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JRK är en projekttjänst på två år. Mats 
kommer att samarbeta på halvtid med 
kollegor från förbundet i syfte att 
stödja och hjälpa klubbar runt om i 
landet, för att starta rekryteringpro-
jekt av främst juniorer men även äldre. 
 När vi träffar honom i slutet av 
februari, för att höra mer om hans am-
bitioner och arbetsmetoder, har Mats 
ännu inte fått någon komplett bild av 
rekryteringsarbetet, men han har stor 
erfarenhet från sin senaste anställning 
på Amnesty International. 
 – Ja, där hade jag liknande arbets-
uppgifter, så man kan inte säga att 
jag har hamnat på okänd mark, säger 
Mats. 
 – På Amnesty arbetade jag i 23 år 
med ideellt baserad verksamhet. Nu 
ska jag stödja bridgeklubbar i arbetet 
med rekrytering, vilket bl a kräver 
ökad synlighet, tydliga kontaktperso-
ner och en fungerande introduktion. 
En viktig del i den processen är att få 
klubbar att utbyta idéer och erfaren-
heter med varandra, för många gör 
redan ett bra jobb på dessa områden. 
Mitt arbete handlar även om hur klub-
bar kan utveckla sin organisation och 
bli bättre på att behålla sina spelare. 
 Hur kommer rekryteringen att gå 
till? 
 – Det krävs en genomtänkt och 
strukturerad plan som kommer att 
tillämpas av de olika klubbarna utifrån 

deras egna förutsättningar. Den främ-
sta målgruppen är ungdomar från mel-
lanstadiet och uppåt. Olika klubbar 
har sina egna aktiviteter för att locka 
unga att spela bridge. På S:t Erik t ex 
har de ungdomsbridge på fredagar. 
Där går det bra att komma och prov-
spela, utan att vara påläst. 
 – Rekryteringen ska inte göras med 
annons i tidningar. Klubbarna måste 
hitta sina egna arenor utanför spel-
lokalen – i skolan, på biblioteket, på 
mässor. Vi kommer att hjälpa till så 
att det finns en tydlig arbetsfördelning 
på klubbarna, att få flera funktionärer 
med var sin specifika uppgift inom 

rekryteringen och flera kontaktper-
soner. 
 Kommer du att resa runt i Sverige 
och besöka klubbar? 
 – Jag ska resa en del, men eftersom 
jag jobbar deltid så kommer jag att 
planera resorna regionvis. 
 Har du barn som är intresserade av 
bridge? 
 – Jag har tre barn ,men bara ett av 
dem har läggning för att eventuellt bli 
bridgespelare. Han är åtta år och gillar 
spel i allmänhet.
 När började du spela bridge och vad 
får du själv ut av spelet?
 – Jag var nog 19–20 år gammal, 
då gick jag till biblioteket, skaffade 
böcker och läste allt jag kunde hitta 
om bridge. I min första riktiga täv-
ling kom jag på tredje plats, i min 
andra vann vi, men det var partnerns 
förtjänst. Nu spelar jag inte så ofta, 
tyvärr. 
 Vad har du för ambitioner som 
bridgespelare framöver? 
 – Att hitta en partner som passar 
min nivå. 
 Vad har du för krav för din bli
vande partner? 
 – Ha ha ha, nej, det här börjar likna 
en kontaktannons. Jag vill helst ha en 
partner som vill utveckla sitt spel och 
som helst är något bättre än jag är.
 Vi önskar Mats lycka till i sin nya 
tjänst!

Vi välkomnar Mats Engman
TEXT & FOTO: ELENA STRÖM, STOCKHOLM

Mats Engman har blivit JRK. Vad betyder JRK? Det vet Mats Engman, som  
precis har fått anställningen som junior- och rekryteringskonsulent (JRK)  
i Svenska Bridgeförbundet. 

F Ö R B U N D  P E R S O N A L

Linnea.
Mats Engman ska stödja klubbar  
i rekryteringsarbetet.
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Grand Tours erbjuder prisvärda resor av 

hög kvalité där natur- och kulturupplevelser 

kombineras med trivsamt bridgespel under 

ledning av våra erfarna bridgeledare. 

BRIDGERESA TILL RIVA DEL SOLE, ITALIEN Här bor vi på 
den svenskägda hotellanläggningen Riva del Sole, en av Italiens 

mest kända och eftertraktade. Här väntar en skön vecka vid 
Toscanas kust, med massor av bridgespel, god mat och avkoppling. 
Avresa från Stockholm 26/9, 8 dagar. Pris från 14 995 kr.  

 
BRIDGEVECKA I ESTORIL, PORTUGAL. Vi bor på svenskägda 
Hotel Londres som specialiserat sig på just bridgegrupper.  
Utflykter till Lissabon och Sintra ingår. Avresa från Stockholm, 
24/10, 8 dagar. Pris från 11 595 kr.

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

FLODKRYSSNINGAR | HÄLSORESOR | TEMARESOR | LÅNGTIDSRESOR | BRIDGERESOR

Pantone Warm Gray  2U 100%

Pantone Warm Gray  4C 100%
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Det mesta ingår i resans pris!

  

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 2020-08-31.

BRIDGEFESTIVALPRIS:  27.500:— (Ord. pris 33.000:–)

FESTIVALERBJUDANDE PÅ BRICKLÄGGNINGSMASKINER

Dessa modeller finns till försäljning: 
MK 4.6 (ny som använts under festivalen) 27.500 kr. (Ord. 33.000:-) 
MK 4 (ny som använts under festivalen) 33.000 kr (Ord. 40.000:-)  

DUPLIMATE MK4
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DENNIS DAWSON:
• SANTA FE PRECISION
Master Point Press; 212 sidor

Målgrupp: Klubbspelare+  
Språk: Engelska 
BETYG: 4

Detta är ännu 
en bok om det 
klassiska sys-
temet Precision 
Club. Denna 
gång presente-
ras något som 
efterliknar det 
system som det 
kända paret Eric 
Rodwell och Jeff Meckstroth (kända 
som Meckwell) spelar. Eric Rodwell 
har dessutom gett sin välsignelse till 
det system som beskrivs i boken. Det 
är en bok för er som redan spelar el-
ler funderar på att börja spela stark 
klöver.
 Beskrivningen av systemet är för-
enklat; detta sker dock till priset av 
att man i vissa fall inte beskriver vissa 
delar av fortsatt budgivning. Förfat-
taren har dessutom valt upplägget att 
beskriva en sorts första enkel variant, 
som senare kan förbättras med olika 
moduler som beskrivs senare i boken. 
Dessa förbättringar är dock ibland be-
roende av att någon annan förbättring 
redan är införd. Min slutsats är att 
man nog får vara noga med att skriva 
ner vad man valt att implementera, 

annars kommer det egna paret snabbt 
att gå bort sig.
 Varför är då boken värd att läsa? 
Min syn är att de knep som finns 
i budgivningen efter öppning med 
12, 1 sang och 2c (den förbättrade 
versionen) gör boken läsvärd. Om 
man sedan lägger till öppningen 22 
som trefärgshand med kort ruter 
(4414/4405/4315/3415), så får man ett 
stabilt och väl genomtänkt system, 
där ni slipper att öppna med 2c på 
en femkortsfärg. Dessutom har man i 
vissa lägen möjlighet, som svarshand 
efter 12, att välja om man själv eller 
öppnaren ska vara spelförare i sang. 
Spelar ni redan stark klöver med fem-
korts högfärgsöppning, så finns det 
möjligheter att byta ut valda delar mot 
det som beskrivs i boken.
 Det finns även en hel del bra knep 
att hämta från fortsatt budgivning 
efter 1c, men här får ni nog prova er 
fram, då allt det blir många olika vari-
anter som beskrivs i boken på grund 
av de förslag på förbättringar som 
beskrivs. Mitt råd är att bara anamma 
de förbättringsförslag som ni själva 
förstår vitsen med, annars kostar nog 
de konventionerna mer än de smakar.
 Lägger det egna paret lite tid på att 
komplettera beskrivningen med ett 
eget kompendium, så kommer ni ha 
ett system som duger för bridge på 
allra högsta nivå och mot bästa mot-
stånd. Jag ger därför boken en fyra i 

betyg, då den bristfälliga beskrivning-
en av vissa vanliga budlägen drar ner 
betyget från full pott.

RECENSERAD AV: OLOF BERGSTRÖM, LINKÖPING

DANNY ROTH:
• DON’T BE FOOLED!
Master Point Press; 198 sidor 
Målgrupp: Klubbspelare+
Språk: Engelska 

BETYG: 4

Om du aldrig 
eller sällan för-
söker vilseleda 
motståndarna, 
bör du överväga 
att läsa den här 
boken! 
 Om du aldrig 
misstror korten 
dina motstån-
dare lägger, bör du överväga att läsa 
den här boken! Don’t Be Fooled kan 
nämligen göra dig till en svårare mot-
ståndare. 
 Många böcker har skrivits om falsk-
markeringar och andra knep, allt för 
att lura motståndarna vid bridgebor-
det. Men det finns väldigt lite hjälp i 
litteraturen för spelaren som vill lära 
sig att känna igen situationer, när mot
ståndarna försöker med något lurigt 
och vad man kan göra för att undvika 
att gå i fällan. 
 Författaren Danny Roth visar inled-
ningsvis den spännvidd vilseledande 

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 böcker 

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

manövrer som finns tillgängliga, både 
för spelföraren och motspelarna – och 
användbara råd om att upptäcka dem. 
Inte lika många är råden om hur man 
ska agera i sådana situationer. En  god 
start är trots allt att lära sig känna igen 
situationer där man riskerar att föras 
bakom ljuset – eller åtminstone inse 
att man inte blint ska lita på de kort 
och markeringar som motståndarna 
bidrar med. 
 Alla ”tricks” slutar förstås lyckligt 
för den som utför dessa – i boken. 
Givarna är byggda för att tydligt visa 
hur man bäst vilseleder motståndarna, 
men i verkliga livet hade sitsen kunnat 
varit något annorlunda och resultatet 
kanske inte alla gånger lika lyckat. 
Ett varningens finger får också höjas, 
för om du t ex lägger trumfdamen när 
motståndarna spelar esset, istället för 
tvåan från D-2, kan motståndarna få 
sitsen om bakfoten, visst – men även 
partnern. Det gäller att partnern häng-
er med i svängarna! 
 Boken avslutas med 55 problem-
givar, i vilka du hela tiden måste vara 
på din vakt för att undvika diverse 
dimridåer och krokben! 
 Sammanfattningsvis är det här en 
mycket intressant bok väl värd att läsa 
om man har ambitioner om att bli en 
bättre spelare. Betyget blir en stark 
fyra.

RECENSERAD AV: PETER VENTURA, KARLBO 

MARK HORTON:
• MISPLAY MORE HANDS WITH ME
Master Point Press; 184 sidor

Målgrupp: Klubbspelare 
Språk: Engelska 
BETYG: 3

Mark Hortons uppföljare till Mis
play These Hands with Me från 2007 
är ytterligare en samling artiklar 
som han skrivit för det amerikanska 
bridgeförbundets medlemstidning. 

Konceptet är 
enkelt men bra. 
Efter att läsaren 
tagits igenom 
budgivningen 
(som ofta också 
bjuder på sina 
poänger) hit-
tar Horton en 
rimlig, men inte 
optimal, spel-
föring som leder till bet i kontraktet. 
Efter att ha visat hela sitsen presente-
ras sedan en mer framgångsrik variant.  
 Som återkommande artikelserie i en 
tidning gör sig upplägget säkert bra 
men i bokform blir analyserna lite väl 
korta, framförallt som boken enligt 
omslaget vänder sig till spelare som 
vill utvecklas. Med lite mer insats hade 
det kunnat bli riktigt bra men nu får 
det räcka med ett medelbetyg.

RECENSERAD AV: MIKAEL GRÖNKVIST, STOCKHOLM

RON KLINGER:
• 50 GREAT PUZZLES ON DEFENCE 
• 50 GREAT PUZZLES ON DECLARER PLAY
Orion Books; 112 sidor

Målgrupp: Minst klubbspelare 
Språk: Engelska 
BETYG: 4

Ron Klinger har representerat Aus-
tralien i många mästerskap de senaste 
40 åren. Han är också en av världens 
flitigaste bridgeförfattare med över 60 
utgivna bridgeböcker, många över-
satta till andra språk men ingen till 
svenska. 
 Klingers två senaste alster innehåller 
spel- och motspelsproblem. I 50 Great 
Puzzles on Declarer Play presenteras 
50 spelföringsproblem och i 50 Great 
Puzzles on Defence återfinns lika 
många motspelsproblem. Böckerna 
är uppbyggda på samma sätt, med 
problem på högersidor och lösning 
och resonemang på följande vänster-

Vårbridge på Orust
21 – 23 maj 2020
För alla bridgespelare!

Silver- och bronstävlingar!

Information och anmälan:

www.toftagard.se
eller 0304-503 80  

Tofta Gård

sida. Problemens nivå varierar, men 
de flesta drar åt det svårare hållet. Det 
gäller att ta till sig alla ledtrådar som 
ges, både från budgivning, utspel och 
eventuella inledande stick för att hitta 
rätt spelsätt. Slutsatser kan också dras 
från vad motståndarna inte gör. 
 Detta är inte den typ av böcker som 
läses från pärm till pärm. När man har 
en stund över är det perfekt att hugga 
in på tre-fyra problem. Brukar du vara 
trögstartad i tävlingar, kan de även 
vara utmärkta för att få igång de grå så 
att hjärnkontoret är uppvärmt. 
 Varje problemlösning avslutas med 
några kloka ord, ofta med en humo-
ristisk tvist. 
 Sammanfattningsvis vill vi gärna 
rekommendera båda böckerna till dig 
som vill förbättra speltekniken både 
som spelförare och motspelare – och 
vem vill inte det?  
 Betyget blir en stabil fyra.

RECENSERAD AV: PETER VENTURA, KARLBO 
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Linnea Edlund representerar Uppsala-
bridgen och arbetar som chef för IT-
support. Hur kommer det sig att Lin-
nea har tid över för sina nya uppdrag 
som styrelsemedlem i SBF och även 
har tackat ja till rollen som kapten i 
damlandslaget?
 – Det är sant, tid har jag inte, men 
jag har svårt att säga nej. Förresten, att 
jag accepterade erbjudandet att vara 
kapten till damlandslaget var mycket 
tack vare dess coach, Carina Wade-
mark. Hon var beredd att hjälpa mig 
med det praktiska och jag ser mycket 
fram emot att få samarbeta med henne 
på plats. 
 Du har haft ett underbart bridge
år 2019. Vilka resultat värderar du 
högst? 
 – Till att börja med vann min 
dampartner Ia Börling och jag öppna 
DM i Uppsala. Det var första gången 
som ett dampar segrade i det samman-
hanget – och dessutom i stenhård kon-
kurrens. Strax efter midsommar deltog 
Robert Larsson och jag i öppna EM-
mixedlag i Istanbul. Som vinge hade vi 
ett turkiskt par. Målet var att hamna 
bland de första 32 lagen och det gjorde 
vi. Det franska laget som vann kvalet 
(med de kända paren Veronique och 
Thomas Bessis, Bénédicte och Philip-
pe Cronier samt en sponsor) var favo-
rittippat att vinna hela EM och hade 
rätt att välja motståndare till nästa fas. 
De valde självklart oss! Plötsligt skulle 
jag visas på BBO. Jag, som har jobbat 

som BBO-operatör bakom kulisserna, 
men aldrig visats direkt i rampljuset! 
Till råga på allt blev jag spelförare i 
62 dubbelt på första brickan… Som 
tur är, gick kontraktet hem. Vi vann 
matchen men blev utslagna i nästa 
omgång. I Örebro kvalade min part-
ner Carl-Henrik Nauclér och jag till 
SM-Mixed-finalen via sista dansen och 
blev silvermedaljörer. 
 Hur ser du på kaptenens roll?  
Hur kan du hjälpa damlandslaget? 
 – Bridgemässigt kan jag inte bidra 
med något, men jag vill ha ordning 
och reda på allt samt behålla den 
positiva stämningen i laget. Tjejerna 
ska känna sig trygga och redo att 
koncentrera sig hundra procent på 
matcherna. 

 Är det lättare eller svårare för en 
kvinna att leda ett damlag? 
 – Det vet jag inte än. Jag har inte 
hunnit med att samla ihop laget, men 
har fått bra respons från alla i laget via 
telefonsamtal. 
 Finns det problem som behöver 
lösas? 
 – Ja, jag vill utöka bredden i trup-
pen, ha ett större urval av par som 
kan konkurrera. I mitt uppdrag ingår 
också bl a att ha koll på nya, samspelta 
framtida par. Förhoppningsvis kan vi 
ordna OBS-tävlingar till inbjudna par 
nästa säsong. 
 Vilka är de närmaste internationella 
uppdrag som du ska ha med landsla
get?
 – IMSA (World Masters 

När livet går som en dans
TEXT & FOTO: ELENA STRÖM, STOCKHOLM

En person som har haft stora framgångar i bridge under 2019 har nu fått äran 
att leda det framgångsrika svenska damlandslaget och att bli dess kapten: 
Linnea Edlund. Det finns en praktisk fördel med det. 

L A N D S L A G  D A M E R

Linnea.
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Champion ship) i Kina i slutet av maj 
har blivit inställt på grund av situa-
tionen med Covid-19-virustet. Andra 
tävlingar på programmet är Neigh-
bour Challenge, ett träningsläger i 
Köpenhamn i juni, EM på Madeira 
20-27 juni och World Bridge Games 
(tidigare OS) i Salsomaggiore, Italien, 
21 augusti-4 september. 
 Kommer du att ha tid att själv spela 
bridge mellan varven eller ska du 
satsa igen bara på sista dansen? 
 – Ja, jag ska spela i Uppsala i divi-
sion II med ”mina nybörjare” och för-
söka att ta upp oss till Division I. Till 

Borgholm
21 – 26 juni

För alla bridgespelare!
Brons – Silver – Guld
Information och program:

www.svenskbridge.se/
  sydöstra-sveriges-bf 

ÖLANDS-
VECKAN

det kan man lägga spel i Allsvenskan 
och så många guld- och silvertävlingar 
jag kan pressa in i schemat. 
 När Linnea svarade på min sista 
fråga, missade hon en viktig detalj. 
Jag ringde en av landslagsdamerna, 
Kathrine Bertheau, och frågade henne 
hur truppen reagerade när de fick 
veta att de kommer att ha en kvinnlig 
kapten. Kathrine berättade att det är 
nytt och väldigt spännande. Det finns 
också en betydelsefull praktisk aspekt;  
damlandslaget ska spela EM med bara 
två par. Om någon av damerna blir 
sjuk, kan Linnea hoppa in.

NORDIC JUNIOR CAMP
Nu har Du som Bridgejunior chansen igen!

ÖREBRO | SCANDIC GRAND HOTELL | 21-24 MAJ

FAKTA 
Boende:  Du kommer bo på dubbelrum i hotellet, det är också där vi äter all mat i deras restaurang.
Resa:   För dig som åker tåg så ska du åka till Örebro Södra station, väl framme där har du cirka 250  
   meters promenad till hotellet, karta finns på hemsidan.  
Kostnad:  2 500kr/junior. SBF:s juniorfond stöttar svenska juniorer med 1 000kr varför priset blir 1 500kr.  
   Vi rekomenderar alla juniorer söka stöd till detta och för resan från sin klubb och sitt distrikt.  
  Medföljande ledare eller föräldrar 1 700kr. 
Anmälan: Anmälan görs via e-post till Micke Melander, mme@svenskbridge.se. Senast 26 april. 
Frågor:  Vid frågor eller funderingar kontakta: Eva Abragi, e@abragi.se eller 076-888 12 09.  
Övrigt:  För fullständigt program, mer information, anmälda deltagare mm. Se www.svenskbridge.se/junior.

Vartannat år förvandlas det svenska rikslägret 
för juniorer till Nordic Junior Camp. Vi öppnar 
med andra ord dörrarna för deltagande av 
juniorer från Nordens alla hörn. 
 
Den 21-24 maj  är det dags igen och denna 
gång håller vi till på Scandic Grand Hotell i  
Örebro. Lägret är under Kristi Himmelsfärds-
helgen och börjar på torsdagen vid 15.00 och 
slutar på söndagen efter lunch 13.00. 
Nordic Junior Camp är för alla juniorer som vill spela bridge, lära sig mer och få nya kompisar som gillar 
samma saker och framförallt ha väldigt kul. Det går utmärkt att komma utan partner, vad gäller kunskap 
ställs bara krav på att man kan grundläggande budgivning. 
 
På www.svenskbridge.se kan du se mer information om lägret. Kort om programmet kan vi avslöja att det 
blir workshops på tre nivåer på förmiddagarna, efter lunch har vi någon rolig uteaktivitet och därefter är det 
bridge, bridge och återigen bridge tills John Blund kommer på besök.  
 
Varmt välkommen! 
SBF:s Juniorkommitté

Med hänsyn till  
nuvarande Corona- 
situation kommer  
slutgiltigt beslut om  
genomförande att fattas  
i mitten av april.
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TEXT: SARTAJ HANS, SYDNEY, AUSTRALIEN

Den mest prestigefyllda turneringen 
i Australien är National Open Teams 
som i januari varje år arrangeras i 
Canberra. 
 För er på den norra hemisfären kan 
detta vara ett utmärkt tillfälle att kom-
binera sol och värme med bra bridge. 
Tyvärr betyder avståndet mellan 
Australien och resten av världen att 
långväga besökare är få. Kanske kan 
denna artikel få några äventyrslystna 
vikingar att nästa år besöka ”down 
under”.
 Under semifinalen i årets turnering 
fick jag som Syd detta fördelnings-
monster:

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

Vi var i zonen, men inte motstån-
darna. Motspelaren till höger öppnade 
med 13 i tredje hand.
 Vad bjuder du?
 Jag tycker om att använda Michaels 
överbud på händer med en högfärg 
och lång lågfärg. Det är ett alternativ 
också här, men det kan leda till pro-
blem i några situationer. Om nästa 
hand bjuder 43, blir det svårt att 
beskriva handen. 4s är missvisande, 
dubbelt bör visa en mer honnörsstark 
hand och pass kan bli väldigt fel.
 På grund av utseendet på de två fär-
gerna, både i längd och kvalitet, valde 
jag att bjuda 2c. Kanske skulle jag 
få möjlighet att visa spadern senare. 
Några sekunder senare, fick jag ett 
nytt problem att ta ställning till.

Givar med Sartaj: 
På slak lina

SYD VÄST NORD ÖST
 pass pass 13
2c 23 pass 43
?

Vad bjuder du nu?
 Vi är ensamma i zonen, vilket är 
den klart farligaste situationen när det 
gäller att vara med i budgivningen. 
En sak som talar mot att bjuda, är att 
partnern hade möjlighet att vara med 
på 23, men han passade. Att bjuda nu 
kan bli dyrt, om du inte kan få hjälp 
av partnern.
 Samtidigt är det mycket som talar 
för att bjuda. Om partnern har ett par 
viktiga kort, kan vi spela hem 4s eller 
5c. En bet skulle också vara en god 
offring, zonen till trots, och kanske 
motståndarna bjuder över och går 
straff.
 Kan vi räkna till fler plus än minus?
 Det finns ofta inte något klart svar 
på sådana frågor. Även på allra högsta 
nivå ser vi att toppspelarna gör olika 
val. Det bud som väljs återspeglar spe-
larnas stil mer än vad man kan kalla 
”god bridge”.
 Jag valde ett raskt och självsäkert 
4s. Både motståndaren till vänster och 
partnern passade, men Öst dubblade 
utan en sekunds fundering. Nu kände 
jag svetten komma. Skulle detta bli 
given vi alla kom ihåg från matchen? 
Sartajs galenskap som kostade 1700…?
 Väst spelade ut hjärterdam och 
partnern la ner träkarlen.

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

Hur fortsätter du, efter att du stulit 
hjärterdamen?
 Låt oss säga att du spelar trumf. 
Den kan sitta 4-1. Motståndarna kan 
då dra ut trumfen och hämta hem alla 
sina hjärterstick. En god tumregel 
säger: ”Om din trumf är svag, är det 
ofta klokt att etablera en sidofärg 
innan du börjar arbeta med trumfen”. 
Tumregeln såg ut att passa bra på 
denna giv.
 Båda motspelarna följde på E-K 
i klöver. Träkarlens trumf kanske 
kunde användas till att stjäla hjärter 
senare, så bordet fick göra sig av med 
en hjärter. De goda nyheterna var, att 
jag i vart fall inte kunde kosta -1700 
längre. Klövern kunde godspelas med 
en stöld och färgen kunde användas 
som reservtrumf för att säkra en del 
trumfstick. De dåliga nyheterna var 
att kalaset alltjämt kunde kosta -800 
eller -1100.
 Jag stal en klöver på bordet och Öst 
sakade en ruter utan tankepaus. De 
här korten återstod:

  s 9 7
  3 10 9
  2 E kn 9 5 2
  c —
    
          
    
   
  s 10 8 6 4
  3 —
  2 K
  c 8 7 5 4
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Klöverfärgen är etablerad, men vad 
nu?
 Följer man regeln jag nämnde, ska 
man efter att ha etablerat sidofärgen 
dra ut trumfen. Men här är det farligt. 
Vi riskerar att Öst kan dra fyra trumf-
ronder och hämta alla hjärterstick. 
Tillbaka till -1700 eller där omkring!
 Fördelen med att gå på trumfen, 
är att vi kan få hem kontraktet om 
trumfen sitter 3-2. Jag gick igenom 
planen: Spela trumf, stjäl motspelarnas 
hjärtervända, spela trumf och stjäl 
motståndarnas hjärter. Det ger oss 
detta läge, med bara en trumf kvar hos 
motspelarna:

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

När det spelas klöver, kan motspelar-
na stjäla och hämta sina hjärterstick. 
Den enda gången planen skulle fung-
era, är om Väst har den sista trumfen 
och inte har fler hjärter. Då måste han 
spela ruter – och jag tar resten. 4s 
dubbelt med hemgång!
 Jag tänkte mer igenom detta och in-
såg att spelplanen bara skulle fungera 
när motståndarnas spader är blocke-
rad. Om spadern inte är blockerad, 
kan Öst-Väst rätt och slätt dra ut min 
trumf när jag spelar den andra trumf-
ronden (jag är då nere på två trumf på 
handen). Tillbaka till -1700!
 Jag bestämde mig för att chansen 
att få hem kontraktet var så liten, att 
jag måste satsa på att pröva begränsa 
utbetalningen. Jag planerade att spela 
ruter till kungen och fortsätta med 

klöver för att behålla trumfkontrollen.
 Då jag spelade ruter från bordet, 
stal Öst med spadertvå och spelade 
en hjärter som jag stal. Det är nu fyra 
spader kvar ute (E-K-D-kn). Läget:

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

Är tiden nu inne för att spela trumf?
Faran är att den ena motspelaren har 
E-K-D, E-K-kn eller E-D-kn i trumf, 
och därmed kan dra ut min trumf. 
En genomgång av budgivningen kan 
hjälpa oss att väja rätt spelplan.
 Något av det viktigaste en spelfö-
rare kan göra, är att skapa sig en bild 
av motspelarnas fördelning. Här vet 
vi att Öst hade två klöver och en ruter 
(han kastade en ruter och stal så första 
ruterronden). Väst har stöttat hjärter 
och är därför markerad med minst tre 
kort i färgen. Vi vet då att Östs fördel-
ning är 4-6-1-2. Vi har därför inte råd 
att spela trumf nu heller.
 Jag fortsatte med klöver, som Väst 
stal med spaderknekt. På bordet kas-
tade jag den sista hjärtern. Nu fortsat-
te Väst med hjärter mot dubbelrenons. 
Var skulle jag stjäla?

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

Öst har nu E-K-D i spader. Att stjäla 
på handen för att spela klöver skulle 
vara fatalt. Öst kan stjäla, dra ut trum-
fen och ta resten av hjärtersticken. 
Jag stal därför på bordet och spelade 
ruter ess. Öst fortsatte sitt listiga mot-
spel, genom att kasta en hjärter. Fort-
satt ville det vara fel att dra ut trum-
fen, så jag spelade ruter för att säkra 
mig ett till stick. Efter att ha stulit 
rutern la Öst ner korten och begärde 
resten, medan jag drog en lättnandes 
suck.
 Jag räknade mina stick: Tre stölder 
på handen, två toppstick i klöver och 
ett i ruter, plus två stölder på bordet. 
Det gav åtta stick och bara -500.
 Hela given:

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

SYD VÄST NORD ÖST
 pass pass 13
2c 23 pass 43
4s pass pass D 
pass pass pass

Det här var en nervpirrande giv. Ett 
litet fel vid någon tidpunkt hade fått 
hela given att kollapsa. 
 Genom att behålla lugnet och ba-
lansera på slak lina klarade jag av att 
undgå katastrofen. Det följdes av en 
tillfredsställelse lika stor som om jag 
hade hämtat hem jackpoten på Lotto!



   BR IDG E  APR I L  20203 4

Jag har blivit ombedd att skriva och 
berätta lite mer om mig själv och mina 
tankar om min nya tjänst, verksam
hetschef för SBF, som jag tillträder  
2 maj. 
 Jag trodde inte riktigt att jag skulle 
behöva inleda min text med några ord 
om Coronaviruset, men det är defi-
nitivt det som just nu slukar all vår 
uppmärksamhet och som i allra högsta 
grad påverkar verksamheten såväl som 
livet i övrigt. Hur det här utvecklar 
sig och vilka konsekvenser det får är 
högst oklart. Jag – och säkert även ni 
– följer utvecklingen med stor respekt. 
Kanske kommer det att bli tvunget att 
ställa in några av våra större arrang-
emang. Så otroligt tråkigt det skulle 
vara! Många svåra beslut måste fattas 
tillsammans med styrelsen och alla 
beslut har sina konsekvenser som i sin 
helhet inte är enkla att överblicka. Det 
är en otroligt tråkig utveckling att suc-
cessivt tvingas stänga ner aktiviteter. 
De ekonomiska konsekvenserna, inte 
minst, kan dessutom lämna allvarliga 
spår i verksamheten som gör att vi kan 
få arbeta länge för att komma på fötter 
igen. Det är förstås ett självklart måste 
när det handlar om allvarliga risker 
för hälsan. Vi får gemensamt försöka 
vara kloka men jag konstaterar att vi 
befinner oss i en märklig situation 
och det här var inte alls vad jag hade 

förväntat mig vara en del av i min 
start i den nya tjänsten. Med det sagt 
så önskar jag tänka positivt och vill 
gärna fortsätta med att dela med mig 
av mina tankar utifrån att Coronavi-
ruset inte kommer att vara styrande i 
vår framtid, och istället fokusera på 
det spännande uppdraget i SBF. 

FÖRUTSÄTTNING ATT VÄXA

Jag anser att vi har alla förut-
sättningar för att växa som 
förbund. Till skillnad från 
exempelvis en höjdhop-
parklubb som har sina 
begränsningar i målgrup-
perna för rekrytering så 
har inte bridgen det. Alla 
kan vara med!
 Spelet bridge är oerhört 
socialt och intellektuellt utmanande 
på olika plan. Vi spelar med en 
partner och vi möts vid borden men 
inte minst även mellan borden och 
i kaffepausen. Vi hjälps åt i arrang-
emang både vad gäller tävlingsupp-
lägg, brickbyte och kaffekokning. 
Ibland reser vi tillsammans, både in- 
och utrikes, och för er som deltagit 
i bridgeveckor så vet ni att det ofta 
är just där man kan få nya vänner – 
kanske för hela livet. Vi umgås i alla 
åldrar och med olika bakgrund och 
nuvarande vardagsliv – men bridgen 

förenar oss på ett fantastiskt sätt. Det 
sociala livet exploderar om man vill. 
Så våga delta! På allt! Följ med! Spelet 
är lärande och det sociala utbytet kan 
vara ovärderligt. Detta kan vi mark-
nadsföra tillsammans – för bridgen 
har något speciellt och exklusivt.
 Själva spelet i sig erbjuder många 
intellektuella utmaningar. Jag brukar 
förklara bridge för den oinvigde som 
en problemlösningsuppgift som bl a 
kräver kreativitet och kunskaper i 
spelteknik och budgivning men inte 
minst i samarbetsförmåga och ibland 
på verkliga höga höjder. Visst är det 

”Suz” – ny verksamhetschef
TEXT: SUZANNE LEMBORN, FALKENBERG  FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Vi välkomnar Suzanne ”Suz” Lemborn som ny verksamhetschef i Svenska Bridge-
förbundet. Suz har en mångårig erfarenhet av såväl bridge som ledarskap och  
kommer från tjänsten som rektor i Falkenberg. Suz tillträder sin tjänst, som är  
på 50%, 2 maj, men hon fortsätter att ha uppgifter inom skolväsendet. 
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ett fantastiskt spel!? Det är dessutom 
roligt att försöka utvecklas och gärna 
tillsammans med en ordinarie partner. 
 Oavsett om ni spelar hemma- eller 
tävlingsbridge så räknar ni alla poäng 
och får ett resultat. Det är ju förnuf-
tigt, då det hade blivit för konstigt 
annars. Som att spela monopol utan 
pengar. Sen kan det hända att resul-
tatet inte betyder så mycket och det 
är väl underbart, men det är ändå 
roligt att få ett resultat – på något sätt. 
Jag önskar uppmuntra även ganska 
oerfarna spelare att inte vara så rädda 
för att tävla. Ställer man upp i en 
tävling med mer erfarna är det verkli-
gen inte konstigt om man får en sämre 
placering i resultatlistan. Jag är dock 
övertygad om att de andra spelarna 
skulle bidra med uppmuntrande ord 
om att det är roligt att du är med, och 
tillönska bättre lycka nästa gång. Man 
blir duktigare av att spela med och 
mot bättre spelare. Om resultatet för 
dig som helst vill kalla dig trivselspe-
lare inte spelar så stor roll, så ställ då 
upp för att det är kul att spela – och 
kommer du sist så gör det väl ingen-
ting? Nu för tiden erbjuder de allra 
flesta klubbar flera resultatlistor med 
hänsyn tagen till spelstyrka, men jag 
vill uppmuntra dig till våga ställa upp 
även i tävlingar som inte har det. Du 
lär dig mer och kommer att ha trevligt. 
Även om alla andra tar dina poäng på 
alla brickor – tänk så glada de blir! 
Det är väl härligt att glädja andra!
 Det är fantastiskt beundransvärt 
att vara skicklig i bridge. Jag har stor 
respekt för alla er demoner i spelet och 
älskar att titta på när jag får chansen 
att följa er i stora mästerskap. Det 
är inte så svårt att lära sig hur spelet 
går till (vinn så många stick du kan!) 
men det är otroligt svårt att bli riktigt 
skicklig i bridge. För det krävs både 
talang, mängdträning och säkerligen 

många uppoffringar för att nå toppen. 
 Tänk att vara så skicklig så andra 
spelare faktiskt betalar för att få spela 
med dig, och att du kan vinna sådana 
penning-
summor 
i svår 
konkurens 
så att du 
faktiskt kan 
försörja dig på spelet. Helt fantastiskt! 
Jag sänder er dock en extra varm tanke 
i dessa Coronatider, då säkerligen 
många inställda arrangemang kan 
innebära en ekonomisk smäll för en 
del. Det är nog även annars mycket 
otryggt att vara proffspelare, då några 
sämre resultat under en period kan 
innebära uteblivna kontrakt och 
därmed ingen inkomst. Det måste vara 
mer otryggt än någonsin just nu.

ELITSPELARE – EN TILLGÅNG

Jag ser en stor tillgång i våra elit- och 
proffsspelare och anser att vi måste 
lyfta fram dem än mer för att göra 
reklam för oss. Om vi tillsammans ska 
marknadsföra bridgen och göra den 
till en innefluga – en riktig statussport 
där man nästan får stå i kö för att få 
bli medlem – så ska vi nyttja reklam-
värdet vi gratis får från våra elit- och 
proffspelare. Elit- och proffspelare 
ställer gärna upp och det visar de ofta 
på olika sätt. De håller föreläsningar, 
skriver böcker, deltar i junioraktivi-
teter, tar uppdrag inom SBF, spelar 
in filmer och deltar i Pro-Am, bara 
för att nämna en del. De gör faktiskt 
det mesta för att bidra om du bara 
ber dem och de har möjlighet. De är 
dessutom otroligt trevliga vid borden 
– förebilder i uppförande. Det är trist 
att de vinner alla poäng mot dig, men 
de ler under tiden! Många av dem 
representerar Sverige i landslagen och 
de har knipit många medaljer, så det 

finns all anledning att känna stolthet 
för de svenska bedrifterna. 
 Vi som spelar på klubbnivå behö-
ver ha förebilder och få förmånen att 

inspireras 
av proffsen, 
genom att 
läsa om era 
bedrifter, 
precis som 

andra sporter lyfter sina stjärnor som 
inspirationskällor. Det lyfter oss och 
även om vi inte har samma ambitioner 
med vårt spel, så är det viktigt att ni 
finns. Ni sätter guldkant på sporten 
och ni sporrar dem som vill satsa. Vi 
ska fortsätta att stötta och synliggöra 
er och göra allt vi kan, för att ni ska 
få de bästa förutsättningarna för att 
vinna många fler medaljer åt oss – då 
detta också i sin tur kan användas för 
att rekrytera fler medlemmar. Det ska 
vi fortsatt använda i vår marknadsfö-
ring. Heja Sverige! 
 Alla spelare är viktiga. Junior till 
senior och alla varianter av nivåer i 
skicklighet och ambitioner. Vi måste 
utveckla vårt samarbete, då bridgen 
behöver oss alla för att både bibe-
hålla en verksamhet med kvalité men 
också för att växa och utvecklas. Om 
vi försöker undvika att dela upp oss 
i olika grupperingar och ställas mot 
varandra har vi ett vinnande koncept.  
Jag hoppas att när jag blir pensionär, 
få vara del av en aktiv seniorverksam-
het. Jag hoppas också att vi har ett 
nära samarbete med juniorverksamhe-
ten i klubben, nybörjarkurser och del 
arrangemang för klubbens elitspelare. 
Att dessa juniorer också ska ställa 
upp och stötta alla våra trivselspelare, 
klubbspelare, elitspelare, seniorer och 
att vi tillsammans tänker på varandra 
när vi planerar vår verksamhet. Jag 
hoppas att det finns ett ge och ta och 
att klubbar och distrikt inte delar 

F Ö R B U N D E T  N Y  V E R K S A M H E T S C H E F

Bridgen förenar oss  
på ett fantastiskt sätt.

”
”



   BR IDG E  APR I L  20203 6

upp sig på ett sådant sätt att det finns 
risk för ett vi och dom.
 Jag anser att jag i mitt uppdrag ska 
verka för att utveckla det samarbetet. 
Ett samarbete som har som syfte att 
gynna alla på olika sätt och med olika 
förutsättningar.
 En önskan, vision, dröm – eller 
kalla det vad ni vill – är att våra silver- 
och guldtävlingar i hela landet ständigt 
är överbokade. Att klubbtävlingarna 
på vardagskvällarna måste delas upp i 
olika divisioner, att även juniorer och 
seniorer måste kvala in till sina DM-
finaler och att pensionärsklubbarna, 
trivselspelarna, tävlingsspelarna och 
elitspelarna lever i symbios, där alla 
respekterar varandra och bidrar till 
varandras verksamheter med glädje. 
Att vi är många som vill spela och 
utveckla vår skicklighet men även vårt 
sociala nätverk, oavsett ambitions-
nivå, och på så sätt bidra till att SBF 
fullständigt exploderar i sitt medlems-
antal. 
 Jag tänker positivt och jag säger 
att det visst kan bli så – varför skulle 
det inte? Men det är vi invigda som 
är ambassadörerna och det är vi som 
tillsammans måste se till att vi syns 
och hörs i alla lägen. Det krävs att vi 
samarbetar och samarbete fungerar 
bäst om vi visar respekt för varandra. 
Vi måste se värdet i våra olikheter och 
hur viktigt det är att vi hjälps åt.
 Jag anser att det ingår i min tjänst 
att vara ambassadör. Jag vill bidra till 
att vi på alla möjliga sätt syns och hörs 
på ett positivt sätt i alla sammanhang 
som det är möjligt, och att vi strate-
giskt samarbetar för att marknadsföra 

oss. Då blir vi ambassadörer – allihop. 
 Som ett första steg i min tjänst vill 
jag sätta mig in i de kommunika-
tionsvägar vi idag har inom SBF och 
mellan press/media, distrikt, klubbar 
och enskilda medlemmar. Det vill jag 
för att undersöka om vi kan utveckla 
vår tydlighet i informationsspridning, 
men även för att kunna föra både 
formella och informella dialoger med 
hög kvalité. För att ett samarbete mot 
gemensamma mål ska vara genomför-
bart så anser jag att kommunikation är 
en grundstomme. 

STOR KOMPETENS INOM SBF

Vi har idag stor kompetens att tillgå 
med oerhört kunnig och effektiv 
personal med stor erfarenhet. Dessa 
personer som i dag är anställda av 
SBF (ingen nämnd ingen glömd) är 
ovärderliga liksom de tjänster vi köper 
in. Det är viktigt att vi ser över och 
säkerställer att kompetensen finns 
i organisationen och inte bara på 
personnivå, då det kan innebära risker 
och göra vår verksamhet skör. Jag ser 
med stor nyfikenhet även fram emot 
möjligheten med den nya tjänst som 
nyligen tillsatts, ”Junior- och Rekry-
teringskonsulent”.
 Ekonomifrågorna är också oerhört 
viktiga för att satsningar görs på alla 
nivåer och att det vanliga årshjulet har 
resurser så det kan rulla utan svårig-
heter. Min ingång är den, att det är 
meningen att vi ska göra av med peng-
arna. Det kan kanske låta lite provoce-
rande, men jag vill betona att SBF inte 
är ett vinstdrivande företag – och att 
klubbar och distrikt inte är det heller. 

Använd pengarna! Använd dem klokt, 
men våga satsa och tänka nytt! Det 
är meningen att medlemsintäkterna 
ska användas till verksamheten och 
medlemmarna samt att pengarna ska 
ta slut när verksamhetsåret är över. 
Vi måste våga vara kreativa samtidigt 
som vi förstås måste säkerställa att det 
finns en god planering och ett tydligt 
kontrollsystem, där vi under året kan 
följa en prognos. Jag är övertygad om 
att det finns en god kompetens i SBF:s 
styrelse för att fatta kloka beslut kring 
en ekonomisk planering, och ser min 
del i detta bl a som en kontrollinstans 
samt drivande i att vi ständigt ska göra 
nya satsningar. 
 Jag tänker att mitt uppdrag är att 
jag ska vakta styrelsens rygg, så att 
inga obehagliga ekonomiska över-
raskningar dyker upp under året samt 
bidra med förslag till förbättringar. 
 Jag känner mig inspirerad och ser 
fram emot att få börja samarbetet 
med all personal och alla fantastiska 
människor både i styrelsen och kom-
mittéerna i SBF. Inte minst hoppas jag 
också på ett gott samarbete med alla 
er bridgespelare i landet, både som 
enskilda medlemmar men även som 
representanter i klubb- och distrikt-
styrelser. Risken finns att jag i mina 
ambitioner kommer att be er mycket 
om hjälp och tyvärr kanske sätta er i 
mer arbete! Hoppas det är välkommet 
och tveka inte en sekund att höra av er 
till mig med idéer och synpunkter! 
 E-postadressen sle@svenskbridge.se 
kommer att vara igång från 1 maj. 
Mobilnummer kommer inom kort. 
Till dess önskar jag att ni får vara 
friska och hoppas ni hittar vägar till 
att spela så mycket bridge ni önskar, 
på alla de sätt ni kan finna det möjligt.
 Sköt om er! 
 Vi hörs snart igen!

– Suzanne Lemborn –

F Ö R B U N D E T  N Y  V E R K S A M H E T S C H E F

Använd pengarna! Använd dem klokt, 
men våga satsa och tänka nytt!

”
”



Undvik att bli smittad och att smitta andra
God handhygien
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Tvätta händerna ofta!
Smittämnen fastnar lätt på händer och andra ytor som 
till exempel dörrhandtag.  De sprids vidare när du tar 
någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål 
och varmt vatten. 
Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering och 
efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ 
när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket!
När du hostar och nyser sprids små, små droppar som 
innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i 
armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta 
från att spridas i din omgivning eller från att förorena 
dina händer. 

Stanna hemma när du är sjuk!
Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du 
att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du 
är nära andra.

Smittsamma mikroorganis-
mer finns överallt i vår om-
givning. 

Den vanligaste spridningen 
sker via våra händer.

God handhygien är ett enkelt 
sätt att skydda dig själv och 
din omgivning.
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Delta med ett lag i öppna SM lag 
veteran! Tävlingen spelas under 
Bridgefestivalen och är öppen för 
er som är födda 1959 eller tidi-
gare. Kval pågår tisdag-torsdag 
28-30 juli. Anmälan ska ske på 
förbundets hemsida eller på plats 
i Örebro. 

SM LAG VETERAN
Sista anmälningsdag är 27 juli kl 
20.00. I tävlingen spelas om mäs-
tarpoäng enligt gällande bestäm-
melser. Startavgiften är 1.600 kr 
per lag. Spelavgiften ska vara be-
tald före spelstart. 400 kr i rabatt 
vid betalning senast den 24 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 • 11-12 JULI

Efter förra årets deltagarsuccé arrangeras SM Lag Mixed i Falkenberg även 
2020 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 
 Fyll i och skicka ansökan i 
god tid före utdelning till di-
striktsförbundet 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

Veckans lirare i tre kategorier

Handikappliraren 

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

Här räknas alla morgon- och 
kvällsbrons (ej sista söndagen el. 
klöver/rutertävlingen 29/7).  
Bästa 9/14 tävlingar räknas.

Alla silvertävlingar räknas.  
Bästa 4/7 tävlingar räknas.

Hur går det till?
Man adderar sin inspelade 
procent i de olika deltävling-
arna. Om en spelare spelar fler 
än antalet tävlingar som räk-
nas tas automatiskt de sämsta 
resultaten bort. 

Topp-10 i respektive kategori 
publiceras i bulletinen och på 
Internet. Vinnarna koras efter 
lördagens tävlingar. 

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)
Huvudcup och bonuscup betalas av lagen. 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. 

F Ö R B U N D E T  T Ä V L I N G A R  &  I N F O
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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

Efter en lång och trist vinter är det 
skönt att våren äntligen är här. Under 
påskhelgen har du och Barbro haft 
storstädning och det har blivit många 
körningar till tippen. När du var ung, 
förstod du inte hur dina föräldrar 
kunde samla på sig så mycket bråte 
(på vind och i källare), men det är 
precis vad du själv har gjort under en 
lång följd av år. Betyder det att du 
håller på att bli gammal? En del vill du 
behålla av sentimentala skäl, men det 
mesta har åkt till återvinning.
 När ni är klara för dagen, ringer 
Bengt och undrar, om ni inte ska spela 
barometer på klubben i kväll. Det 
låter som en utmärkt idé, så du tackar 
snabbt ja, innan du hoppar in i  
duschen. Du hinner med en kopp 
kaffe och ett par smörgåsar, innan det 
bär iväg ner till klubben.
 Ni startar medelmåttigt och efter 
fem ronder ligger ni aningen över 
medel. Ska det bli pris i dag, behöver 
ni lägga i en högre växel.
 I den sjätte ronden möter ni ett 
medelålders gift par, som du känner 
igen, trots att de sällan spelar på er 
klubb. Deklarationskortet avslöjar, att 

de heter Johansson men inte mer och 
att de spelar Nordisk Standard. Du 
har faktiskt aldrig mött dem, så du vet 
inte om de är skickliga, men en titt på 
barometern visar att de ligger bättre 
till än ni: delad tvåa-trea. Här gäller 
det nog att vara på sin vakt.
 På rondens första bricka har du, 
som Syd, fått en medioker hand. Öst 
är giv och ingen sida i zonen. 

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

Fru Johansson, som är Öst, öppnar 
med 2s. Det är överraskande, med 
tanke på att spader är din längsta färg. 
Men eftersom du inte tänker bjuda 
något, finns ingen anledning att fråga 
eller titta på deras deklarationskort. 
Du passar därför i normalt tempo.
 Herr Johansson studerar sina kort 
några sekunder och sedan kommer 
också en passlapp från honom. Bengts 
bud sker ungefär i samma tempo. Han 
dubblar.

VAD ÄR DET?

Det är en upplysningsdubbling.
 Bengt har antingen en mycket 
stark hand, eller minst tre kort i alla 

objudna färger. Eftersom han bjuder 
i sista hand, är det tekniskt sett ett 
balanseringsbud, så det är möjligt att 
han är något svagare än om han dubb-
lat direkt efter öppningsbudet. 2s är 
dock så pass högt att minimigränsen 
bör ligga på 10-11 hp.
 Öst passar. Du har ett beslut att fatta.

VAD BJUDER DU?

Pass.
 Bengt ber dig välja mellan de 
objudna färgerna, men med dina fem 
starka spader bakom öppningshan-
den föredrar du att straffpassa och 
spela motspel. Du kan räkna med 
två naturliga trumfstick (kungen och 
tian), och eftersom du är kort i två av 
sidofärgerna, kommer du ofta att få en 
stöld också. Tillsammans med ruteress 
betyder det, att du har fyra troliga 
defensivstick. Även om Bengt har en 
minimihand, bör ni få in minst 300.
 Om 2s-budet kommit till vänster, 
hade du inte passat utan föredragit att 
bjuda 32. Då sitter du framför spader-
styrkan och får kanske bara ett trumf-
stick. Men när du sitter på rätt sida om 
spaderlängden, är passet självklart.

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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 Kanske såg du litet för nöjd ut, när 
du passade, för herr Johansson har 
andra planer. Hans hand går genast till 
budlådan, och strax därefter ligger 3c 
på bordet. 
 Typiskt!
 När två pass följer, är det du igen, 
och nu känns det inte lika kul.

HUR MÅNGA KLÖVER HAR BENGT?

Tre, eller möjligen fyra svaga.
 Hans dubbling lovar ju minst tre 
kort i alla färger, så färre än tre klöver 
har han inte. Men han har sällan fyra, 
när han inte dubblar 3c. Ditt pass 
betyder ju att du ”straffdubblade” Öst 
i 2s, så när Väst då svänger, ska ni 
om möjligt dubbla det också. Det vet 
Bengt förstås, så om han haft fyra klö-
ver med en honnör, hade han dubblat. 
Kanske hade han också gjort det med 
en stark trekortsfärg, som K-D-kn.
 Du har två hackor i klöver, så det 
verkar som om herrskapet Johans-
son gjort rätt, när de föredrog klöver 
framför spader. Om du haft en tredje 
klöver eller bättre kort (t ex ett ess 
därtill), hade du kunnat straffdubbla, 
men med det lilla du har vore det en 
alltför djärv chanstagning. Spaderkung 
är inte mycket värd i ett klöverkon-
trakt, så för att 3c ska gå bet behöver 
Bengt fyra stick. Att hoppas på det är 
att hoppas på för mycket!

SKA DU DÄRFÖR PASSA?

Nja…
 Ni spelar ju partävling, så om du 
passar och 3c går hem, får motstån-
darna +110. Det kan aldrig vara bra 
för er, speciellt inte som de ett tag var 
i 2s (som inte hade givit dem +110). 
Därför kan det vara idé att bjuda över, 
för även om ert kontrakt inte går hem, 
är -50 eller -100 bättre än -110; om det 
är så att 3c hade gått bet, är +110 på 
er ledd bättre än +50/100.

HAR NI NÅGON BRA TRUMF?

Ja, i ruter har ni säkert minst åtta kort.
 Du har förvisso bara en fyrkortsfärg 
att erbjuda, men om Bengt har högst 
två spader (dubbelt på 2s) och högst 
tre klöver (pass på 3c), blir det åtta 
eller nio röda kort över. Fyra eller fem 
av dem kommer att finnas i ruter.
 Därför bjuder du 32 och håller 
tummarna för att du har resonerat rätt 
så här långt. Tre snabba pass följer, så 
budgivningen gick alltså så här:

SYD VÄST NORD ÖST
   2s
pass pass D pass
pass 3c pass pass 
32 pass pass pass

Herr Johansson spelar ut klöverkung, 
och så lägger Bengt upp sina kort. 
Precis som du misstänkt, har han fyra 
ruter. Tack för dem!

  s kn 3         Träkarlen
  3 E 8 5 2       (Bengt)
  2 K kn 7 2
  c E 6 2
       
 c K   
    
   
  s K 10 7 6 2   Syd (du)
  3 6 3
  2 E 9 5 4
  c 10 3

HAR DU BJUDIT BRA?

Förmodligen. Ni har fyra stick i mot-
spelet i 3c, men frågan är om ni hade 
fått något mer. Det är inte säkert, så 
om 3c hade lett till -110, gör det inget 
om det slutar med en eller två odubb-
lade straffar i 32.
 Dessutom är det en hyfsad chans att 
ditt kontrakt går hem.
 Om trumfen sitter 3-2 med damen 
rätt, har ni fyra ruterstick, två ess, 
två spaderstick och en spaderstöld på 
bordet. Det är +110.

 Innan du börja spela, kan det finns 
skäl att fundera lite över fördelning-
arna runt bordet. Hur spadern sitter, 
vet du redan: Öst har alla.

HUR SITTER HJÄRTERN?

När man spärröppnar, eller öppnar 
med en svag två-öppning ska man ha 
en ensidig hand, d v s ingen fyrkorts-
färg vid sidan om. Det känner fru 
Johansson säkert till. Så eftersom ni 
saknar sju hjärter, vet du att hennes 
make har minst fyra av dem.
  

HUR SITTER KLÖVERN?

Väst har minst sex kort.
 Med fem klöver hade Väst troligen 
inte bjudit 3c när du strafffpassade 
på 2s dubbelt. Men med sex eller sju 
starka klöver och en fyrkortsfärg vid 
sidan om finns anledning att göra det.

HUR SITTER RUTERN?

3-2, men vem som har tre vet du inte 
ännu.
 Om Väst är renons i spader och har 
minst fyra hjärter och minst sex klö-
ver, kan rutern bara sitta 4-1, om Väst 
har 12 kort i sina långa färger (5-7 
eller 6-6). Men med så vild fördelning 
hade Väst nog bjudit redan på 2s, el-
ler i vart fall bjudit en gång till på dina 
32. Därför är det så gott som säkert 
att rutern sitter runt.

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  

>

Fråga Bridge!

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



   BR IDG E  APR I L  20204 2

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

    Fascinerande! Du har inte spelet 
ett kort ännu, och ändå vet du så här 
mycket om given. Men om ni inte ska 
få straffpoäng för långsamt spel, vill 
det till att du spelar på från bordet i 
första stick.

  s kn 3         Träkarlen
  3 E 8 5 2       (Bengt)
  2 K kn 7 2
  c E 6 2
       
 c K   
    
   
  s K 10 7 6 2   Syd (du)
  3 6 3
  2 E 9 5 4
  c 10 3

TAR DU FÖR KLÖVERESS?

Ja. Om Väst har sju klöver, vill du inte 
få klöveress bortstulet, så det är dumt 
att hålla upp.
 På klöveress lägger Öst klöverfem. 
Eftersom du sett att de använder om-
vända längd- och styrkemarkeringar, 
verkar det som om Öst lagt sitt lägsta 
kort från en dubbelton (eller att fem-
man är en singelton).

GÅR DU PÅ TRUMFEN?

Nej, den kan vänta ett tag.
 Om du tar för ruteress och slår en 
mask med ruterknekt, går du hem om 
Väst har damen, bet annars. Om Öst 
har dam-hacka, kan hon spela in Väst 
i klöver och när denne spelar sin sista 
ruter blir det bara åtta stick till dig. 
Har Öst den tredje rutern, kan hon 
vända med den direkt.
 Men om du kan undvika att de 
spelar en tredje ruterrond, går du hem 
i 32, även om de får ett trumfstick. 
Därför ska du öppna förbindelsen 
mellan händerna genom att spela klö-
ver direkt. Dessutom får du veta mera 
om sitsen och det är aldrig fel.
 På klövertvå bekänner Öst med 
klöversju, vilket berättar att hon hade 

> precis två klöver. Väst sticker klöver-
tio med knekten. Efter en kort fun-
dering spelar Väst klöverdam, då Öst 
sakar spaderfyra.

VAD GÖR DU?

Sakar hjärter. Det är bara byte av 
stick, eftersom du nu inte förlorar nå-
got hjärterstick, men fördelen med att 
saka, är att Väst är inne och han kan 
inte kan hitta på något elakt.
 Väst skiftar snabbt till hjärterkung, 
som du sticker med esset. Öst lägger 
då hjärterknekt.

SATT HJÄRTERKNEKT SINGEL?

Nej. Öst har säkert lagt knekten för 
att visa att hon också har tian. Annars 
skulle Väst haft 6-6-fördelning med 
kung-dam i topp på båda färgerna. Då 
hade han aldrig passat på 2s (eller på 
32).

SPELAR DU TRUMF NU, DÅ?

Nej. Du behöver två spaderstick, vil-
ket betyder att spadern ska spelas från 
bordet två gånger. Den enda säkra 
ingång förutom hjärteress är ruter-
kung. Därför måste du spela det första 
spadersticket redan nu.
 När du begär spaderknekt, tittar 
Öst länge och väl på det kortet. Slut-
ligen täcker hon med damen och Väst 
stjäl din spaderkung.
 Väst vänder med en låg hjärter och 
du stjäl Östs hjärtertio.

  s 3            Träkarlen
  3 8 5         (Bengt)
  2 K kn 7 2
  c —
       
    
    
   
  s 10 7 6 2     Syd (du)
  3 —
  2 E 9 5
  c —

SPELAR DU TRUMF NU, DÅ?

Ja, nu är det dags. När du tar för 
ruter ess bekänner alla lågt, och i nästa 
trumfstick kommer (förstås) tian. 

VAD BLIR DET: KUNGEN ELLER KNEKTEN?

Kungen. För det första tror du fort-
farande att rutern satt 3-2 och att Öst 
därför har den trumf som inte synts 
till, d v s ruterdam. För det andra kan 
du inte gå hem, om Östs ruter är slut. 
Du kan då slå en lyckad mask med 
ruterknekt och sedan trumfa ut med 
ruterkung, men efter det får du aldrig 
för spadertio. Öst kan ju då ta för 
spaderess och spela hjärter. 
 Men det sitter precis som du tror. 
Ruterdam faller under kungen. När 
du sedan spelar spader mot handen 
blir spadertio ditt nionde stick. +110 
till er.
 Hela sitsen:

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

När scorerna kommer, får ni ungefär 
65% för +110. Att det inte blir mer, 
beror på att några par har spelat 2s på 
Öst-Västs ledd. Visserligen i odubblat 
skick, men i samtliga fall med tre straff 
och +150 slår som bekant +110. Fast 
det fanns förstås också par som gick 
plus på Öst-Väst, så era +110 ger där-
för en bit över medel.
 Det går litet bättre för er i slutet 
av tävlingen, så ni lyckas hiva upp er 
till en hedersam fjärdeplats. Att ha en 
chokladkartong med sig hem är inte 
det sämsta. Fast nästa gång hoppas du 
att blir prispallen…

> 
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c När du öppnar med en svag 
två-öppning eller med ett högre 
spärrbud, ska du inte ha fyra kort 
i en sidohögfärg. Risken är annars 
stor att den färgen är en bättre 
trumf – som ni aldrig kan hitta efter 
spärröppningen.

c Dubbelt på en spärröppning på 
2- eller 3-läget är en upplysnings-
dubbling och visar antingen minst 
tre kort i alla objudna färger samt 
minst normal öppningsstyrka, eller 
en hand som är för stark för ett 
inkliv. Det är alltså precis som när 
du dubblar en trick i färg.

c När ett spärrbud följs av två 
pass, är dubbelt i sista hand fortfa-
rande en upplysningsdubbling, men 
eftersom budet avges i balanse-

ringspositionen, kan det vara något 
svagare än dubbelt direkt efter 
öppningsbudet.

c Om du straffpassar på part-
nerns upplysningsdubbling med 
starka trumf, för att försöka ta 
dubblade straffar hellre än spela ett 
eget kontrakt, är det en fördel om 
du sitter efter öppningshanden. Då 
kan dina höga trumf sticka hans, 
inte omvänt.

c När du har straffpassat på 
partnerns upplysningsdubbling, 
och motståndarna svänger till ett 
annat kontrakt, är dubbelt av båda 
händerna en straffdubbling. Den 
som dubblade första gången ska ha 
fyra trumf för att dubbla igen, den 
andra handen behöver bara ha tre 
trumf (eller två trumf och utmärkta 
kort för motspel).

c Innan du planerar din spelfö-
ring, är det klokt att fundera lite på 

Att tänka på

Nybörjarträffen spelas någon 
gång under tiden 

1 april – 31 maj
Alla klubbar anslutna till Svenska 
Bridgeförbundet är välkomna att 
delta i tävlingen. 

NYBÖRJARTRÄFFEN

Fredrik Hellkvist och  
Tuva Nilsmark vann 2019.

Nybörjarträffen spelas som si-
multantävling, vilket innebär att 
man spelar samma givar på alla 
klubbar. Klubben avgör själv 
vilket datum inom perioden den 
önskar spela.

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

Klubbar anmäler heat via mail till 
order@bridgeforlaget.se.

De 24 bäst placerade paren 
kvalificerar sig till SM Par 
Nybörjarträffen, som spelas 
27-28/7 på festivalen i Örebro. 

Mer information hittar ni på 
www.svenskbridge.se.

vilka fördelningar motspelarna kan 
ha. Ofta kan du dra förvånansvärt 
säkra slutsatser efter det som hänt i 
budgivningen och/eller i utspelet.

c Efter en spärröppning vet du 
en hel del om sitsen, inte bara om 
öppningsfärgen utan även om de 
andra färgerna.

c Även om du kan stjäla den 
färg, som motspelarna spelar, kan 
det ibland vara bättre att saka en 
förlorare.

c När partnern spelar en färg, 
och du markerar med en honnör, 
lovar du kortet närmast under, men 
inga högre kort.

c När du godspelar stick, är det 
nästan alltid rätt att spela upp mot 
styrkan. Behöver du spela färgen 
flera gånger, se till att ha ingångar 
till den andra handen – och använd 
dem förnuftigt!



   BR IDG E  APR I L  20204 4

Lite svårare...
TEXT: PO SUNDELIN, STOCKHOLM

PO Sundelin levererar svårare spelproblem som det kan  
ta en stund att lösa. Lösningar hittar du på sidan 46-47. 

Redaktör Ventura anser att vår och 
sommar har anlänt – han tycks igno-
rera almanackans tydliga besked. 
 Snart är det alltså dags för bad, golf 
och bridgeveckor såvida, inte Corona 
lägger sig i.
 Slå er till ro, lös problemen, berätta 
synpunkter, idéer m m och skicka till 
bridgeproblem@yahoo.se. 
 I problemen sitter du alltid Väst.

PROBLEM 1

Den här prackade Max Ödlund på 
mig.
 Du har tagit dig till 4s sedan Nord 
gett och öppnat med svaga 23 (med 
6-10 hp och egentligen sexkortsfärg). 
Han inleder med hjärterkung som Syd  
tar över med esset och fortsätter med 
en trumf. Över till dig!

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

PROBLEM 2

Det här är ett bekant problem, faktiskt 
en av mina favoriter.

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

Väst spelar 4s med hjärterdam i ut-

spel. Du vinner med esset och fortsät-
ter med trumf. Tyvärr bekänner inte 
Syd andra gången utan sakar en ruter. 
Hur tänker du dig fortsättningen?

PROBLEM 3

Géza Ottlik lär ligga bakom nästa giv. 
Den tillhör visserligen hans enklare 
men det underlättar ändå om du får 
alla fyra händerna:

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

Du får förstås trumfutspel mot 43. 
Annars hade du kunnet sikta på en 
ruterstöld på bordet – troligen utan 
större framgång, eftersom fienden kan 
vända med trumf tillräckligt ofta.

PROBLEM 4

Detta anses som ett av, ja kanske 
världens svåraste problem – lite över-
drivet tycker jag – så återigen får du 
alla händer. Problemet har namn efter 
konstruktören och gäller bara att ta 
alla stick med hjärter som trumf (The 
Whitfield six). 
 Väst får själv spela ut:

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

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

VÄDDÖ
Bridgeveckor för dig som vill utvecklas

Vecka 28 sön 5 juli - fre 10 juli
Spelteknik som spelförare och för-
svarsspelare. Budgivning när vi inte  
har trumfstöd. Att straffa motstån-
darnas kontrakt.

Teori, lagträning och partävling med 
18-21 brickor per tävling.

Vecka 29 sön 12 juli - fre 17 juli
Budgivningen när motståndarna öpp-
nat eller när de kliver in. Kan vi offra 
oss mot fiendens utgång eller slam?

Teori, lagträning och partävling med 
21-24 brickor per tävling.

Vecka 30 sön 19 juli - fre 24 juli
Att bjuda slam/storslam med kontroll. 
Budgivning på hög nivå med kravpass.
Smarta markeringar i försvaret. Hur vi 
ska försvara oss mot konstiga bud.

Teori, lagträning och partävling med 
24 brickor per tävling.

Huvudledare är Katarina Midskog.
Magnus Lindkvist filosoferar och Johannes Matsson sköter tävlingarna

Bridgeveckor för dig 
som vill utvecklas

5-10/7 – Spelteknik som spelfö-
rare och försvarsspelare. Budgiv-
ning när vi inte  har trumfstöd. Att 
straffa motståndarnas kontrakt.
12-17/7 – Budgivningen när 
motståndarna öppnat eller när 
de kliver in. Kan vi offra oss mot 
fiendens utgång eller slam?
19-24/7 – Att bjuda slam med 
kontroll. Budgivning på hög nivå 
med kravpass. Smarta markeringar 
i försvaret. Hur vi ska försvara oss 
mot konstiga bud.
Ledning: Katarina Midskog, Magnus 
Lindkvist & Johannes Mattson
Info & anmälan: katt-bridge@comhem.se

VÄDDÖ


