tre klöver.

SPELAR DU TRUMF NU?

Nej.
 Om trumfen sitter som du befarar, 
får du 10 stick endast om ruteress 
sitter rätt. Bordets trumfhackor är ju 
lägre än Östs, så att stjäla upp bordets 
femte hjärter går inte. Den enda chan-
sen då är att du får för både ruterkung 
och dam.
 Därför spelar du inte trumf utan 
ruter. Även i den färgen är det ju rätt 
att spela ”från svaghet mot styrka”.
 Inger lägger fyran, du går i med 
kungen – Sven lägger nian.

SATT RUTERESS RÄTT?

Troligen.
 Om Sven har ruteress tredje, är han 
i sin fulla rätt att hålla upp. Då han 
inte kan veta vem som har ruterdam, 
kommer han oftast att sticka din kung. 
Därför är det troligt att Inger har 
ruteress – och att du kan få hem din 
utgång.

SPELAR DU TRUMF NU?

Nej.
 Fortfarande är det fel att spela spa-
der från handen, ifall Inger har alla 
trumfen, så du stjäl en klöver i stället. 
Sven lägger femman, Inger trean.

F Ö R  M I N D R E  R U T I N E R A D E  S T E G  F Ö R  S T E G  
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Bengt s 8 7 5 4 
(Nord): 3 9 7 6
  2 6
  c —
    
    
            
   
Du s K D 9 6
(Syd): 3 —
  2 D 8 3
  c 7

SPELAR DU TRUMF NU, DÅ?

Du är inne på bordet. Dags att spela 
trumf?
 Nej.
 Säg att du spelar spader och får 
vinna sticket med spaderkung, då Sven 
sakar klöver. Du kan då stjäla klöver 
och spela ruter, men om Inger tar 
för esset och spelar två ronder trumf 
kommer det att fattas ett stick: du får 
då fyra trumfstick på handen, kung-
dam i ruter, klöveress samt två stölder 
på bordet. Det är nio. För att gå hem 
behöver du en tredje stöld på bordet, 
och därför ska Inger inte få chansen 
att spela trumf för tidigt.
 I stället spelar du ruter mot handen 
för andra gången.
 Inger tar för esset, medan Sven läg-
ger tvåan. Hon fortsätter sedan med 
klöveråtta, som du stjäl på bordet.

SPELAR DU TRUMF NU, DÅ?

Ja.
 Nu är det äntligen dags för trumfen. 
Du har fått två klöverstölder på bor-
det. Ruteråtta kommer du också att 
kunna stjäla, eftersom du vet att Inger 
har två ruter kvar.
 På spaderfyra lägger Inger tian. Du 
spelar på kungen och att Sven sakar 
klöver förvånar dig inte. Att han hade 
fördelningen 0-4-3-6 har du ju miss-
tänkt ganska länge.
 Du tar sedan för ruterdam, stjäl 
ruteråtta på bordet och spelar trumf 
mot handen, så att Inger bara får för 

> 
spaderess. Utgången är hemma.
 Hela sitsen:

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

Det här var en märklig giv. Trots att 
ni har 10 trumf tillsammans, fick du 
inte spela spader förrän i åttonde stick. 
Hade du gjort det tidigare, hade kon-
traktet straffats.
 Samtidigt inser du, att din spelplan 
hade lett till straff om Inger i stäl-
let haft fördelningen 2-3-5-3 med 
samma honnörer. Då kan hon vinna 
den andra ruterronden och fortsätta 
med ruter, så att Sven får stjäla för sin 

c Att kliva in i motståndarnas 
budgivning kan fungera bra på 
många sätt, t ex om att det får 
partnern att spela ut rätt färg, eller 
om det tar bort flera möjligheter för 
motståndarna och därmed gör det 
svårare för dem.

c På delkontraktsgivar är det en 
stor fördel att ha spadern. Då kan ni 
ju bjuda över alla färger på samma 
nivå.

c Bra fördelning kan inte värderas 
högt nog. Ju fler stick ni vinner med 
hackor, desto mindre honnörsstyrka 
behövs för att spela hem en utgång. 

c När båda motståndarna har 
bjudit, har du viktig information om 
färgernas fördelning. Utnyttja den i 
spelföringen!

c En motståndare som straff-
dubblar snabbt har ofta många eller 
starka trumf.

STEG FÖR STEG:  
Att tänka på

c När en motspelare i ett trumf-
kontrakt markerar negativt på sin 
partners ess-utspel, kan du utgå från 
att hon har minst tre kort i färgen.

c När du behöver utnyttja dina 
trumf maximalt, ska du inte ha för 
bråttom med att spela trumf. Då 
kanske motståndarna kan fortsätta 
spela trumf när de kommer in och 
med det ta bort viktiga stölder.

c Tumregeln ”från svaghet, mot 
styrka” är ofta rätt när det gäller att 
godspela stick, både i trumf och i 
sidofärgerna.

c Motspel är ofta svårare än spel-
föring. Därför bör du i tveksamma 
fall hellre bjuda över än låta mot-
ståndarna spela kontraktet.
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S P E L T E K N I K  L I T E  S V Å R A R E

Lite svårare...
TEXT: PO SUNDELIN, STOCKHOLM  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

PO Sundelin levererar svårare spelproblem som det kan  
ta en stund att lösa. Lösningar hittar du på sidorna 48-49. 

Nu är det snart vår – även om det inte 
märks.
 I problemen sitter du alltid Väst.
 Ros, ris och nya eller gamla pro-
blemförslag kan ni som vanligt skicka 
till bridgeproblem@yahoo.se.

PROBLEM 1

Kontraktet är 3 sang. Utspelet är hjär-
terknekt från Nord. Du har åtta topp-
stick i de röda färgerna. Hur kan du 
på bästa sätt skaffa dig ett nionde? 

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

PROBLEM 2

Efter alla strapatser ni utsatts för med 
karantän och covid är det inte mer än 
rätt att ni får ännu en giv där lösning-
en borde ligga nära till hands.
 Din uppgift är att klara 3 sang med 
hjärterdam i utspel från Nord.

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

PROBLEM 3

Nord gav och öppnade med  23  
(11-14 och sexkortsfärg). Efter två 

pass valde du 4s. Alla passade. 
 Nord inledde med hjärterkung 
(som torde lova esset).

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

Planera spelet på bästa sätt!

PROBLEM 4

I en pristävling för länge sedan ställ-
des frågan om Väst kunde garantera 
hemgång i 3 sang – och i så fall hur 
– utan att kika i korten och med bästa 
motspel. Av 58 deltagare påstogs sju 
ha löst problemet. Hade du varit den 
åttonde?

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

Nord har inlett med hjärtertio som 
du täckt med damen och duckat Syds 
kung. Syd vände med rutertio till din 
dam och Nords kung, som du också 
släppte för att få räkning på fördel-
ningen. 
 Över till dig – eller rättare sagt över 
till Nord.

singel tia. Sitter det så, fixar man 10 
lätta stick genom att spela trumf tidigt.

HADE DU TUR DÄRFÖR?

Nej.
 Det är troligare att Inger har dubb-
lat på en 4-3-3-3-hand med starka 
spader än med en hand som är alldeles 
utmärkt som träkarl i 5c. Helt rätt 
spelat av dig, alltså.
 När ni jämför, har också era lag-
kamrater bjudit och spelat hem en 
utgång på den given. Efter samma 
inledning bjöd Ella 5c efter moget 
övervägande. Hon räknade med att 
Nord hoppade till 4s med fin fördel-
ning, när han inte kunde ha särskilt 
många honnörspoäng, så det bästa 
hon kunde hoppas på i 4s var +200 
eller +500. Då verkade det bättre att 
sikta mot +600 i 5c i stället. En klok 
kvinna, den där Ella!
 790 + 600 = 1390, vilket ger er 16 
imp på brickan. Mycket tack vare det 
fina resultatet lyckas ni vinna match-
en, vilket känns bra. Nu är chansen 
god att ni snuvar förhandsfavoriterna 
på seriesegern.
 Men innan vi lämnar given, kom-
mer en sista fråga:

KUNDE NÅGON AV UTGÅNGARNA  

HA STRAFFATS?

Ja, båda faktiskt. 
 Eftersom Öst har hjärterknekt, kan 
4s straffas om Väst inte spelar ut en 
hög hjärter. I så fall har Öst en extra 
ingång för att spela trumf. Då blir det 
bara två stölder på Nords hand och 
bara nio stick till spelföraren. 
 5c straffas, om Nord spelar ut sin 
partners singelfärg (hjärter). Efter klö-
veress får Syd en stöld. Om han vän-
der ut sig med trumf eller ruterkung 
får han ett stick till vad det lider.

> 
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JUNIORJUNIOR

JUNIORJUNIOR

JUNIORJUNIOR

JUNIORJUNIOR

         Juniormatchen spelades över    
   10 segment om 16 brickor, totalt 160 
brickor. Det enda priset vi spelade om 
var att kunna reta förlorarna tills dessa 
hade tagit revansch…
 160 brickor är mycket att avverka 
på en helg och vi spelade därför på 
fyra par. Dessa var:
•  Andrea Nilsson – 
 Maya Lo Björk Heed
•  Ivar Lichtenstein – 
 Harry Hjort Warlenius
•  Isis Lundqvist – 
 Filip Asplund Sivelind
•  Andreas Abragi – 
 Klara Gustafsson

För svensk del kom matchen till stor 
del att handla om att inte ge upp. De 
fyra första segmenten var ingen av 
oss nöjda med. Inte så konstigt kan-
ske, när man har lyckats skaffa sig 
under läge med nästan 100 imp efter 
64 brickor... De svenska juniorerna 
är dock inte kända för att ge upp, 
och medelst ett monstersegment från 
svensk sida gick vi till nattvila med 
bara 10 imps underläge!
 Jag tror att vi bara ledde två brickor 
av matchens 160. Polen tog ledningen 
på första brickan och vi låg hela tiden 
steget efter. 
 Inför det sista segmentet hade de 
23 imp att gå på, men vi hade kommit 
överens om att göra allt i vår makt för 
att vända på steken! 
 Det började bra och vi tog in mer 

och mer – och inför sista brickan stod 
det helt lika! Ja det stämmer, efter 159 
brickor hade vi ställningen 348-348! 
En hel helgs spel skulle komma att 
avgöras på sista brickan, på vilken 
Nord-Syd hade följande kort:

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

Det polska paret öppnade med 13 och 
då ingen hade något att tillägga blev 
det slutkontraktet. Efter en hjärnis 
av artikelförfattaren blev det hela 10 
stick, trots felspel. 
 Vid det andra bordet satt det svens-
ka paret i 43. Då detta bord låg flera 
brickor efter hade det samlats en del 
bakspelare. Alla visste förutsättning-
arna: hemgång gav svensk vinst, bet 
gav segern till Polen. Spelet inleddes 
med hjärterkung av utspelaren som 
fick vinna sticket. Hjärterdam togs av 
spelföraren som spelade in Väst igen 
på hjärterknekt. Denne spelade nu 
klöveress (som enligt deras metoder 
förnekar kungen) och en klöver till 
Östs dam som du stal. 
 Nu måste du ta resten. Hur vill du 
spela härifrån?

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

Om rutern sitter sämst 4-2 går det 
inte att gå bet. Alltså får vi utgå ifrån 
att rutern sitter 5-1. Klöverkung sit-
ter till höger, annars har Väst skapat 
en fantastisk illusion. Det finns några 
möjligheter att få till en skvis. En 
av skvisfärgerna behöver vara ruter. 
Om vi tror att Väst har klöverkung 
kan en skvis i svartfärgerna fungera 
på honom. Nu när vi tror att Öst har 
klöverkung sitter han säkert mot en 
svartfärgsskvis, då han sitter efter båda 
hållen och kan anpassa sina sakningar. 
Om Öst förutom klöverkung har fem 
eller sex ruter kan han bli skvisad. 
Spela sista trumfen, spaderess och spa-
derkung så måste han antingen saka 
bort klöverkung eller ruterhållet. Nå-
gon dubbelsidig skvis (om spaderhon-
nörerna är delade, Öst har klöverkung 
och Väst ruterlängden) finns inte, då 
Väst kan saka bort sitt spaderhåll och 
det fortfarande är omöjligt att skvisa 
Väst i svartfärgerna. Korrekt spelsätt 
är alltså att spela sista trumfen och 
E-K i spader. Som det var nu var, blev 

          TEXT: ANDREAS ABRAGI, STOCKHOLM  FOTO: TORKEL NORDA, STOCKHOLM  ILLUSTRATION: DICK HOLST, HALMSTAD

   Helgen 30-31 januari spelade ett svenskt juniorlag  
träningsmatch mot några polska juniorvänner.

Prestigemöte på BBO
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Öst fastklämd, då han hade 10-9-7-6-3 
i ruter och klöverkung. 
 Det ska dock tilläggas att hans part-
ner släppte hem kontraktet när han 
spelade klöveress och därmed lämnade 
partnern ensam med klöverhållet. 
 Efter 160 brickors spel är man dock 
ganska mör och den svenske spelföra-
ren glömde att gardera sig mot sned-
sitsar, när ruterfärgen spelades från 
toppen. Nu fanns kommunikationer-
na för en skvis inte kvar. Vi förlorade 
tyvärr matchen, men vi kommer igen! 
 Hela given:

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

Notera att ett alternativt och mycket 
enklare spelsätt hade varit att vinna 
andra ronden hjärter och spela ru-
terfärgen uppifrån. Detta fungerar så 
länge hjärtern sitter 3-2. 

Prestigemöte på BBO

Juniortjejerna  
Andrea  
Nilsson (t v)
och Maya Lo 
Björk Heed.

M I N  G I V  E N D A S T  E N  K N E K T

 Först på 4-tricksnivån fick öpp-
ningshanden möjlighet att visa sin 
långfärg. Efter Östs höjning var jag 
övertygad om att Nord var renons i 
klöver. Ett uppoffringsbud i högfärg 
kunde inte vara dyrt, varför jag visa-
de min andra färg. Nord prefererade 
spaderfärgen. Även Öst var renons i 
en färg. 6c borde ha en klar chans.
 Jag fortsatter på den inslagna 
vägen, eftersom jag inte var säker 
på att jag kunde straffa deras slam. 
Vi hade visserligen gått igenom 
utspelsdirigerande dubblingar men 
jag var inte säker på att partnern 
skulle spela ut ruter – träkarlens 
först bjudna sidofärg. Väst avgav en  
misstroendedubbling.
 Utspel: klöveress.
 Spelföringen var inte svår. Det 
behövdes endast att en mask i spa-
der eller hjärter lyckades.
 Nu har jag bett min partner om 
ursäkt för överfallet och avser att 
inte göra så igen, men i likhet med 
Orsa kompani kan jag inte lova 
något bestämt.
 Nu ska jag utöka min åsikt om 
bridgens symmetriska lag med: Om 
jag har en renons har ofta även nå-
gon motspelare en renons.

TEXT: TORD RÖRHAMN, LIDINGÖ

Vårvärmen hade drabbat slump-
generatorn trots att det återstår 
några dagar till 1 april.
 När jag en gång tvingades till att 
bli spelförare med endast en knekt 
lovade jag att inte utsätta någon  
framtida partner för samma sak. 
Detta glömde jag emellertid i stri-
dens hetta, eftersom mitt bud var 
avsett som ett uppoffringsbud. 

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

SYD VÄST NORD ÖST 
 1c pass 22 
3c* 4c pass 5c 
53 pass 5s 6c 
6s  D pass pass 
pass

                  

Västs öppningsbud visade styrka 
men sa ingenting om fördelning. 
Mitt överbud av öppningsfärgen 
visade en tvåfärgshand  med spader 
och ytterligare en färg. 

Endast en knekt

MiniBridge
Minibridge är ett bra sätt att introduceras i bridgens 
fascinerande värld. MiniBridge-foldern på sex sidor ger 
kortfattad information om bridge och instruktioner om 
hur minibridge spelas. Går att beställas kostnadsfritt på  
www.bridgeforlaget.se. Endast eventuell frakt debiteras.

Gratis folder!
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Riksläger 2019.

Onlinesvenskan på BBO vände sig till 
allsvenska lag i Elitserien ner till div 3, 
men deltagandet var frivilligt och 
därför påverkar inte resultaten kom-
mande säsongs serieindelning.
 10 av Elitseriens 12 lag kom till spel. 
Samma utfall hade Superettan medan 
division 2 lockade 34 lag (av 40) och 
trean 71 lag (av 160).
 Onlinesvenskan fick en rörig start, 
för redan innan det första kortet var 
lagt höjdes röster för att utöka antalet 
matcher i div 2 och 3, så att alla skulle 
möta alla. Det föranledde en under-
sökning som genomförts bland de  
berörda seriernas lagkaptener. I de 
serier där samtliga lag ville spela fler 
matcher blev det så.
 De två högsta serierna är redan av-

gjorda, medan division 2 och 3 pågår 
fram till 31 maj.  
 Bakom spakarna i Elitserien och  
Superettan stod Ryszard Sliwinski, 
Elit-TL, Linnea Edlund, administra-
tion, och Carl Ragnarsson, resultat.
 Ett krav till deltagande spelare i 
Elitserien var att de kunde övervakas. 
Åskådare kunde därför följa match-
erna. Vissa kommenterades av Jessica 
Larsson, Kathrine Bertheau och Mag-
nus Eriksson. I sin egen Twitch-kanal 
sände Nichlas Eliazohn.

ELITSERIEN 

Uppsalabridgen Skalman tog efter 
tre matcher ledningen och såg ut att 
defilera i mål. Men i bridge är inte 
något avgjort förrän det sista kortet 

är spelat! Inför den sista matchen 
skilde dryga 6 VP ner till Gävle BK 
Zmrzlina och 14 VP till Storsjöbygden 
Morgan.
 Med bara en halvlek kvar att spela 
hade Skalman ledningen än mer kom-
fortabelt, då de ledde sin match med 
33-20 imp. Skalmännen Simon Hult 
och Peter Bertheau, som inte spelade 
avslutningsmatchen, började mumsa 
på segertårtan i halvtid. Men bara 
några brickor in i andra halvlek måtte 
de ha satt tårtan i halsen. Deras lag var 
i impmässigt fritt fall i mötet med BK 
Lavec Mats. När röken skingrat sig 
hade BK Lavec spelat ihop 56 imp och 
Skalman bara 6, varvid matchen till-
skrevs Lavec med 16,77-3,23. Storsjö-
bygden fick upp vittringen, men deras 
seger med 16,11-3,89 i sista matchen 
räckte inte ända fram – och Skalman 
kunde med drygt 1 VP:s marginal ko-
ras till vinnare av Elitseriens Online-
svenska. Grattis till Niklas Warne, 
Krister Ahlesved, Jonas Petersson, Jan 
Selberg, Peter Bertheau och Simon 
Hult. Grattis också till silverlaget 
Storsjöbygden Morgan med Gunnar 
Elmroth, PG Eliasson, Thomas Karls-
son, Alexander Sandin, Leif Trapp, 
Bo Sundin samt brons medaljörerna i 
Gävle BK Zmrzlina med Rune Pet-
tersson, Sune Fager, Johnny Östberg, 
Christer Bjäring, Rolf Scherdin och 
Daniel Eriksson.

TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: ADOBESTOCK & LINNEA EDLUND, UPPSALA 

Allsvenskans innevarande säsong fick ställas in och ersattes istället av  
motsvarande frivilligt seriespel online, benämnd Onlinesvenskan.

Onelinesvenskan

Rollen som TL har 
förändrats i pandemitider 
för Ryszard Sliwinski.
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SNÖPLIGT ATT KLICKA FEL

I SBF:s regler för onlinespel stipuleras 
att ångra-funktionen ska vara av-
stängd. Det betyder m a o att lagt bud 
eller kort ligger, oavsett hur tokigt det 
än är. Se här vad som drabbade Öst, 
som spelade i ett av lagen som var in-
blandad i striden om seriesegern:

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

SYD VÄST NORD ÖST
 13 pass 1s
pass 32 pass 4s (!) 
pass pass pass

Alla som spelat online vet hur lätt 
hänt det är, att komma åt budet eller 
kortet bredvid. Öst hade för avsikt att 
bjuda 43, men klickade istället snöp-
ligt på 4s. Det kostade 14 imp, när 
Öst-Väst vid det andra bordet spelade 
hem 3 sang med två övertrick.

FINGERTOPPSKÄNSLA

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Peter  Simon 
Bertheau  Hult  
  12 pass 
1s pass 1NT pass 
2NT* pass 3NT pass 
63 pass pass pass

Simon Hult och Peter Bertheau 
hade bäst resultat i vinnarlaget enligt 
IAF:en. Här bjöd de effektivt till slam. 
 2 sang var konventionellt. Efter klö-
verutspel till esset slog Peter spader-
masken som sprack. Med ett spader-
tapp gällde det att lösa trumfen utan 
stickförlust. Kungen hos Öst eller  
K-10-x hos Väst går inte att lösa, så 
Peter fick satsa på någon av två fördel-
ningar som går att klara. Hur spela?
 Peter lät knekten löpa och hade se-
dan att ta ställning om sitsen var den 
aktuella eller K-x-x hos Väst och 10-x 
hos Öst. Fingertoppskänslan visade 
sig vara bra, för en låg hjärter till es-
set drog med sig kungen och nu fanns 
hjärterdamen kvar för att fälla tian. 
 Brickan var värd 17 imp, när man 
vid det andra bordet satsat på att fälla 
tian och spelade hjärterdam och sedan 
-knekt. Öst fick där stick för trumf-
tian.

KNIVIGT BUDLÄGE?

Efter det att partnern inlett budgiv-
ningen (23 visade 5-4 i hjärter och 
en lågfärg) trodde Peter förståeligt 
att Öst-Väst på denna giv var ute och 
cyklade på femläget utan anpassning 
 – och han la in sitt misstroende:

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Simon Anders Peter Hans
Hult Sjöstedt Bertheau Åkerman 
23* 3c 43 4s 
pass 5c D RD 
pass pass pass

Men Anders Sjöstedt och Hans Åker-
man i BK Björken Glopson hade ham-
nat i ett obetbart kontrakt. 
 Dubblingen kändes självklar, spel-
föringen likaså. Medan 4s inte går 
hem fick Öst-Väst notera ovanliga 
scoren +1000 i 5c redubbelt. Det var 
värt 13 imp, när man vid det andra 
bordet stannat i 3c.
 
SUPERETTAN

BK S:t Erik Morot gick ut hårt den  
andra spelhelgen och tog över led-
ningen från Uppsalabridgen Trifo-
lium. Avslutningen blev spännande, 
men BK S:t Erik Morot kunde hålla  
undan och vann med dryga 3 VP  
före Uppsalabridgen Trifolium. 
 På tredje plats slutade starkt  
spurtande Filbyter Bridge San Sac.
 I vinnarlaget ingick Anna Zack 
Efraimsson, Kathrine Bertheau,  
Jessica Larsson, Bengt-Erik  
Efraimsson, Tommy Gullberg  
och Anders Morath.

Simon Hult (t v) och Peter Bertheau 
firar segern i Onlinesvenskan med tårta.
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Gillar man att hitta knepigheter av 
alla de slag är det bara att leta upp en 
välbesatt match på nätet. Följande är 
resultat av ett sådant ”fiske” – från 
lagspel med ”internationals”. Jag 
utelämnar namnen, eftersom det är 
situationerna som är intressanta.  
 Hur har ni det med er Multi? Finns 
det lägen som inte är diskuterade?

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

Syd öppnade med 22 – svag tvåöpp-
ning i endera högfärgen eller 22-23-
sang. Nord tyckte att minst nio trumf 
motiverade en spärr och hoppade till 
33. Syd bjöd förstås 3 sang.
 Nord hade nog inte riktigt klart 
för sig vad som gällde, men efter en 
fundering kom 4c. Det behövde Syd 
i sin tur begrunda. Det bör väl vara 
högfärgsfråga, men hur visar man 
båda?
 En möjlighet vore ju att använda 42 
till det och 4 sang för ingen. Men det 
är nog inte många par som har regler 
för detta ovanliga läge. Syd valde i 
varje fall 43.

SYD VÄST NORD ÖST
22 pass 33 pass 
3NT pass 4c pass 
43 pass ?

Nu återkom Nord med 4 sang – men 
var det slutbud utan gemensam hjärter 
eller essfråga?
 Logiskt sett får Nord lov att passa 
eller pröva 4s på en svag hand, så Syd 
svarade på essfråga. Nu kom Nord 
emellertid på andra tankar och vek ner 
sig i 53. Det visade sig vara alldeles 
rätt, när rutern satt som den gjorde.

ETT ANNAT BUDLÄGE

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

SYD VÄST NORD ÖST
1c 12 pass 13 
?

Man kan väl vackla en stund mellan 
1s och dubbelt. Jag föredrar nog 
dubblingen, eftersom jag gladeligt 
skulle bjuda 1s med klenare kort och 
mer fördelning. Den här handen är ju 
inte utpräglat tvåfärgad.
 Däremot begriper jag inte alls det 
2s som Syd valde. Det borde väl 
betyda minst tio svarta kort för att tåla 
3-läget om partnern är blank.
 Nu hade Nord vänligheten att bidra 
med ess-knekt i ruter och spader-
knekt. När Öst hade båda hjärter-
honnörerna var 3 sang lätt hemma.

ÄVENTYRLIGHETER

Här blev det äventyrligheter från båda 
sidor:

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

SYD VÄST NORD ÖST
  1c pass 
12* 1s pass pass 
D pass 1NT pass 
pass pass

12 visade hjärterfärg enligt transfer-
varianten av 5422.
 Öst startade med spadernio och 

TEXT: BERTIL G JOHNSON, PORTUGAL  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

De senaste månaderna har onekligen inneburit ett uppsving för nätbridgen. 
De lag och spelare som brukar hålla till på avlägsna spelplatser finns nu allt 
som oftast hemma på var mans skrivbord. 

Fångat i nätet

HONNÖRSPOÄNG

O N L I N E  F Å N G A T  I  N Ä T E T
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Nord tog med bordets ess. Ruter ess 
följde. När nian kom från Väst satsade 
Nord på att klara upp en 4-1-sits 
genom att spela en hacka mot knek-
ten. Problemet är ju bara att det kan 
dröja sex-sju stick till motspelarna 
innan man kan maska ut Östs tia. 
En gammal fegis som jag hade säkrat 
högst en bet – och belönats med ett 
snabbt övertrick.
 Nu kom Väst in på ruterdam. Hen 
ville inte heller välja någon enkel 
lösning. I stället för att dunka ner 
hjärterkung vände hen med knekten. 
Stackars Öst begrep ingenting och 
lät i brist på ingång hjärterdam vinna 
sticket!

LYSANDE SAMARBETE I MOTSPELET

Så till sist ett alldeles lysande samar-
bete i motspelet.

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

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

Det blev spaderkung ut och Syd 
avblockerade knekten. Väst kröp 
och tog nästa spader. Klövertio gick 
runt till Syds dam och hjärter följde 
till bordets ess, sedan Nord marke-
rat positivt med tvåan. Väst gick till 
handen på ruterkung för en andra 
klövermask till Syd.
 Vad ska Syd spela nu? Hjärter till 
Nords kung enligt markeringen eller 

låsa fast bordet med ruterdam?
 Svaret fanns i föregående stick, då 
Nord sakat spader! Det skulle hen ju 
inte göra med en direktingång – eller 
hur? Och Syd snappade budskapet 
och valde ruterdam, vilket betydde att 

Väst inte fick något nionde stick för 
hjärterkung.
 Här bryter jag tårögt sekretessen: 
för detta vackra motspel svarade 
Emma Övelius (Nord) och Tommy 
Bergdahl.

TEXT: MAX ÖDLUND, STOCKHOLM

Du och din 
partner har tagit 
er till 6s. Efter 
trumfutspel ser 
du trä karlen, 
och upptäcker 
att ni bara har 
11 säkra stick. 
Diverse chanser finns på ett tolfte, 
men något helt säkert spelsätt finns 
inte. 
 Nu är det emellertid så, att 
klöver två råkade exponeras under 
given hos utspelshanden. Enligt 
lagarna ska man ge om nu, men ni 
skrattade alla och enades om att ett 
så obetydligt kort inte kunde betyda 
nåt. 
 Så eftersom du vet att klövertvå 
sitter till vänster, finns det plötsligt 
ett helt säkert spelsätt! Kan du kon-
struera en giv som stämmer med 
ovanstå ende? 

  

På denna gåta finns det många svar. 
Inspirationen till den fick jag från 
Mil nes och Lukacs bok Improve 
your Dummy Play. Där har Nord-
Syd de här korten.

Max.

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

Bara 11 säkra stick, som sagt, men 
vetskapen om att Väst har klövertvå 
räcker för att lägga upp korten i första 
stick. Ser du spelsättet?

Vinn trumfutspelet på handen och 
spela klöver. Om Väst lägger tvåan 
spe lar bordet sexan, och Öst är inpe-
tad. Väst sätter således i en mellanklö-
ver. Bordet tar esset, och spelföraren 
återvänder till handen på trumf för att 
ånyo spela klöver. Lägger Väst tvåan 
blir läget som tidigare. Spelar han en 
högre klöver maskar Syd lugnt med 
knekten. Lyckas masken har man 12 
stick. Vinner Öst med klöverdam från 
ursprunglig dam-andra, är han inpe-
tad. Har han en klöver kvar satt färgen 
3-3.
 Detta var ett extrakt från boken 
MaxBridge.

S P E L P R O B L E M  M A X B R I D G E
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Marek Malysa är en pensionerad 
matematikprofessor från Gdansk 
universitet. Han var också med i 
arrangörsteamet i World Bridge 
Games 2016 i Wroclaw. Därutöver är 
Marek författare och bridgelärare. För 
en tid sedan tillsattes han som ord-
förande för Världsbridgeförbundets 
(WBF) vetenskapskommitté, vilken 
har till syfte att nå seriösa vetenskap-
liga resultat och kunna använda dem 
för att främja vårt spel. Andra veten-
skapliga bridgeprojekt har funnits 
och pågår, bl a utforskas hur artificiell 
intelligens kan användas i bridge.
 Efter tjugoåriga data från Univer-
sity of California, om hälsofördelarna 
med att spela bridge, började akade-
miker från Nicolas Copernicus Uni-
versity i Torun (Polen) forskning om 
hur bridgespel kan försena början av 
demensens – och särskilt Alzheimers. 
 Vi som spelar bridge tror oss veta 
att vi håller oss i fin mental form, men 
stämmer det? Ja, faktiskt. Allt pekar 
mot att sinnets motståndskraft mot 
hjärnskador ökar när vi spelar bridge, 
men fler vetenskapliga bevis behövs. 
 Huvudfrågan är, kan bridgespel för-
hindra eller få demens att bli mindre 
omfattande? En vetenskapsrapport 
av MC Diamond säger, att bridgespel 
minskar risken för Alzheimers med 
så mycket som 75%. För att testa om 
detta stämmer försökte Marek och 
hans team lära ut bridge till patienter 

vid Alzheimers Center i Warszawa, 
alla diagnostiserade med Alzheimer 
och i deras fall mild kognitiv försäm-
ring. Patienterna hade tre timmars 
bridgelektioner i veckan. Till en 
början kunde de inte räkna till tio och 
hålla sina kort ordentligt ordnade, 
men efter sex månader var det inget 
problem för dem längre. De spelade 
förenklad bridge utan budgivning, 
men de tog stick, räknade till 13 och 
40. Detta var en trevlig överraskning 
för alla bridgeexperter och likaså per-
sonalen på Alzheimers Center.
 Patienterna hade också andra typer 
av terapier som t ex dans. En annan 
kontrollgrupp hade samma terapier, 
men inga bridgelektioner. Efter ett 
år var förlusten av kognitiv förmåga 
i gruppen som spelade bridge mer än 

två gånger lägre i gruppen som spelade 
bridge jämfört gruppen utan bridge. 
Det är imponerande, men statistiskt 
sett inte tillräckligt signifikant. Så 
djupare och bredare forskning behövs. 
Det är därför den ideella stiftelsen 
Bridge to the People kommer att fort-
sätta att finansiera forskning och söka 
efter finansieringskällor. Mer om dem 
finns på www.bridgetothepeople.eu. 
Stiftelsen kommer tillsammans med 
Gdansk Medical University snart även 
att påbörja forskning om hur bridge-
spelande påverkar immunsystemet. 
 När resultaten så småningom 
kommer, kan bridgerörelsen redovisa 
seriösa och vetenskapliga forsknings-
resultat. Rätt använda, kommer de att 
vara starka marknadsföringsargument 
för bridgesporten.

I N T E R N A T I O N E L L T  V E T E N S K A P

Ny forskning pekar på:

Bridge bra mot Alzheimers och demens
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En vetenskapsrapport visar att bridgespel minskar risken för att insjukna i Alzheimers 
med så mycket som 75%. För att testa om detta stämmer försökte Marek Malysa och 
hans team lära ut bridge till patienter vid Alzheimers Center i Warszawa.  


