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Svenskt Mixed-guld!
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Här finns tävlingar för alla – från nybörjare till elit.

•  JUBILEUMSTISDAG 30 JULI – NÅGOT DU INTE VILL MISSA!  
•  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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Välkommen till Örebro 
och 2019 års Bridgefestival!

www.svenskbridge.se
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L E D A R E  P O N T U S  S I L O W

Pontus Silow ordförande 
pontus@silow.se

Jag skrev i förra årets sista ledare att 
jag skulle återkomma till våren med 
vad styrelsen bör söka mandat för på 
höstens Riksstämma. I maj träffas sty
relsen för ett två dagar långt möte, där 
vi bl a kommer att diskutera förslag på 
nya mål för förbundet. Det är därför 
dags att återkomma till det ämnet och 
resonera kring vilka förutsättningar 
förbundet har.
 För att Svenska Bridgeförbundet 
ska nå sina mål och ha den verksamhet 
vi strävar efter, är samverkan en nöd
vändighet. Endast genom ett målmed
vetet arbete tillsammans – klubbar, 
distrikt, förbund och privata aktörer 
– kan vi nå längre än vad förbundet ti
digare har gjort. Samverkan ska också 
prägla klimatet som helhet; vi ska dela 
goda exempel, planera tillsammans 
samt återanvända och vidareutveckla 
det vi vet fungerar.
 Utveckling, framåtanda och nytän
kande ska prägla förbundets arbete 
och verksamhet. Att vilja göra fram
steg ska vara ledstjärnan inom vår 
verksamhet på alla nivåer. Det handlar 
både om att som individ få möjlighet 
att ständigt utvecklas utifrån sin egen 
ambition och nivå samt att som funk
tionär eller förtroendevald få utveckla 
sin kunskap och sitt ledarskap. Vi ska 
också gå vidare med digitaliseringen 

av förbundets verksamhet och förbätt
ra digitala tjänster till organisationen 
och våra medlemmar.
 Vår verksamhet ska fortsätta ha en 
positiv påverkan ur ett folkhälsoper
spektiv och det ska bli mer känt vilka 
positiva effekter det finns av att spela 
bridge. Därför är det viktigt att det är 
lätt att hitta till bridgen, att bridgen är 
tillgänglig, att det ges goda möjligheter 
till utbildning och utveckling samt att 
det finns tillräckligt med speltillfällen 
för olika målgrupper.
 Svensk demografi är en utmaning 
för förbundet, dels genom koncentra
tionen av befolkningen till ett fåtal län, 
dels genom befolkningspyramidens 
sammansättning. Det finns inte samma 
förutsättningar för att bedriva bridge
skola eller bridgeklubb i alla delar 
av landet, vilket i hög grad påverkar 
ovan nämnda samverkan. I takt med 
att 40talisterna slutar spela bridge så 
riskerar vårt medlemsantal att minska 
om vi inte kan balansera med rekry
tering i andra åldersgrupper. Vi vill 
öka andelen juniorer och vi vill lyckas 
rekrytera de svårrekryterade som är 
”mitt i livet” med karriär och familj.
 Jag ser fram emot en givande dis
kussion på Riksstämman i höst, men 
hör gärna av dig innan dess om du har 
tankar som du vill dela med styrelsen!

För att SBF ska nå sina mål och ha den verksamhet som eftersträvas, 
är samverkan en nödvändighet, skriver Pontus Silow i ledaren.

Nya mål för förbundet
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FÖRBUNDSINFO

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

Viktigt med adresser,
och kontaktuppgifter 

Se till och uppdatera era uppgifter så 
att de är korrekta. Ni behöver logga 
in med ert eget lösenord för att kunna 
ändra era uppgifter. Saknar ni det så 
kontakta kansliet på mail eller telefon 
så hjälper vi er.

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

Roger Wiklund 019277 24 87

Gunnel Hahne 019277 24 89

OM MEDLEMSAVGIFTER
ÄNDRING AV KLUBB-  
ELLER DISTRIKTSAVGIFT
Om ni tänker ändra er klubb eller
distriktsavgift till spelåret 2019
2020 behöver kansliet ha besked 
om detta senast 1 april.

KLUBBYTE
Om ni har någon medlem som
vill byta klubbtillhörighet så finns
möjligheten att fritt göra det 
under perioden 15 april–15 
augusti. 16 augusti–14 april  
behöver kansliet godkännande 
från båda klubbarna.

MEDLEMSAVGIFT SOM BETALAS 
PÅ KLUBBEN
Om medlemsavgiften betalas
kontant på klubben kan avgiften
regleras via ruterkontot. Hör av
er till kansliet. Ange medlemsnum
mer och belopp så dras summan 
från klubbens ruterkonto.

DUBBELBETALD MEDLEMSAVGIFT
När en medlem av misstag har
betalat sin medlemsavgift för andra 
gången under samma spelår
återbetalas avgiften till klubbens
ruterkonto, eftersom vi oftast
inte kan se avsändarkontot.

INBETALNINGSKORT
I tidning nr 3, i början av juni,
bifogas inbetalningskortet för
nästa spelår. Om du av någon 
anledning inte har ett inbetal
ningskort, kan du betala så här:
1. Betala till BG 3733482.
2. Skriv i meddelandefältet ditt 
medlemsnummer och din klubb.
3. Via db.svenskbridge.se kan du 
söka upp din klubb, för att se 
vilket belopp som ska betalas.

ÖVRIGT OM MEDLEMSAVGIFTER
Frågor angående medlemsavgifter?
Kontakta kansliet: 019277 24 80
eller kansliet@svenskbridge.se.

TÄVLINGSLEDARE
Tänk på att man ska uppdatera sig 
på de nya lagarna innan 30 juni.

GULDTÄVLING
Är din klubb sugen på att arrang
era en guldtävling? Ni kan när som 
helst ansöka 
och få besked 
under året om 
ni vill arrangera 
en tävling.MOTIONER RIKSSTÄMMAN

Dessa ska skickas in senast 20/8 
till kansliet@svenskbridge.se

KALENDERN
APRIL
128 Nybörjarträffen
28/328 Svenska Cupen, omg 3
1314 SM lag, semifinaler
15 Fritt att byta klubb t o m   
 15/8 (om man inte bytt)
1822 Riksläger juniorer, Varberg
1920 JSM Lag, Varberg
2728 Rekommenderad spelhelg   
 för SM par Open, kval
28 Sista speldag och anmäl 
 ningsdag till SM par Dam,   
 Veteran, Mixed och Open
MAJ
39/6 Svenska Cupen, omg 4
4 Guldtävling, Stockholm   
 (IAF)
302/6 SM Lag, final, Örebro
JUNI
79 NM, Kristiansand, Norge
89 Guldtävling, Stockholm 
1325/8  Svenska Cupen, omg 5
1529 Öppna EM, Istanbul
2829 Guldtävling, Ölandsveckan  
 Afinal

ÅRETS KLUBBLEDARE

Glöm inte att skicka in förslag 
på vem som skall bli årets 
klubbledare. Skicka förslag  
till Roger Wiklund,  
rwi@svenskbridge.se



I N N E H Å L L

FOTO: xx

INNEHÅLL  Bridgefestivalen 2. Ledaren 3. Förbundsinfo 4. Innehåll 5. Lagseger i Lissabon 6-10. Möt Gunnel på 
kansliet 12. Världsettan fast för dopning 13. Tommys lagom svåra 14. Nora BK 16-21. Fråga Daniel 22-23. Givar 
med Sartaj 24-25. Tvåfärgsvisande bud 26-30. Nyheter i Allsvenskan 31. Lite lättare 32-33. Lite svårare 34. 
Bridgefestivalen 35, 39. Magisk bridge med Zia 36-37. Nya böcker 38. Steg för steg 40-43. Löparen Cup 44-45. 
Korsordet 46. Dansk Bridgefestival 47. Lite svårare... Lösningar 48-49. Inför Riksstämman 49. Tommys 
lagom... lösningar 50. Pratbubblan 50. Chairman’s Cup 51.

  Informativ artikel.      Artikel med enkla bridgetekniska inslag.     Artikel med bridgetekniska inslag.      Artikel med mer avancerade bridgetekniska inslag.

BRIDGE Officiellt organ för Svenska Bridgeförbundet  ISSN 1652-1943  Ansvarig utgivare Pontus Silow, pontus@silow.se  Prenumerationspris 230:— per år   

Bankgiro 373–3482  Öppettider Mån – Fre 8.00-16.30 Redaktion Peter Ventura, redaktör  Bridge Villa Cicero,  775 70 KRYLBO  E-post bridge@svenskbridge.se 

Produktion AB Svenska Bridgeförlaget, Karlbo  Illustrationer Arne Larsson, Sundsvall, & Dick Holst, Halmstad  Utgivning 11 februari – 12 april – 5 juni – 10 september – 5 december  

(Manusstopp: 8/1, 11/3, 26/4, 8/8, 4/11)  ANNONSPRISER  Helsida  (210x297mm) 16.500  Halvsida liggande (175x113 mm) 8.650 1/6-sida (stående 55x113 mm,  

liggande 113x55 mm) 3.390  1/12-sida  (55x55 mm) 1.730  Annonsbokning bridge@svenskbridge.se  Bridge är befriad från moms och  reklamskatt.

FOTO:  
FRANCESCA CANALI

Bridge
B R I D G E  A P R I L  N U M M E R  2  2 0 19  Å R G Å N G  5 1  P R I S  5 0 : –

 

Svenskt Mixed-guld!

Nora BK – då och nu, 70 år senare
S I D  1 6 - 2 1

Nora BK bildades 1949. Bridge tar pulsen på klubben idag.

Mixedguld i Lissabon

S I D  6 - 1 0

Helgemo fast för dopning

S I D  1 3



    BR IDG E  APR I L  20196

En snittålder på drygt 23 år, att spela 
ett helt internationellt mästerskap på 
fyra spelare (vilket innebär mindre 
återhämtning) och att det inte fanns 
någon kapten eller coach på plats låter 
kanske inte som något framgångsre
cept. Sådana ”små” detaljer var dock 
ingenting som de svenska spelarna 
tänkte låta hindra dem från ett bra 
resultat. De fyra spelarna, Simon 
Ekenberg–Sanna Clementsson och 
Ida Grönkvist–Mikael Grönkvist, 
är visserligen unga men har trots det 
massvis med mästerskapsrutin från 
spel i, främst, juniorlandslaget. 
 Efter att ha vunnit uttagningstäv
lingen i november valde de två paren 
att inte ta med sig något tredje par. 
Detta gjordes eftersom det skulle vara 
betydligt enklare att göra laguttag
ningarna inför varje match med bara 
två par att välja på. Dessutom är det 
ju roligare att spela bridge än att göra 
något annat. Att laget skulle prestera 
något sämre på grund av trötthet räk
nades in, men så länge inte någon blev 
sjuk trodde vi att allt skulle gå bra. 
Med facit i hand var detta uppenbarli
gen ett bra beslut.

BRA START MOT SKOTTLAND

Efter att ha landat i ett soligt Lissabon 

installerade sig laget i en lägenhet fem 
minuters promenad från spelhotellet 
VIP Executive Entrecampos. Efter en 
kort men lite torftig invigning på tors
dagskvällen var det så dags för spel 
på fredag morgon. Med hela 30 lag 
anmälda fanns det gott om bra mot

stånd. Tyskland, Frankrike, Polen och 
England var de lag som vi på förhand 
räknade med som tuffaste konkurren
ter om medaljer och VMplatser. Väl 
på plats fick vi också höra att vi inte 
skulle räkna bort Rumänien. 
 Precis som i veteran, dam och 

TEXT: MICKE GRÖNKVIST, STOCKHOLM  FOTO: FRANCESCA CANALI, ITALIEN – EBL

Mästerskapsåret 2019 inleddes på bästa sätt med svenskt guld i Lissabon. 
 I det nyinstiftade mixed-EM för nationslag vann det unga  
svenska laget i stor stil – guldet var klart inför sista matchen.

Lagseger i Lissabon

I N T E R N A T I O N E L L T  E M - M I X E D

MIXED-GULD I EM. Fr v: Simon Ekenberg, Sanna Clementsson, Ida Grönkvist  
och Micke Grönkvist.
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Lagseger i Lissabon

öppen klass avgörs mixedEM som 
ett långt gruppspel där alla möter alla 
över 12 brickor. Det svenska laget fick 
en rätt lugn start mot ett Skottland 
som inte förväntades göra särskilt 
mycket väsen av sig.
 Väljer du med alla i zonen att kliva 
in över 13 med följande hand? 

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

Att kliva in på tvåläget på femkorts
färg är farligt och med en balanserad 
hand och tre hackor i hjärter är det 
än mer riskfyllt. När skotten kliver in 
med 22 får han spela det kontraktet 
– i dubblat skick. Trots att partnern 
bidrar med E3 i ruter går det kon
traktet tre bet. 
 Vid det andra bordet passar Sverige 
och betalar därför bara ut 140 i ett 
delkontrakt för 12 imp åt rätt håll. 
 När Simon och Sanna har ytterli
gare ett par fina resultat samtidigt som 
Ida och Micke dessutom lyckas bjuda 
en lättspelad storslam, där Skottland 
stannar redan i utgång, blir det stor
seger.
 En liten förlust i en impsnål match 
mot Tjeckien följs av en lite större 

seger mot bottenlaget Spanien innan 
det är dags för mot Polen. Eftersom 
det rör sig om två förväntade topplag 
sändes matchen på nätet via BBO. Där 
får publiken se en lugn och välspelad 
match med ett par mindre svingar till 
Sverige. Efter att sista brickan resulte
rat i en sving på 10 imp till Polen blir 
det dock en knapp förlust.  

SIMON OCH SANNA LEVERERAR

Dag två är den på förhand tuffaste 
dagen, åtminstone sett till antalet 
matcher. För att få ihop schemat 
spelas nämligen fem matcher mot de 
övriga dagarnas fyra. Det märks dock 
inte på det svenska laget som passar 
på att i tur och ordning slå Finland, 
Belgien, Danmark, Irland och Norge, 
för att på så sätt gå upp i ledning. 
Framförallt görs detta genom väldigt 
fina resultat från Simon och Sanna. 
Vad sägs t ex om att bjuda 63 på föl
jande kort, efter det att Nord öppnat 
budgivningen?

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

SYD VÄST NORD ÖST
 Sanna  Simon 
   12 13
pass 42* pass 4s* 
pass 4NT* pass 53* 
pass 63 pass pass 
pass

Sannas renonssplinter i ruter gör 
Simons hand mycket bättre med 
bara en dam bortkastad i den färgen, 
spader ess och en egen singelton. Han 
passerade därför 43 med ett kontroll
bud, vilket är tillräckligt för att Sanna 
ska bjuda slam. Med Nord som storfa
vorit att ha hjärterkung är slammen ett 
riktigt bra kontrakt. Simon har inga 
större problem att spela hem 63 för 13 
imp, när Finland missar slam.

SPÄNNANDE TOPPMÖTE

Dag tre inleds med ett riktigt topp
möte mot Rumänien. Det börjar bra, 
när Micke och Ida bjuder 3 sang på 23 
hp och går hem samtidigt som Simon 
spelar hem 23 på andra ledden. Tyvärr 
förloras 19 imp på de tre sista brick
orna, trots att Simon och Sanna har ett 
riktigt bra resultat här:
 

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Simon Rumänien Sanna Rumänien 
13 1s 2c 2s  
D pass 5c pass 
pass pass

Simon gillar sina tre ess och kostar 
på sig en upplysningsdubbling efter 
Sannas naturliga kravbud. Det är 
tillräckligt för att Sanna ska insistera 
på utgång med sin åttakortsfärg, trots 

>

I N T E R N A T I O N E L L T  E M - M I X E D
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I N T E R N A T I O N E L L T  E M - M I X E D

renons i partnerns öppningsfärg. När 
hon behandlar rutern genom att spela 
ruter till ess och ruter mot handen tar 
hon 11 stick.
 Tyvärr förlorar Sverige ändå imp 
på given, när Micke presterar ett av 
turneringens sämsta bud vid det andra 
bordet:

SYD VÄST NORD ÖST 
Rumänien Micke Rumänien Ida 
13 2s pass 3s  
pass pass 4c pass 
pass 4s  pass pass 
D pass pass pass 

Det svaga hoppinklivet 2s med 10 
hp fungerar bra när Nord inte vill 
kräva till utgång med direkta 3c. Syd 
har därför svårt att se att paret klarar 
5c och passar på balanseringen med 
4c. Om Micke nu bara gjort samma 
sak hade laget vunnit 10 imp. Istäl
let bryter han mot regeln om att inte 
spärra och bjuda igen. Syd har inga 
problem att dubbla 4s med sina drygt 
tre säkra stick. Nord blir visserligen 
inpetad på spaderknekt och måste 
vända mot dubbelrenons, så att en 
hjärterförlorare försvinner, men det 
är en klen tröst när tre dubblade ändå 

kostar 800 och 5 imp. Matchen slutar 
därför helt oavgjort.
 Det svenska laget tuffar på med 
segrar mot Tyskland och hemmana
tionen Portugal innan det går på en 
mina i kvällsmatchen mot Neder
länderna. Ett misslyckat motspel, en 
misslyckad spelföring och en missad 
zonutgång kostar alla tvåsiffriga 
svingar och tävlingens största förlust, 
1137 i imp, är ett faktum. Vi ligger nu 
på andraplats efter att Danmark passat 
på att ta över ledningen.

(MISS)LYCKAD SLAMBUDGIVNING

Även fjärde dagen inleds med ett 
toppmöte. Den här gången är det 
Lettland som står för motståndet. 
 Vad bjuder du med följande hand, 
när din partner öppnat med en svag 
tvåöppning i andra hand ozon?

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

Vad gör du om hon istället öppnat 
med spärrbudet 33?
 Simon, som sett Sanna öppna med 
22 Multi är efter 223c; 33 osäker på 
om 4 sang frågar efter ess eller om det 
är naturligt. Eftersom han förväntar 
sig något som KDxxxx i hjärter 
hos partnern, hoppar han till 73!

 Letten vid det andra bordet nöjer 
sig däremot med 63 efter partnerns 
33öppning. Det är ett klart sämre 
bud, eftersom det här måste finnas 
ett bud som frågar efter hjärterkung. 
Efter 33 har partnern dessutom ofta 
sjukortsfärg.
 73 är dock inget vackert kontrakt, 
när Sanna har en riktigt svag öppning:

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

När Syd spelar ut ruterdam hänger 
dock storslammen på samma sak som 
lillslammen, nämligen att hjärterkung 
ska sitta singel. När den gör det går 
båda slammarna hem och Sverige 
vinner 11 imp.
 De poängen, och ytterligare några, 
försvinner dock snabbt när Micke och 
Ida har ett haveri i sin reläbudgivning 
och frivilligt bjuder sig upp till 72 
utan spaderess och med en trumffärg 
bestående av E9764 till 5! Ingen 
dubblar, men fem bet mot andra bor
dets hemgång i 3 sang kostar redan det 
15 imp. Förlust i matchen och när vi 
förlorar två, något mer oturliga, slam
svingar mot Ungern i nästa omgång är 
vi nere på femteplatsen.
 Mot sistaplacerade Israel blir 
det dock 200 med marginal. I den 
avslutande kvällsmatchen mot Bulga
rien presterar så Sanna en fantastisk 
spelföring i 6 sang som Öst:

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

Efter att hon visat femkortsspader i 
budgivningen får Sanna hjärtertio i 
utspel mot sin slam. Den vinner hon 

>
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I N T E R N A T I O N E L L T  E M - M I X E D

för att spela klöver till kungen och 
spader mot bordets E9. När Syd 
lägger lågt, nöjer hon sig med nian – 
som vinner sticket, när Nord följer 
med åttan! På spaderess sakar Nord, 
vilket innebär att Syd alltså från start 
hade kn10763. Han kan inte se 
Sannas hand och vill inte gå i med tian, 
om det skulle vara så att det är hon 
som har åttan. I sådant fall kan hon 
ju bara driva ut knekten med hjälp 
av nian. När klövern inte sitter 33 är 
detta det enda sättet att gå hem i slam
men. Sanna är därför ensam spelförare 
i startfältet om att ta 12 stick och vi 
vinner 17 imp samt matchen. I och 
med detta tar Sverige tillbaka led
ningen med tre dagar och 12 matcher 
kvar att spela.
 
FÖRSTÄRKNING FRÅN HEMMAPLAN

På tisdagsmorgonen möts vi så av en 
efterlängtad förstärkning hemifrån. 
De svenska landslagens största sup
porter, Lars Nilsson, har tagit sig ner 
för att stötta laget under slutfasen. Det 
börjar bra med en större seger mot 
Grekland innan Estland sätter några 
käppar i hjulen genom att vinna med 
2517. Men 430 mot Italien, som av 
oklar anledning inte spelar sitt eget 
”juniorpar”, Gandoglia–Chavarria 
mot oss, ger oss bra momentum inför 
avslutningen. 
 Sista matchen mot England blir en 
jämn historia. Trots att Micke gissar 
fel i spelföring i en tresangare blir det 
vinst med 6 imp och en knapp ledning 
i tabellen. Detta innebär en trevlig 
middag med Lars, då överenskom
melsen är att han står för notan så 
länge det svenska laget leder täv
lingen. Skulle Sverige däremot tappa 
ledningen, är det vi som får bjuda 
honom. 
 Denna deal visar sig vara riktigt bra 
för de fyra spelarna i laget.

NÄST SISTA DAGEN

Näst sista dagen bjuder inte på så 
imponerande motstånd på pappret, 
men i ett EM finns det inga lätta 
matcher. Det blir två mindre förlus
ter mot Island och Kroatien men två 
betydligt större segrar mot Österrike 
och Schweiz, efter bl a följande lycko
samma bricka, där spaderåtta spelar en 
viktig roll:

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Ida Schweiz Micke Schweiz 
   1s 
43 4s  D pass 
pass pass

Östs öppningsbud visar bara fyrkorts
färg och ser till att paret direkt hittar 
sin gemensamma trumf. Väst bjuder 
därför över 43 och Micke dubblar 

för att visa bra kort. Den utspelade 
klöverdamen får Ida behålla sticket på 
och när hon, något misslyckat, vänder 
med ruter i stick två är goda råd dyra. 
Micke går dock upp med esset, när 
spelföraren spelar in sig på bordets 
hjärteress för att spela spader. Han 
tar för klöveress innan han fortsätter 
med klöver. Öst får nu välja mellan 
att saka, då trumfåttan tar stick, eller 
stjäla med spaderkung, då Mickes 
trumfdam istället växer till ett stick. 
Resultatet blev en bet och 4 imp,  >
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när Simon och Sanna låter NordSyd 
spela 43 med bet. De två segrarna 
räcker för fortsatt ledning och ytterli
gare en gratis middag med Lars.
 
NU SKA DET AVGÖRAS!

Inför sista dagen konstaterar laget att 
vi trots vår unga ålder varit i liknande 
situationer flera gånger tidigare. Sanna 
är dock lite nervös och föreslår att vi 
ska vinna de tre inledande matcherna 
stort, så att den avslutande matchen, 
mot Frankrike, som vid tillfället ligger 
tvåa, inte ska spela någon roll. Det 
låter som en bra plan. Vi gör vårt bästa 
för att genomföra planen, genom att 
slå Serbien och Turkiet stort. Led
ningen är därmed uppe i 18 VP.
 I den tredje matchen möter vi ett 
Ryssland som jagar VMplats och 
som dessutom är våra grannar under 
turneringen. Här går precis allt vår väg 
och vi tar inte mindre än sex stycken 
tvåsiffriga svingar på bara 12 brickor. 

Ett exempel är denna storslam:

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

SYD VÄST NORD ÖST
Ryssland Micke Ryssland Ida 
 13 pass 4c* 
pass 42* pass 4NT* 
pass 5s* pass 5NT* 
pass 63 pass 73 
pass pass pass

Idas renonssplinter visar antingen 
en svagare hand eller en hand som är 
tillräckligt bra för att bjuda en gång 
till, om Micke inte orkar med något 
mer positivt än 43. Med en hand som 
ligger mittemellan dessa två intervall 
bjuder hon istället 3s, oavsett vilken 
renons hon har. På så sätt kan Micke 
fråga henne om vilken hennes renons 
är med reläbudet 3 sang. Här har dock 
öppningshanden tillräckligt bra kort 

för att samarbeta med ett kontrollbud 
under utgångsnivån, vilket gör att Ida 
kan fråga efter ess. Hon är sedan lite 
trött och frågar efter kungar snarare 
än bjuda storslam direkt på 5s, men 
ingen skada är skedd när jag bjuder ett 
snabbt 63.
 Kontraktet är riktigt bra, men även 
Micke visar att sju dagars konstant 
spel sliter lite. Efter trumfutspel tar 
han två varv i den färgen och bör 
sedan lägga ner ruteress. På så sätt 
har han ingångar till att klara rutern 
33 eller två punktade honnörer (med 
KDkn i ruter hade Nord spelat ut 
kungen) hos Nord, om spadern inte 
löser sig med en stöld. När han spelar 
spader innan ruteress försvinner den 
chansen, men spadern sitter 43 och 
han kan snart göra anspråk på alla 
stick och 13 imp.
 7819 räcker till 200 i matchen. 
När vi kommer upp från källarvå
ningen, där BBOmatcherna spelas, 
möts laget av fotografer och långa 
rader av spelare som vill gratulera. 
Guldet är alltså bärgat med en match 
till godo. I vad många trodde skulle 
bli en final mot Frankrike, kan vi spela 
avslappnat och vinna med 10 imp. Det 
räcker för att Lettland ska bli tvåa, 
en av landets största bridgetriumfer 
genom tiderna. Frankrike behåller 
bronsplatsen och är, efter en dålig 
start på mästerskapet, nöjda med det.
 Laget vill passa på att tacka BK S:t 
Erik som bidragit ekonomiskt genom 
sin landslagsfond, alla som hejat under 
turneringen samt givetvis alla som gra
tulerat efter att segern blev klar. 
 Till VM i Kina under hösten 
kommer dock Sverige att behöva 
skicka ett annat lag. Detta eftersom 
75% av spelarna aspirerar på lands
lagsplatser i övriga klasser. Förhopp
ningsvis går det dock bra för Sverige 
även där.
 

>

>



Grand Tours har mer än tjugo års erfarenhet 

av att arrangera resor för bridgespelare, och vi 

vet att dagens bridgeresenär har högt ställda 

krav på service och komfort. Därför kan vi med 

stolthet erbjuda prisvärda resor av hög kvalité 

där natur- och kulturupplevelser kombineras 

med trivsamt bridgespel under ledning av våra 

erfarna bridgeledare. 

BRIDGEKRYSSNING MED M/S BIRKA Varmt välkommen på en komplett 
Bridgekryssning. Tillsammans med våra kunniga bridgeledare spelar du 
bridge med nya och gamla vänner. Ombord njuter vi av omtalat god mat, 
aktiviteter och trivsam samvaro. Avresa från Stadsgårdsterminalen Stock-
holm, anslutningsbuss från Sundsvall, Bollnäs, Jönköping, Falun, Ludvika, Karl-
stad, Lidköping, Vingåker och Vadstena. 29/9 och 24/11, 2 dagar.  
Pris från 1 245 kr. 

BRIDGE PÅ UNDERBARA MALLORCA Njut av livet på denna älskade ö. Vi 
bor på fyrstjärniga Punta del Mar. Här äter vi goda måltider och spelar mycket 
bridge tillsammans.

Allt detta ingår i priset • Flyg och transfer t/r • Del i dubbelrum på fyrstjärniga 
Sentido Punta del Mar • Halv pension på hotellet • Stadsvandring i Santa Ponsa  
• Bridgespel • Grand Tours värdinna • Grand Tours bridgevärd. Avresa från 
Stockholm 12/10, 19/10, 8 dagar. Pris från 10 995 kr. 12/10, 15 dagar.  
Pris från 16 495 kr.

BRIDGERESA MED TÅG TILL GARDASJÖN Nu öppnar vi möjligheten för 
alla, som vill delta i en bridgevecka utomlands, att påbörja resan redan från 
hemorten. Vår nya bridgeresa går nämligen med tåg till Gardasjön i Italien. 

Allt detta ingår i priset • Tåganslutning från Sverige till Köpenhamn t/r • Tåg-
resor med platsbiljetter till Verona t/r • Del i dubbelrum i Hamburg, 2 nätter inkl. 
frukost • Busstransfer till Garda t/r • Del i dubbelrum på Hotel  Bisesti, 7 nätter 
• Halvpension i Garda (exkl. dryck middag) • Verona, guidad utflykt med buss  
• Bridgeledares tjänster • Grand Tours färdledare under hela resan.  
Avresa från Sverige 5/10, 10 dagar. Pris från 14 595 kr.

Fler bridgeresor hittar du på vår hemsida, håll utkik. | Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25.

FLODKRYSSNINGAR | HÄLSORESOR | RUNDRESOR | LÅNGTIDSRESOR | BRIDGERESOR

Spela 
bridge med 

oss!

Pantone Warm Gray  2U 100%

Pantone Warm Gray  4C 100%

Svart 65%

GT Röd C-0 M-100 Y-65 K-30

R
ES

OR MED OM

TA
N

K
E

 

O
C H  K V A L I T É

Det mesta ingår i resans pris!

 
Bridgeresor i  
trevlig gemenskap!
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P E R S O N A L  G U N N E L  H A H N E

Svenska Bridgeförbundet har personal 
i Falkenberg (Roger Wiklund och 
Micke Melander) och från bostaden 
arbetar Thomas Winther och Carina 
Wademark. På SBF:s kansli, placerat 
i Idrottens Hus i Bridgefestivalstaden 
Örebro, arbetar tre anställda: Johan 
Grönkvist, Micael Svensson – som 
nu är tillbaka efter att ha provat sina 
vingar hos annan arbetsgivare under 
ett år – samt det senaste tillskot
tet, Gunnel Hahne. Bridge träffade 
Gunnel, så att Bridgesverige ska veta 
vem de har i andra änden av luren eller 
som svarar på deras mail.
 Gunnel, välkommen till bridge
familjen!
 – Tack!
 När var det du började på vårt 
bridgekansli och hur gick det till?
 – I somras. Jag bytte till ett annat 
kontor här på Idrottens hus, skulle 
man kunna säga. Det var så att min 
förra arbetsgivare, Korpen Örebro, 
hade ekonomiska problem och när de 
så gick i konkurs hade Johan och jag 
krattat manegen så att kunde börja 
arbeta hos SBF istället.
 Hur länge hade du då arbetat för 
Korpen?
 – Sedan 2005. Innan det var jag 30 
år på Skogaholms Bröd.
 Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
 – Jag arbetar 75%, men drar igång 
tidigt. Jag är morgonpigg, så redan 
07.30 är jag på plats och sammanställer 
ruterrapporterna från klubbtävlingar 
som spelats dagen innan. Sedan fylls 
dagen av arbete med medlemsregistret, 
svara på mail, skicka medlemskort 

till nya medlemmar och nålar till 
nya mästare samt vara en del av vår 
telefonservice. Sedan kan Micael eller 
Johan behöva lite hjälp ibland.
 Ungefär hur många klubbtävlingar 
är det som uppdateras varje dag?
 – Omkring 8090.
 Hur fungerar det här med ruterrap
porter i praktiken?
 – Klubben skickar in ruterfiler som 
vi för över till ett program som beräk
nar och sammanställer. Sedan måste vi 
föra över detta till hemsidan innan det 
syns för medlemmen.
 Du spelar väl bridge?
 – Javisst! Jag började en nybörjar
kurs i höstas och fick boken Spela 
Bridge 1, så nu arbetar jag hårt för att 
Nordisk Standard ska sätta sig. I mitt 
kompisgäng har vi länge pratat om att 
börja spela bridge och nu har fyra av 
oss börjat.

 Är det kul med bridge?
 – Väldigt roligt. Jätteroligt, faktiskt. 
Att spela kort har jag alltid tyckt om, 
mest plump och poker. Nu är jag glad 
att ha hittat till bridgen, för jag känner 
att det är en social och trevlig aktivitet 
som jag kommer att ha med mig så 
länge kropp och knopp fungerar.
 Hur ofta spelar du bridge?
 – Spelar och spelar… än så länge är 
det övningsspel på tisdagar och själva 
kursen på onsdag, så två kvällar i 
veckan blir det.
 Vad är svårast med bridge?
 – Att bjuda! Men jag lär mig lite 
varje gång. Det är som att lära sig ett 
nytt språk.
 Har du provat bridge på Internet?
 – Bara lite.
 Vad gör du annars på fritiden?
 – Tar det lugnt! Inget speciellt 
faktiskt.

Möt Gunnel på kansliet
TEXT & FOTO: PETER VENTURA, KARLBO

Bridge möter Gunnel Hahne, en av tre anställda 
vid Svenska Bridgeförbundets kansli i Örebro.
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Världsettan Geir Helgemo har testats 
positivt för dopning. Testerna visar 
spår av syntetiskt testosteron och klo
mifen. Det är preparat som stimulerar 
och ökar den egna testosterontillverk
ningen. Preparaten står med på Inter
nationella Dopningsbyråns (WADA) 
lista över förbjudna preparat, som 
Världsbridgeförbundet anammat i 
hopp om att bridge en dag ska bli en 
OSgren.
 Det norska bridgeförbundets gene
ralsekreterare, Allan Livgård, har utta
lat sig i norska dagstidningen VG, att 
preparaten inte ska vara prestations
höjande i bridge, en åsikt som de flesta 
insatta av bridge på elitnivå delar.
 – Geir har tidigare spelat för det 
norska landslaget och är vår största 
stjärna. Många inom bridgevärlden 
känner och respekterar honom, säger 
han.
 Även på diverse bridgeforum värl
den över, är den dominerande synen 
att bridgesporten inte rakt av kan ha 
samma restriktiva regelverk för dop
ning som andra mer fysiska sporter.

TAPPAR VM-TITEL

Geir Helgemo vann senast i september 

VM i Orlando, Florida. Norrmannen, 
som sedan många år representerar 
Monaco i lag Zimmermann, blir av 
med alla sina titlar och mästarpoäng 
från 2018. 
 Avstängningen sträcker sig ett år, 
fram till den 20 november i år.
 – Det är spelarens eget ansvar att 
inte ta preparat som finns på dop
ningslistan, även om de inte är presta
tionshöjande i bridge. Jag känner för 
Geir i den uppkomna situationen och 
hoppas att han kommer komma till
baka ännu starkare när avstängningen 
är över, säger Allan Livgård vidare.

BAD LABORATORIET GÖRA OM TEST

Geir Helgemo ska enligt uppgift ha 
blivit så förvånad över sina testvärden, 
att han bad laboratoriet kontrollera de 
förhöjda värdena ännu en gång. 
 Men testresultatet visade sig 
stämma.
 Den förklaring Helgemo själv ger, 
är att han försökt hålla vikten och för 
det ätit ett för ändamålet okänt prepa
rat, tillhandahållits honom av en god 
vän som är bodybuildare.
 Geir Helgemo, som tidigare dömts 
till fängelse för att undanhållit norska 

staten skatt för sina bridgeinkomster, 
får nu öppna plånboken på nytt. För
utom avstängning och indragna titlar, 
tilldöms han att betala Världsbridge
förbundets kostnader i dopningsären
det på 40.000 kr.
 Tester togs av spelare från ett flertal 
nationaliteter under VM i Orlando 
2018. Vad som framkommit hittills, 
är det bara Geir Helgemo som testats 
positivt.

Världsettan fast för dopning
TEXT & FOTO: PETER VENTURA, KARLBO

En av världens bästa bridgespelare har testats positivt för dopning.
Norrmannen Geir Helgemo, etta på Världsbridgeförbundets rankinglista, 
blir av med alla titlar bärgade 2018 och stängs dessutom av från spel 
fram till den 20 november.
 – Jag känner för Geir, säger det norska bridgeförbundets  
generalsekreterare Allan Livgård.

Geir Helgemo.

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

PROBLEM 1

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

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

Syd valde att bjuda sang i andra bud
ronden framför att stödja klövern.
 Utspel: hjärtertvå, udda enligt 
1012.
 Du vinner utspelet. 
 Hur garderar du hemgång, när 
klövern sitter sämst 3-1?

PROBLEM 2

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

SYD VÄST NORD ÖST
2s pass 4s pass 
6s pass pass pass

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.

NordSyd använder sig här av starka 
tvåöppningar enligt ACOL. Nords 
höjning till 4s visar att han har en 
del positiva värden. Med slamintresse 
hade han nöjt sig med att höja till 3s.
 Utspel: hjärterknekt.
 Du tar hjärteress och fortsätter med 
trumfess. 
 Hur ska man fortsätta, när Öst då 
sakar?

PROBLEM 3

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

SYD VÄST NORD ÖST
12 13 D* 33* 
4s pass pass pass

Nord upplysningsdubblade och Öst 
spärrbjöd 33.
 Utspel: hjärteress.
 Väst inkasserar hjärterkung och 
spelar sedan klöverkung. Du tar för
stås esset och spelar ruter till ess. 
 Hur vill du fortsätta, när alla 
bekänner?

Tommys lagom svåra

RAPPORTER OM OETISKT BETEENDE

Sverige har inte haft något bra sätt 
att hantera rapporter om oetiskt 
beteende, undvikande av att kom
municera metoder, undvikande 
att förklara metoder eller andra 
misstänkta beteenden gällande 
själva kortspelet.
 Hädanefter ska sådana rapporter 
med bifogat underlag skickas till 
TK för hantering. Detta gäller inte 
enstaka tillfällen, vilka ska hanteras 
av TL.
 TL avgör om sådant ärende ska 
remitteras till TK för hantering 
och det ska i sådana fall åtföljas av 
underlag. TK kommer därefter att 
hantera ärendet.
 Om TK anser att det finns ett 
fortsatt suspekt beteende eller om 
det finns misstankar om fusk ska 
ärendet skickas vidare till DN som 
får göra en vidare utredning.
 Ärenden skickas till epost  
tk@svenskbridge.se.
 Observera att dessa ärenden 
gäller själva kortspelet och ska inte 
blandas ihop med spelares bete
ende vid bordet i övrigt. Sådana 
ärenden ska även fortsättningsvis 
gå till Disciplinnämnden (DN). 
Mer information om DN finns på 
www.svenskbridge.se.

 NOTIS



Sommar, Sol och Semester
I nr 3/2019, med utgivning i början av juni, ger vi  Sveriges alla bridgeklubbar möjligheten att 
gratis tala om vilken eller vilka spelkvällar man hälsar gästspelare välkomna under sommaren 
2019. Vi planerar att som vanligt införa lättlästa kartor. Fyll i nedanstående talong och skicka 
till redaktionen. Senast den 30 april 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 2018 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: BRIDGE, VILLA CICERO, 775 70 KRYLBO. 

E-POST: BRIDGE@SVENSKBRIDGE.SE

INTERNET www.bridgeforlaget.se  GRATIS TELEFON 020-52 13 13  MAIL order@bridgeforlaget.se  BESTÄLL VÅR KATALOG!

Duplimate är de brickläggningsmaskiner som används internationellt vid EM, VM och OS. Det är 
inte någon slump att denna maskin används när det verkligen gäller. De är driftsäkra, har lång 
livslängd och låga servicekostnader. En del modeller med mekanisk hastighet på 5 sek/bricka är 
imponerande, men i praktiken är det viktigare att det sällan blir stopp. Duplimate är underhållsfri!

På köpet får ni ett lika omfattande som användarvänligt programpaket. Ni kan skapa och ändra 
givar för alla ändamål och behov. Givarna analyseras automatiskt i bakgrunden medan ni lägger 
brickorna så att ni kan skriva ut givsamlingar med såväl optimala som spelbara kontrakt. Erbjudan-
det gäller ett begränsat antal nya maskiner som använts under festivalen.

Vill ni köpa brickor och spelkort så rabatteras  
givetvis även dessa vid köp av maskin.

På www.bridgeforlaget.se finner  
ni mer information om våra bricklägg-
ningsmaskiner samt våra köpvillkor.

Erbjudandet gäller så länge lagret räcker, 
dock längst t o m 2019-08-31.

BRIDGEFESTIVALPRIS:  32.500:— (Ord. pris 39.000:–)

FESTIVALERBJUDANDE PÅ BRICKLÄGGNINGSMASKINER

Dessa modeller finns för försäljning:  
MK 4 (ny som använts under festivalen) 32.500 kr.  

DUPLIMATE MK4
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K L U B B E N  N O R A  B K

1949 erbjöd Nora Stadshotell fri 
lokal, men spelarna förväntades intaga 
förtäring i form av kaffe eller dylikt. 
Då som nu spelas bridgetävling alla 
helgfria måndagar. Verksamheten har 
utökats sedan starten och numera finns 
möjlighet till att spela seniorbridge 
på tisdagar, gå på fortsättningskurs 
på onsdagar samt nybörjarkurs och 
fyrmannaspel, som Närkeligan och 
Svenska Cupen, på torsdagar. Utöver 
det spelas klubbmatch mot Lindesberg 
två gånger årligen. Klubben har även 
ett bra samarbete med Örebridgen.
 Ett av årets mest uppskattade 
arrangemang är Sommarcupen. Den 
drar spelare från bl a Lindesberg, Häl
lefors, Örebro och Karlskoga. I cupen 
räknas maximalt tre tävlingar med 
samma partner och för att ha chans att 
bli sommarens cupmästare gäller det 
att ha spelat vid minst tio tillfällen. Det 
leder till många olika parkonstellatio
ner och nya bekantskaper.

50 ÖRE I SPELAVGIFT

Klubben bildades 3 februari 1949 och 
stadgarna fastställdes samma dag. Där 

framgår att styrelsen då hade som 
uppgift att godkänna nya medlemmar.
 Inträdesavgiften fastställdes till fem 
kr, årsavgiften till tre kr samt bordsav
giften till 50 öre per spelkväll. 
 Under klubbens första år gavs 
spelarna möjlighet till instruktion i 
kontraktsbridge, då den sortens bridge 
var ny för många.

 Man spelade i två grupper med upp 
och nedflyttning efter varje spelkväll.
I klubbens första semifinal för lag 
placerade sig Nora mycket bra för att 
vara första gången man deltog i större 
sammanhang. Såväl Linde, Örebro 
som Guldsmedshyttan, med många 
års vana från stortävlingar, slogs 
tillbaka.

Nora BK – då och nu, 70 år senare
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: PETER VENTURA, KARLBO & NORA BK

Nora BK bildades i januari 1949. Första spelkvällen arrangerades på 
Nora Stadshotell den 7 februari samma år.
 Nästan på dagen 70 år senare promenerar jag in i klubbens nya lokal, 
dit Nora BK bara för några månader sedan flyttat in i. Jag har kommit för 
att ta pulsen på Nora BK anno 2019 – och givetvis spela lite bridge.

Nora BK och dess medlemmar omkring 1957, åtta år efter bildandet.
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 Nils Elwin valdes till klubbens 
förste ordförande.
 I januari 1950 ansökte klubben om 
inträde i Sveriges Bridgeförbund. I 
ansökan uppgavs även styrelseleda
möternas yrken, där bl a en bruks
tjänsteman, en möbelhandlare och en 
inköpschef representerade klubben.
 1999 firades 50årsjubiléet på stads
hotellet, där allt en gång började. 
Vad blir det då för firande 2019 för 
70åringen? Det som planeras är en 
jubileumstävling med silverstatus och 
en ålandsresa för klubbens medlem
mar.

FLERA OLIKA LOKALER UNDER 70 ÅR

När ”eller dylikt” blev mindre accep
terat vid bridgespel, eller möjligen i 
kombination med andra anledningar, 
flyttade klubben så småningom in i 
Folkets hus, i folkmun kallad ”Sme
gårn”. När så ”Smegårn” 2010 stod 
inför större förändringar, fick klub
ben ta sina bord och budlådor och 
söka ny lokal. Man blev nu inhyst i en 
IOGTlokal som redan vid inflyttning 
var påtagligt sliten. IOGTlokalen 
upplevdes trång och 2018 var den än 
mer sliten än åtta år tidigare. Spelarna 
krävde därför ett nytt ställe och sty
relsen fick årsmötets uppdrag att leta 
efter en ny lokal. Styrelsen visade prov 
på gott fotarbete, för kort därefter 
presenterades en ledig lokal med en 
överkomlig hyresnivå. För att undvika 
dubbla hyror fick flytten göras under 
sommaren. Den nya lokalen är något 
överdimensionerad för dagens verk 
samhet, så genom att hyra ut ytor som 
inte används minskas  hyreskostna
derna. Det gör att man för bara några 
hundra kronor mer per månad har fått 
en betydligt bättre lokal. 
 Den 25 juni spelades den sista täv
lingen i den gamla lokalen. Den nya 
lokalen invigdes kort därefter, den  

2 juli, där 23 par kom till start.
 Det har lagts ner många timmar 
för att få nya lokalen i önskat skick. 
Kostnaderna har kunnat hållas nere, 
då många medlemmar har hjälpt till 
med renovering, byte av matta, bygga 
ny toalett och även skänkt utrustning. 
Vad som saknas är en handikappan
passad entré, men för en sådan avser 
klubben söka kommunalt bidrag så att 
den kanske kan komma på plats innan 
året är slut.
 Den nya lokalen möjliggjorde att 
klubben med kort varsel kunde hålla 
en silvertävling som var tänkt att 
spelas i Örebro. Även köket sattes på 
prov, då 40talet spelare erbjöds varm 
lunch. Ylwa KällqvistLiw, tillika 
klubbens ordförande, har huvudan
svaret för kök och servering, men 
många medlemmar hjälper till. 
Att arrangera större tävlingar gav 
mersmak, så lilla Nora accepterade av 
bara farten att ta hand om Örebro läns 
BF:s DMlagfinal.

TEKNISKT AVANCERADE

Nora BK är relativt sett en liten 

Första tävlingen i nya lokalen 2018.

klubb. Trots det gör man inte avkall 
på teknisk utrustning. Bridgemate har 
man förstås, men utöver det också 
egen brickläggningsmaskin, en ansen
lig mängd kortlekar och brickor för 
att hantera stortävlingar samt pro
jektor för att visa resultat och övrig 
information. >

Berith Jonsson, festkommitté.
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30 000 TILL 2020

Nora BK har nyttjat SBF:s utbild
ningar och har satt sina funktionärer i 
både Ruter och TLutbildning. Den 
15 augusti 2018 gick startskottet för 
SBF: senaste drive, en 18 månader lång 
rekryteringstävling mellan landets alla 
bridgeklubbar. Tävlingen går ut på att 
rekrytera så många nya medlemmar 
som möjligt. Målsättningen är att SBF 
ska ha 30 000 medlemmar i januari 
2020, vilket motsvarar en ökning med 
cirka 10 medlemmar per klubb.

 Nora BK hoppade på tåget och likt 
en bågskytt siktade man långt – 25% 
ökning av antalet medlemmar fram till 
2020. Hur går det då, så här halvvägs 
in i tävlingen? Irene Håberger som är 
klubbens sekreterare och ansvarig för 
hemsidan berättar:
 –  Än så länge tycker jag det går över 
förväntan. Vid starten i juni förra året 
hade klubben 37 registrerade med
lemmar. Vid avstämningen i januari 
i år var vi 46, men jag vet att vi ökat 
ytterligare något så att vi är drygt 52 

medlemmar idag.
 –  Det märks att det blivit mer fart 
på klubben. Förr var vi ofta 34 bord 
och nu ligger vi på det dubbla, berät
tar Berith Johnsson som håller i klub
bens festkommitté.
 Återstår att se, om det behövs mer 
än en kortlek för att räkna antalet 
medlemmar nästa år. Onekligen har 
detta SBFprojekt givit klubben ett 
incitament att arbeta med sin med
lemsutveckling.

UTBILDNING NYCKELN TILL FRAMGÅNG

En stor förklaring till att Nora BK ser 
ut att klara sitt högt uppsatta med
lemsmål med råge, är att man under 
Eva Plates ledning håller nybörjarkurs 
och efterföljande träningsspel. I våras 
startades även en fortsättningskurs 
tillsammans med Lindesberg med 
Gunnar Göthberg som lärare. Kursen 
som hålls varannan gång i Lindesberg 
och varannan i Nora lockade hela 25 
deltagare. Det kan vara ett bra tips för 
näraliggande klubbar på mindre orter. 
Slå era påsar ihop – och lär känna 
grannklubben på kuppen!
 Fortsättningskursen rullade vidare 
under hösten, med mindre teori och 
mer spelträning i form av fyrmanna. 
Efteråt analyserades brickorna. 

Duktiga elever i fortsättningskursen bjuds på tårta.

Fika är halva nöjet! Fikagubbar fr v: Roger Thynell, Bengt Davidsson, 
Bernt Argårds och Leif Lindgren.
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s E K D kn 9 6  3 K 3 2  2 D kn 10  c 4

Hon klippte till direkt med 4s! Det 
var en uppercut som hette duga och 
min partner Dick fann inga andra råd 
än att passa med Nords fina hand.
 Hela given:

 Genom SBF:s samarbete med SISU 
har inköp av kurslitteratur subventio
nerats.
 Klubben var på god väg att få in 
en fot in i stadens grundskola, men 
då den bridgeentusiastiske rektorn 
hastigt gick bort stoppades projektet 
innan det ens hade börjat.
 –  Vi ska nog samla krafterna och 
göra ett nytt försök, säger Irene 
Håberger.

BRIDGEFESTIVALEN

Många av klubbens medlemmar deltar 
i Bridgefestivalen. Det är tradition, 
att spelarna från Nora går ut och äter 
tillsammans efter tisdagens eftermid
dagstävling. Det brukar vara både 
trevlig och uppskattat – och ett hett 
tips för andra klubbar med många 
festivaldeltagare.

JOURSPELARE

Med Bridge på besök, skulle vi snart 
bli varse om bridgespelarnas träffsä
kerhet i budgivning och spel skulle 
överglänsa bågskyttarna, som tidigare 
huserat i lokalen.
 Klubbens medlemmar turas om 
att vara jourspelare. Fördelen är att 
spelare kan komma oanmälda och 
garanteras partner, men det kan hända 
att jourspelaren blir utan. När Bridge 
är på besök har Dick Andersson jour. 
In i det sista är det osäkert om någon 
solokvistare blir min partnern för 
kvällen eller om det ska bli sympa
tiske Dick som ska få förbarma sig 
över Bridges utsände. Därför blir 
det inte mycket till systemsnack, när 
Dick någon minut före spelstart glatt 
meddelar att det är han och jag som 
ska spela. Några få grundbultar hann 
vi gå igenom, som femkorts högfärg, 
RKCB samt utspel och markeringar. 
Sedan blåstes spelet igång!
 Dick var en trevlig bekantskap och 

vi fann varandra i spelet, så pass att vi 
avgick med segern! Med enkla meto
der blir det sällan missförstånd.
 I mötet med från Backe nyinflyt
tade Inga Byström sattes vi direkt på 
prov. Efter två pass satt Inga i zon 
mot ozon med följande hand:

BrittMarie Forsberg, kassör.

Nora är relativt sett en liten klubb. Trots det gör man inte avkall på teknisk 
utrustning. Förutom Bridgemate har man bildkanon, egen brickläggningsma
skin och en ansenlig mängd kortlekar och brickor för att hantera stortävlingar.

Inga Byström har flyttat från Backe 
till Nora. Hon har tagit med sig den 
offensiva ångermanländska budstilen.

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

Efter klöveress i utspel blev det en 
straff i kontraktet. Vi fick ett klöver, 
ett ruter och två hjärterstick, när Inga 
prövade att slå rutermasken och jag 
som Syd kunde komma in och vända 
med hjärter. 

 Vi  har bara tio stick i ett hjärter
kontrakt, så det var bra avvägt av Dick 
att passa på 4s i ett svårt läge.
 Vid de flesta bord spelades 4s, men 
jag är rätt säker på att budgivningen 
gick annorledes vid de andra borden.
 Hur hamnar man i 2s på NordSyds 
ledd? 
 Antagligen öppnade Väst med 1s 
och Nord tog tillfället i akt att visa 
55 i hjärter och någon lågfärg med 
2s. Syd var inte med på noterna... 
och passade! Fyra stick skrapade en 
förstummad Nord ihop, men likväl 
fyra straff. 

SLÅ GRATISMASKEN

Hur vill du som Öst spela 4s med 
hjärterutspel från Syd?

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

Det ser ut som om du har två ruter
förlorare och därmed 11 stick, varken 
mer eller mindre. Klövermasken är väl 
ingen idé att slå, för knekten kan ju 
stjälas på bordet... 
 Tänk igen!
 Eftersom du inte fick ruter i utspel, 
som hade slagit bort ditt ess i färgen, 
kan du slå klövermasken. Lyckas 
masken kan du kasta ena ruterförlora
ren på Västs hand för 12 stick. 
 Vad händer om masken misslyckas, 
så att Syd vinner med damen? Då 
finns bara en klöver kvar på Västs 
hand, medan Öst har EK. Återi
gen kan en ruter sakas från Väst. Då 
förlorar du visserligen en klöver till 
Syds dam, men bara en ruter så det ger 
ändå 11 stick. Att slå klövermasken är 
därmed gratis! 
 Om Syd inleder med ruter, blir det 
knivigare. Då riskerar en misslyckad 
klövermask ge dig endast 10 stick, 
eftersom Syd vinner med klöverdam 
och motståndarna kan inkassera två 
ruterstick. Men går masken tar spelfö
raren istället 12 stick...
 Hela given:

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

Det är tradition, att spelarna från Nora under Bridgefestivalen går ut och äter 
tillsammans efter tisdagens eftermiddagstävling. 
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OVANLIG SANGÖPPNING

Vad öppnar du med på följande hand?

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

16 hp, men inte någon balanserad 
hand så då går det väl inte att öppna 
med 1 sang. Eller?
 4441händer är alltid besvärliga. 
En anemisk spader och hjärterkungen 
singel till trots, valde jag öppnings
budet 1 sang. Det blev rätt lyckat, när 
Dick höjde till utgång och given såg 
ut så här:

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

Nu hade vi antagligen kommit till  
3 sang ändå, men då Nord inte ont 

anande spelade ut hjärterknekt kunde 
jag vinna första sticket med handens 
singelkung. På åtta lågfärgsstick 
gick Nord ner till ess singel i spader 
och behöll hjärterlängden. När jag i 
läget nedan spelade spader, var Nord 
tvungen att ge mig stick för hjärter
dam – och totalt 11.

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

Bättre för Nord hade varit att behålla 
esshacka i båda högfärgerna. Han kan 
då vinna med spaderess och peta in 
mig på bordet på spaderkung. Däref
ter måste jag spela hjärter upp i Nords 
gaffel.

>

Bridges redaktör, Peter Ventura, och jourspelaren för kvällen, Dick Andersson, 
vann i Nora.

KG (KarlGustaf Larsson) – en av 
Nora BK:s många profiler. 

JUNIORBRIDGEVECKA
18-22 april 2019 • Varberg

Påskveckan 1822 april 2019 
arrangeras årets första Riksläger 
i Varberg. Parallellt med lägret 
kommer också JSM lag att spelas 
1920 april. 

Arrangemanget är sponsrat av 
Juniorfonden varför vi kan hålla 
mycket låga deltagarkostnader.

Alla juniorer som lärt sig grun
derna i Minibridge är välkomna 
till Rikslägret. Kostnad för läger 
är 950 kr och JSMlag 450 kr.

För mer information: 
www.svenskbridge.se

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET
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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.

ENKEL SAMMANFATTNING OM LAGARNA?

Jag spelar inte så ofta är på klubben, 
men däremot i olika privata konstel
lationer. När man är nybörjare och 
lite äldre har man svårt med tempot 
på klubben. Hur som helst är spelet 
intressant och med lite mer tid på 
brickorna blir det bättre spel.
 Vad vi saknar är en enkel regel
sammanfattning på max en A4sida. 
Orsaken var från början att bena ut 
om ”lagt kort ligger”. Jag har för mig 
att jag läst i Bridge att ”ett uppenbart 
felaktigt kort” kan rättas till, om inte 
ett annat kort spelats.
 Hemma igen så sökte jag på nätet 
men hittade jag konstigt nog inget från 
SBF, men däremot en sammanfattning 
från en svensk klubb i Nerja, Spanien! 
Jag sökte på ”uppenbart felaktigt 
kort”.
 De gånger jag spelat på klubben 
dyker det ju alltid upp fel som begås, 
men som rättas till utan att TL tillkal
las så att alla bli nöjda, för ingen vill 
väl bråka!?
 Därför efterlyser jag en enkel sam
manfattning att ta fram eller muntligt 
kunna hänvisa till i sådana samman
hang. 
 Detta är något SBF bör ta fram, för 
att få sundare diskussioner vid alle
handa tävlingar på lägre nivå, privata 
som på klubb.

Roffe Rådvill

DANIEL SVARAR

Jag håller helt med om att det är ett 
intressant spel som får en ny dimen
sion om alla hinner fundera och göra 
sitt yttersta!
 Mekaniska fel (felgrepp) får rättas 
till när det kommer till budgivning, 
men inte kortspelet. I ett mästerskap 
fick jag tag i fel kort och sakade ett 
ess istället för en hacka. Det var ingen 
succé… 
 När ett fel uppstår, eller om man 
har en fråga bör man tillkalla tävlings
ledaren. Då kan man vara säker på att 
det blir rätt.
 Ett dokument liknande det du 
efterfrågar finns. Det heter Vad du 
som tävlingsspelare bör känna till om 
lagarna och Våra vanligaste domslut. 
Se www.svenskbridge.se för mer info.

VARFÖR OLIKA ALERTERINGSREGLER?

Enligt SBF:s alerteringsregler ska inte 
dubblingar alerteras.
 Enligt det Amerikanska Bridgeför
bundet, ACBL, ska straffdubblingar 
inte alerteras men däremot ska upp
lysningsdubblingar alerteras.
 Om två par möts i Sverige och det 
ena paret spelar Modern Standard och 
det andra SAYC (amerikansk stan
dard). Vilket system man spelar avgör 
hur man ska alertera – eller är det 
landets regler som ska gälla, även för 
SAYCparets alerteringsskyldighet?

 BridgeGuBe, HBK

DANIEL SVARAR

Det är alltid landets regler som gäller. 
Detta får man vara uppmärksam på 
om man spelar utomlands någon gång. 
Ofta skiljer sig reglerna om alertering 
och tillåtna system i andra länder.

SCORER FÖR DUBBLADE KONTRAKT?

Tar mig friheten att ställa en fråga på 
ett ”onödigt kunnande” – men jag vet 
inte någon annan som jag kan fråga.
 Redan under de första grundkur
serna i bridge informerades om den 
matematiska modellen för rondpoäng
beräkning. Detta behöver man visser
ligen inte känna till, eftersom värdena 
kan läsas av på budkorten, men det är 
tillfredsställande att ha den vetskapen.
Min fråga är om du känner till någon 
som kan svara på det matematiska 
sambandet, när motståndarna dubblat 
och kontraktet går hem. 4s dubbelt 
ger ju 590 rondpoäng. Min fråga är: 
Vilket matematiskt samband ligger 
bakom?

 Hans Lundqvist

DANIEL SVARAR

Onödigt vetande är ju det bästa 
vetandet! Precis som du säger finns 
det ett matematiskt samband som inte 
så många känner till idag, eftersom 
man direkt får veta resultaten från 
budkorten eller Bridgemate. Det kan 
dock vara ett kul partytrick att lära 
sig formeln och snabbt kunna få fram 

F R Å G A  D A N I E L  S A M M A N F A T T N I N G  O M  L A G A R N A
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F R Å G A  D A N I E L  V A R F Ö R  M I S S A D E  V I  S T O R S L A M ?

ovanliga resultat som folk sällan kan.
 I högfärg är ett dubblat trick värt 60 
poäng, vilket för 4s blir 240 poäng. 
Dessutom utgår en bonus på 50 poäng 
för att klara ett dubblat kontrakt och 
en utgångsbonus på 300 poäng i ozon. 
Totalt blir det alltså 240 + 50 + 300 = 
590 poäng.
 Mer går att läsa i till exempel arti
keln Bridge scoring på engelskspråkiga 
Wikipedia.

VARFÖR MISSADE VI STORSLAM?

Min partner öppnade med 2 sang, 
2021 hp. Jag hade följande hand:

s E 4  3 E 9 8 7 4  2 5  c kn 9 8 7 2

Jag överförde med 32 till 33 och bjöd 
sedan 3 sang, då jag tyckte ett slamför
sök vore lite väl optimistiskt. Partnern 
valde att spela hjärter, bjöd 43 och jag 
passade.
 Partnerns hand:

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

Hjärterdamen kom snabbt när part
nern spelade trumf och hon tog 13 
stick. 
 Hur skulle vi bjudit?

Maria Magdalena

DANIEL SVARAR

Först kan vi konstatera, att trots att 
ni tog 13 stick denna gång är lillslam 
det bästa kontraktet. När man saknar 
fyra kort inklusive damen är det mot 
oddsen (imp) att bjuda storslam. Så 
frågan blir hur man bjuder lillslam.
 En variant är att man kan spela med 
så kallade superaccepter på överfö
ringen. Det betyder att med bra stöd 
och en bra hand kan man bjuda högre 
än att bara acceptera överföringen. I 
detta fall skulle man kunna bjuda 43 
istället för 33. Din hand har bra för
delning och mittemot bra trumfstöd är 
sådana händer väldigt spelstarka och 

du hade kunnat bjuda till slam.
 Spelar man inte med sådana meto
der tycker jag ändå att din hand är 
värd 4c istället för 3 sang. Visserligen 
har du bara 9 hp och om man lägger 
till det till partnerns 2021 fattas det 
lite mot vad man brukar säga krävs 
för slam. Dock har du bra fördel
ning, och som tidigare nämnts spelar 
sådana händer väldigt bra mittemot 
trumfstöd. Om partnern kan nappa 
på antingen klöver eller hjärter som 
trumf, kan ni bjuda till slam. Om part
nern inte har stöd till någon av dina 
färger kan ni stanna i 4 sang som er 
styrka bör räcka till.
 Denna gång har din partner bra 
stöd i båda dina färger samt fina topp
honnörer som är värdefulla i slam. 
Över 4c kan hon alltså se till att ni 
hamnar i slam.

VILKET BUD ÄR BÄST?

Jag vill gärna veta vad öppningshan
den bör bjuda efter nedanstående 
budgivning. Tycker du att det finns 
flera alternativ, så vänligen rangordna 
buden. Paret spelar stark klöver.

s E kn 3  3 K kn 5  2 E K D 7 5 3  c D

Öppningsbudet blir 1c och motstån
daren till vänster bjuder 13 som följs 
av två pass. Vad bör öppningshanden 
lämpligast bjuda?

Thord Lindberg, Boden

DANIEL SVARAR

Svaret beror så klart på vad svarshan
dens pass betydde. Jag antar att det 
bara visar en svag hand, 07 hp.
 Jag har en lång, stark ruterfärg och 
lite extrastyrka för min öppning, men 
inte tillräckligt för att kräva till utgång 
själv. Att hoppa till 32 borde förmedla 
den informationen. 
 Man kan också tänka sig ett sang
bud med det fina hjärterhållet och en 

ruterfärg som säkert tar många stick 
även i sang. Klöversingeln talar dock 
emot ett sangbud.

FÖLJDFRÅGA TILL VILKET BUD ÄR BÄST:  

HUR BORDE JAG AGERAT?

Tack för ditt svar, Daniel. Jag frågar 
vidare på samma bricka. Jag är partner 
till  öppningshanden och har följande 
hand

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

Jag övervägde att bjuda dubbelt som 
skulle visa 67 hp. Men eftersom jag 
hade fyra hackor i  hjärter, endast 
tre spader och två ruter valde jag att 
avvakta med ett pass. Min partner 
bjöd 22 med sin starka hand och det 
gav mig problem. Jag övervägde länge  
att bjuda 23 för att invitera, men valde 
till slut att passa – vilket visade sig 
vara fel. Hur tycker du att jag borde 
ha agerat?

Thord Lindberg, Boden

DANIEL SVARAR

Om dubbelt visar 67 hp, oavsett för
delning, bör man bjuda det för att inte 
lura partnern om styrkan. Om dub
belt hade varit en upplysningsdubb
ling, och visat intresse för objudna 
färger, kan du så klart inte bjuda det 
utan får passa. Jag tycker att det är rätt 
att säga pass på 22 utan någon egentlig 
anpassning. Med 23 hp ihop och 52 i 
ruter som ni kan ha, kan redan 22 vara 
knepigt att få hem.
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TEXT: SARTAJ HANS, SYDNEY, AUSTRALIEN

Jag har under drygt en vecka spelat 
med Nick Jacob, 26 år från Nya Zee
land. Det är en kille vars namn jag kan 
slå vad om att ni kommer att höra mer 
om i framtiden. 
 Vi spelade i Nationals i USA och 
jag ska dela med mig några läckerheter 
därifrån.
 Först ett motspelsproblem.

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

SYD VÄST NORD ÖST 
 Sartaj  Nick 
 pass 1NT1 pass
2s2 pass pass pass

1 1214 hp        2 Slutbud

Som din partner spelade jag ut en 
trumf som fick löpa till spelförarens 
knekt. Han tog därefter för spaderdam 
och alla följde färg. Så kom ruterfyra 
till tvåa (Malmömarkering, dvs jämnt 
antal), ruterknekt och min dam.
 Hur har du tänkt straffa kontraktet?
 Med EDkn10x i spader hos 
spelföraren är partnern märkt med 
båda lågfärgsessen. Om jag hade sut
tit i Östs stol, skulle tankeprocessen 
gått något i den här riktningen: ”Tack, 
kära spelförare. Genom att inte dra 
ut trumfen har du givit mig chansen 
att få en klöverstöld. Den har jag inte 

Givar med Sartaj: 
En framstormande kiwi

tänkt att missa – så här kommer klö
verkung!”
Nick gick emellertid långt djupare in i 
materien än min flyktiga analys.
 Även om vi får en klöverstöld, 
kommer vi inte att få fler än fem stick: 
två ruter, två klöver och en stöld. 
Spelföraren kommer att få fem spa
derstick och ett stick i vart och ett av 
de övriga färgerna! Korrekt motspel 
måste vara att etablera ett hjärterstick 
eller att spela passivt i hopp om att 
spelföraren gör något fel.
 Min partner returnerade hjärter
kung. Hela given:

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

Lägg märke till vad enkel spelförarens 
uppgift blir om motspelarna tar en 
klöverstöld. Strax därpå förvinner 
Syds hjärterförlorare på klöverknekt – 
och åtta stick är i hamn. 
 Efter hjärterskiftet från Öst måste 
emellertid spelföraren gissa bra för 
att spela hem kontraktet. Vid bordet 
duckade spelföraren hjärterkungen. 
Nu tog min partner kvickt klöverstöl
den och spelade ruter till esset för en 
bet. Vilket vackert motspel!

Gemene man låter sig antagligen inte 
bländas av såna här enklare givar. Men 
för att nå framgång i den yppersta 
världseliten, är det avgörande att göra 
rätt – gång på gång – på till synes var
dagliga givar.
 När vi ändå är inne på spektakulära 
varianter, kan du försöka dig på den 
här spelföringen som Nick ställdes 
inför i en annan match i Jacoby Open 
Swiss.

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Nick  Sartaj  
 pass pass 1c
1s pass 4s pass 
pass pass

Väst spelade ut en spader, en glim
rande start för motspelet. Spelföraren 
stack med esset på bordet för att spela 
sin singel hjärter. Öst gick upp med 
hjärteress och spelade en ny trumf 
som stacks med kungen (Väst följde 
färg). Nick stal en hjärter hos trä
karlen och spelade en ruter till knekt 
och dam. Väst skiftade till klöver som 
vanns med esset. 
 Efter en klöverstöld var läget föl
jande:

S P E L T E K N I K  G I V  M E D  S A R T A J
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S P E L T E K N I K  G I V  M E D  S A R T A J

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

Nu hade spelföraren etablerat nio 
stick; sex trumfstick (varav en hjär
terstöld) och ett stick i vardera övriga 
färger. Det fanns ett vägval till ett 
tionde stick. Det mest iögonfallande 
var att satsa på att hjärterdamen faller 
under kungen tredje gången färgen 
spelas.
 Den andra möjligheten för ett ti
onde stick var att hoppas att spelaren 
som garderade hjärterdam också hade 
ruterlängden. Eftersom det inte var 
bråttom att förplikta sig något av al
ternativen redan nu, inkasserade Nick 
sina två sista trumf så att bara fyra 
kort återstod.
 På spaderkung sakade Väst en 
klöver och på spadertio sakades en 
ruter. Vilken variant hade du satsat 
på? Alternativen är att spela Väst för 
2443fördelning med hjärterdam 
eller 2533fördelning utan hjärter
dam.
 Det fanns några ledtrådar. Motspe
larna längdmarkerar vanligtvis ärligt, 
åtminstone inledningsvis på en giv. 
Då en hjärter blev spelad från bordet 
i andra stick, är det svårt för Väst att 
inte markera korrekt färglängd. Detta 
indikerade att hjärtern satt 44. Dess
utom indikerade trumfutspelet från 
Väst, att han hade några honnörer i 
sidofärgerna som han inte ville dra för.
Nick bestämde sig för att spela på 
den tjusiga skvisvarianten. Han fick 
sin belöning, då det aktuella läget var 
detta innan sista spadern spelades.

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

På spaderkung måste Väst saka en 
ruter. Ruteress och en ny ruter spelade 
in Väst – som måste avsluta med hjär
ter upp i Nicks gaffel för en elegant 
hemgång.
 Den sista brickan i denna artikel 
kommer från Vanderbilt, där Nick 
och jag var en del i ett lag som slog ut 
professionella lag Street. Försök dig 
på detta budproblem:

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Nick Del’Monte Sartaj Cheek 
  12 D 
?

Vad hade du bjudit?
 Du är i glad zon och någon sorts 
spärrande aktion verkar rimlig. Rygg
märgsreflexen är väl att hoppa till 32. 
Några tankar på psykbud som 13 eller 
1 sang? Eller kanske t o m 1s?

SARTAJ HANS från Sydney, Aus
tralien, författade Battling the 
Best, som utnämndes till bästa 
bridgebok 2017. Sartaj beskriver 
sig själv som skribent, lärare och 
halvprofessionell bridgespelare. 
Sartaj är flitigt anlitad som coach 
och personlig bridgetränare.

 Nick valde att redubbla! Det visar 
vanligtvis tio poäng och intresse för 
att straffdubbla motståndarna. Öst
Väst blev skrämda av Nicks redubb
ling. 
 Given såg ut så här:

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Nick Del’Monte Sartaj Cheek 
  12 D 
RD (!) 23 pass pass 
pass

Psykredubblingen gjorde att motstån
darna stannade i 23, trots röd zon och 
27 hp tillsammans!
 Som tidigare nämnts, bör du hålla 
ögonen öppna för unge Nick. Han är 
en farlig och orädd kiwi!

Fråga
Bridge!

Alla frågor om bridge, oavsett 
om det gäller budsystem, färg
behandlingar, böcker, berömda 
spelare eller annat skickas till 
Bridge. Våga fråga! Eposta till 
bridge@svenskbridge.se!


