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Bridgefestival
29 juli–7 augusti
Välkommen till Örebro och 2016 års Bridgefestival! 
Här finns bridgetävlingar för alla, från den mindre 
rutinerade till  mer erfarna spelare. Varje dag spelas 
fyra sidotävlingar, tre bronstävlingar varav en 
med handikappberäkning, och en silvertävling.

Vackra Örebro är en underbar sommarstad med 
många boendealternativ, massor av trevliga 
restauranger, caféer och promenadstråk. Festi-
valen hålls på Conventum Arena – mitt i stan. 

Läs mer om festivalen i denna tidning och på 
www.svenskbridge.se.
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L E D A R E  M A T S  Q V I B E R G

Mats Qviberg ordförande 
mqv@svenskbridge.se

Vinterklimatet på våra breddgrader 
tror jag i mångt och mycket ligger till 
grund för att alla de skandinaviska 
länderna tillhör världens bästa bridge
nationer. Medelhavsländer som Spa
nien, Portugal och Grekland har inga 
stjärnor i bridge – Italien undantaget. 
Vädret där inbjuder till liv på restau
ranger, caféer, gator och torg.
 Nästa gång du klagar på vargavin
tern, tänk om! Det är ett perfekt väder 
för bridge – och bidragande orsak till 
våra framgångar vid de gröna borden!
 Våren och sommaren närmar 
sig med stormsteg. Planeringen för 
Bridge festivalen, som i år hålls 29 juli– 
7 augusti, är i full gång. Styrelsen ar
betar försöka få till ett nytt femårsav
tal med Örebro som värdstad. Bollen 
ligger just nu hos Örebro kommun 
och Conventums projektgrupp.
 För ett antal år sedan fick klubbar 
som arrangerade guldtävlingar kämpa 
med näbbar och klor för att skrapa 
ihop ett startfält, så att tävlingen över 
huvudtaget gick att genomföra. Till 
min gjädje noterar jag att trenden 
vänt. Guldtävlingar drar fulla hus 
och det händer numera att det blir 
fulltecknat. I mellandagarna firade 
Lindesbergs BS 70 år (grattis!) och 
hade hela 44 par på startlinjen i sin 
jubileumsguldtävling. Tre dagar se

nare fyllde 38 par Gävle BK:s lokaler 
för sedanvanliga Gävleguldet. Veckan 
dessförinnan höll även BK Allians i 
Halmstad sin guldmixtävling.
 Nye juniorlandslagskaptenen, Mar
tin Löfgren, har rivstartat. Han har 
dragit igång flera intressanta initiativ. 
Ett av dem kan du läsa om längre fram 
i tidningen, där han äskar om medel 
för att kunna matcha våra duktiga 
juniorspelare ännu bättre.
 I påsk, 2327 mars, är det dags för 
inte mindre än tre juniorarrangemang: 
JNM, Riksläger och Nordiskt junior
läger. Denna gång ska juniorerna 
husera på Västkusten, närmare be
stämt i Falkenberg. Klubbar med god 
ekonomi och som har en eller flera 
juniorer, får gärna bidra med en slant 
som kan möjliggöra att de får träffa 
andra juniorer. 
 Många vittnar om en härlig stäm
ning på våra juniorarrangemang och 
Rikslägret kan vara kittet som gör att 
juniorer fortsätter spela bridge. Ett 
av många bevis på detta är, när fram
gångsrika Sandra Rimstedt tillfrågas 
om hennes bästa bridgeminne, så sva
rar hon: Jag skulle nog ändå säga den 
fina gemenskapen vi hade under ju-
niortiden. I detta nummer kan du läsa 
intervjun Peter Ventura gjorde med 
Sandra i New York.

Nästa gång du klagar på vargavintern, tänk om! Det är ett perfekt väder  
för bridge, skriver Mats Qviberg i ledaren.

Klaga inte på vargavintern!



 

KALENDERN
FEBRUARI
1314 Rekommenderad spelhelg  
 SM Veteran kval
20 Guldtävling, Plattliret 
 i Stockholm

MARS
6 Sista spelhelg SM lag kval
2325 Rikslägret för juniorer  
 i Falkenberg
2627 JNM för par i Falkenberg

APRIL
910 SM lag semi
1124 Nybörjarträffen
1617  Rekommenderad spelhelg  
 för SM Par Open, kval
17 Sista anmälnings och  
 speldatum för semifinal  
 i SM Par Dam, SM Par  
 Veteran, SM Par Mixed  
 samt kvartsfinal i SM Par  
 Open
23 Guldtävling i Laholm
30 Guldtävling, mixedlag  
 i Karlstad 
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ban@svenskbridge.se och Andreas Jansson, 019-277 24 58, aja@svenskbridge.se

FÖRBUNDSINFO
OM MEDLEMSAVGIFTER
ÄNDRING AV KLUBB-  
ELLER DISTRIKTSAVGIFT
Om ni tänker ändra er klubb eller
distriktsavgift till spelåret 20162017 
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 inbetal ningskortet för nästa 
spelår. Används detta går det inte 
att skriva något meddelande. 
 Om man ”tappat” bort inbe
talningskortet kan man i stället 
använda BG 373–3482, ange sitt 
medlemsnummer och sin klubb i 
meddelandefältet.

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

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

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

Micael Svensson 019277 24 82

Tommy Andersson 019277 24 83

Carina Wademark 019277 24 84 

Micke Melander 019277 24 85 

Thomas Winther 019277 24 86

Roger Wiklund 019277 24 87

Björn Andersson 019277 24 88

Yvonne Ström 019277 24 89
Andreas Jansson 019277 24 58

GULDTÄVLING
Är din klubb sugen på att  
arrangera en guldtävling? 
 Ansökan om nästkommande sä
songs tävlingar ska vara förbundet 
tillhanda senast den 15 april 2016. 
Ansökningar som kommer in efter 
detta datum riskerar att ligga utan
för spelprogram m m.
 Ni kan dock när som helst an
söka och få besked under året om 
ni vill arrangera en tävling.

EFTERLYSNING!
Vi söker kontakter med dig som har 
personliga kontakter med någon 
som sitter i styrelse eller ledande 
befattningar hos idrottsförbund 
anslutna till Riksidrottsförbundet. 
Har du det, skicka ett mail till Micke 
Melander, mme@svenskbridge.se, 
och berätta vilket RFförbund det 
rör och vem det är.

Riksläger & JNM
2325 mars anordnas Riksläger för juniorer i 
Falkenberg där även JNM för par (2627 mars) 
spelas i anslutning till lägrets avslutning. Se 
separat inbjudan i tidningen och på hemsidan.
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I N N E H Å L L  I  B R I D G E

Från Zambia till Örebro

S I D  3 0

Sandra Rimstedt

Zambia och bridge? Jodå, det går alldeles utmärkt. 

Bridgefestivalen fick långväga besök från Zambia.

S I D  6 - 1 3

Bridge besöker Sandra Rimstedt,  

inte bara en av Sveriges bästa  

damspelare utan också en klippa 

inom den svenska FN-delegationen.

Varberg visar vägen
S I D  2 6 - 2 8

BK Albrekts har gjort en jättesatsning 

på att rekrytera unga spelare.



Sandra framför 
FN-skrapan i New York.
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P R O F I L E N  S A N D R A  R I M S T E D T

B ridge har korsat Atlanten och är i New 
York för att träffa Sandra Rimstedt, endast 

28 år ung men med stort ansvar i FN och med en 
räcka framgångar vid bridgebordet. I unga år var 
hon bofast i våra juniorlandslag och de senaste 
åren i damlandslaget.
 Sedan fyra år bor Sandra i världsmetropolen 
New York. Vi har stämt träff på mexikan
ska restaurangen Dos Caminos i hörnet 3rd 
Avenue/50th Street.
 Dos Caminos ligger bara en kort promenad 
från FNskrapan där Sandra jobbar. Sandra gli
der världsvant in och vi får ett bord mitt i restau
rangen. Min oro för den höga ljudvolymen viftar 
Sandra bort: 
 – Tycker du att det här är hög ljudnivå, då har 
du inte varit på många restauranger i New York!
 Det stämmer i och för sig. Framförallt var det 
23 år sedan jag var i ”The Big Apple” senast.
 Enchilada och Quesadilla står på menyn,  
men svenskar är ju tokiga i tacos så vi kör på det. 
Sandra vill ha fisk på sina tacos, jag föredrar kött.
 Under hösten 2008 träffade Sandra amerikan
ske Shane Blanchard, naturligtvis på en bridge
tävling, i Nationals i Boston, och började dejta 
året därefter. I samma veva började Sandra läsa 
nationalekonomi 3,5 år på universitetet i Lund. 
Efter ett par års distansförhållande, tog Sandra 

TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: PRIVAT

Med Sverige i FN:s säkerhetsråd blir det enklare att få fram lösningar 
på kriserna i Syrien och på andra håll i världen, enligt statsministern. 
Stefan Löfven tog i höstas chansen att i FN:s generalförsamling be om 
omvärldens stöd för den svenska kandidaturen.
 Statsministerns hela vistelse i USA var planerad in i minsta detalj 
av Sandra Rimstedt, inte bara en av Sveriges bästa dambridgespelare 
utan också en klippa inom den svenska FN-delegationen i New York.

If I can make it there, 
I'll make it anywhere.

sitt pick och pack för att flytta till det stora lan
det i väster. 
 Shane jobbar för bettingsajten Fantasy Sports 
Online och han har varit spelande kapten i det 
amerikanska juniorlandslaget. Precis som San
dra kommer Shane från en bridgefamilj. Bobby 
Levin (styvfar), Jill Levin (mamma), Brad Moss 
(farbror) och Gail Greenberg (farmor) är alla 
världsmästare i bridge! Pappa Robert är Shanes 
fasta bridgepartner och han har flera amerikan
ska mästerskap på sin meritlista.
 När Shane i en intervju fick frågan vad bridgen 
givit honom, var svaret enkelt: 
 – Om det inte vore för bridgen, skulle jag 
aldrig lärt känna så många fantastiska människor 
över hela världen – och inte heller träffat min 
drömtjej, Sandra!
 Sandra och Shane bor just nu i Mid Down
town, mitt på Manhattan, men de har sett sig 
om efter större boende. Det är inte bridgen som 
pockar, utan något som putar. Paret väntar till
ökning i mars.
 Är det inte dyrt med boende i New York?
 – Om det är! Jag började gråta när vi inledde 
sökandet efter ny bostad. Priserna är ju helt 
sjuka. Samtidigt tjänar man betydligt mer i New 
York än på många andra platser.
 Snart går i vart fall flyttlasset till mer familjära  >
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       UpperWest side, inte långt ifrån 
Central Park.
 Du var inte sugen på att styra kosan 
söderut? Sol, värme och palmer:  
Florida?
 – Mmm… jag skulle inte ha något 
emot att flytta till Florida, men Shane 
är rotad här och samtidigt är New 
York en väldigt spännande stad att bo 
i. Innan jag flyttade till New York äls
kade jag staden som turist, men tänkte 
att ”här vill jag aldrig bo”. Den bilden 
har ändrats allteftersom jag lärt känna 
staden och alla mysiga krypin.
 Vad är bäst med New York?
 – Här finns verkligen något för alla. 
Är man beredd att jobba hårt har man 
alla möjligheter att lyckas bra. Staden 
är också multikulturell, utan att det 
ses som ett problem.
 Hur ofta är du hemma i Sverige?
 – Definitivt en gång på sommaren 
och om bridgeschemat tillåter kan det 
bli ännu en hemresa, ofta över jul.
 Vad saknar du i Sverige.
 – Förutom familj och vänner... 
svenskt godis!
 Vad kan du ge för tips till en besö-
kare i New York?
 – Stressa inte. Sug in atmosfären. 
Strosa runt. Resten ger sig själv.
 Om man vill passa på att besöka 
någon bridgeklubb i New York under 
sin semester här, vart ska man då gå?
 – Jag vill gärna rekommendera 
Honors Bridge Center som ligger 
på 14:e våningen på 133 East, 58th 
Street (mellan Lexington och Park). 
Här möter du minst en världsmäs
tare vid vartannat bord! Eftersom de 
stora stjärnorna som regel spelar med 
en klient är chansen god att få bra 
brickor mot dem. Klubben har blivit 
väldigt populär på senare tid, så nu
mera krävs det föranmälan till en del 
tävlingar. Läs mer på deras hemsida: 
www.honorsbridgeclub.org.

 Vilken sida av dig har förändrats 
mest sedan du flyttade till New York.
 – Jag älskar god och vällagad mat. 
Det intresset har jag utvecklat ännu 
mer här. Det gick snabbt att lämna 
turistrestaurangerna i Little Italy. Nu
mera är jag extremt kräsen och betalar 
gärna för underbara matupplevelser. 
Utbudet är enormt i den här stan och 
det poppar ideligen upp nya restau
ranger. Det är fantastiskt kul att prova 
olika inriktningar och influenser – och 
då får det gärna kosta.
 New York är ett potentiellt mål för 
terrorister. Har du känt mer oro efter 
terroristattentaten i Paris?
 – Ja, faktiskt. Mer än innan. Jag är 
mer medveten om att det kan hända 
här också. Att skada New York är ju 
en terrorists våta dröm. Tanken slår 
en varje morgon, när man som jag 
passerar Grand Central i rusningstid, 
liksom de flesta andra arbetande New 
Yorkbor. Amerikanarna är efter 
11septemberattackerna på sin vakt, 
medan jag har tagit deras oro med en 
klackspark. Efter Parisdådet känns 
det som om terrorn kom närmare.

TRYGGT MED SVENSK ARBETSGIVARE

FN har 193 medlemsstater. Sandras 
arbetsplats, svenska FNrepresenta
tionen, bevakar alla svenska intressen 
och rapporterat till UD. Arbetet är 
just nu främst inriktat på att få Sverige 
med i säkerhetsrådet. Säkerhetsrådet 
har mycket stor makt i FN. De fem 
permanenta medlemmarna, Kina, 
USA, Frankrike, Storbritannien och 
Ryssland, har vetorätt i alla beslut. 
Sammanlagt ingår femton stater i sä
kerhetsrådet och de som inte är stän
diga väljs vartannat år, så att fem stater 
ersätts varje år.
 Sverige kandiderar till en plats i 
säkerhetsrådet 20172018 och kon
kurrerar om platsen med Italien och 

Nederländerna. Det är 20 år sedan 
Sverige satt i säkerhetsrådet.
 – Att jobba för en svensk arbets
givare känns tryggare än att vara an
ställd på ett amerikanskt företag. Men
taliteten är betydligt mer annorlunda 
på den amerikanska arbetsmarknaden. 
Amerikanarna är extremt hierarkiska 
och byråkratiska. Svenskar jobbar i 
regel mer effektivt och med kortare 
arbetsdagar, trots traditionsenliga  
fikapauser – arbetsförhållanden som 
jag uppskattar enormt, säger Sandra.
 Sandra verkar ha gjort ett gott av
tryck i den svenska FNdelegationen 
och hon har presenterats flera intres
santa tjänster som nästa kliv uppåt i 
karriären. Men av det blir intet. I vart 
fall inte nu, eftersom Sandra och Sha
ne väntar barn om några månader.
 Att få barn i USA och New York 
ser hon på med skräckblandad förtjus
ning. 
 – Jag har alltid tänkt att vi ska till
baka till Sverige om vi får barn, men 
nu blir det inte så. Jag antar att jag 
har lättare att anpassa mig här än vad 
Shane skulle göra i Harplinge…
 I USA finns inte heller någon 
motsvarighet till de svenska sociala 
skyddsnäten. De billigaste dagisplat
serna på Manhattan kostar 2.000 dol
lar, alltså dryga 17.000 kr. 
 I månaden.
 Om man tillåts vara mammaledig är 
upp till företaget att bestämma. Ofta 
ges bara någon veckas ersättning och 
möjlighet att vara hemma i maximalt 
sex månader – men mestadels utan 
ersättning.
 Barnpassningen löser sig på nåt sätt, 
tror och hoppas Sandra.
 – Jag har i vart fall redan bokat in 
spel i sommarnationals i Washington i 
slutet av juli!
 Sandra räknar med att kunna vara 
hemma med bebisen och samtidigt få  

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

>

>
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      lite tillskott i kassan, genom att 
lära ut och spela bridge på Internet.
 – Jag har tre klienter som jag un
dervisar på BBO. Det är få förunnat 
att kunna jobba på det sättet. Utan det 
extraknäcket hade jag inte sovit gott, 
kan jag säga.

VANLIGT ATT HYRA EN DUKTIG PARTNER 

I USA är det vanligt att hyra sig en 
duktig bridgepartner. Klienter betalar 
bra för att få vägledning genom brid
gens labyrinter av någon stjärnspelare. 
 Det finns tre typer av klienter:  
1) de som vill spela tävlingar och få 
feedback och tips på vad de ska för
bättra, 2) de som vill ha teorilektioner 
och 3) de som är resultatfokuserade 
och bara vill tävla.
 Sandra blev snabbt populär på 
Manhattans bridgeklubbar. Hennes 
ödmjuka stil gick hem.
 – Till en början spelade jag med 
klienter en gång om dagen. Det eska
lerade snabbt, så bara efter ett år hade 
jag tre pass om dagen, sju dar i veckan, 
där jag antingen spelade tävling, höll 
seminarium eller privatlektioner för 
klienter. Det fanns inget stopp. Jag 
kunde få jobba hur mycket som helst!
 Varför tror du att du så snabbt fick 
många uppdrag?
 – Jag har alltid velat bli lärare, så 
rollen som mentor passar mig bra. Sen 
uppfattas vi svenskar som trevliga vid 
bridgebordet, något som kan vara en 
bjärt kontrast till den lite tuffare ame
rikanska attityden.
 Det är svårt att kombinera utveck
ling för klienter och samtidigt hinna 

med eget spel. Utmaningen blir att 
hitta en god balans. Det frenetiska 
tempot gjorde att det egna spelet blev 
lidande och tiden fanns inte till att 
utveckla Sandras egen bridge.
 – Samtidigt bar jag på många dröm
mar. Jag ville göra något annat, något 
större än att hålla på med ett kortspel. 
Jag tänkte, att jag alltid kunde falla 
tillbaka på bridgen om jag provade 
mina vingar. 
 Det var då hon lämnade den säkra 
bridgemyllan, tittade upp och såg FN
skrapan, Förenta nationernas hög
kvarter i Midtown på Manhattan.
 Det blev många besvikna bridgeele
ver, när Sandra meddelade att hon ac
cepterat ett tre månaders heltidsvika
riat för den svenska FNdelegationen. 
Ur klienternas perspektiv blev det inte 
bättre när Sandra fick förlängning på 
vikariatet.
 Sandra kastades snabbt in i rollen 
som koordinator i kampanjarbetet 
med att få till en svensk representation 
i säkerhetsrådet. I tjänsten planerar 
Sandra för statsrådens, statsministerns 
eller kungafamiljens besök i USA, in 
i minsta detalj, från att de landar till 
dess att planet med högdjuren lyfter 
igen mot Sverige.
 Med ett så krävande jobb hann hon 
inte med särskilt mycket bridge.
 – Jag var lite orolig inför Nationals 
i Denver, som gick i månadsskiftet 
novemberdecember. FNarbetet hade 
varit intensivt och jag hade inte spelat 
särskilt mycket. Därför blev jag lite 
paff när det gick så bra – jag har ald
rig haft så bra resultat som i Denver! 

Kanske var det för att jag kunde spela 
utan några egna förväntningar.
 Tillsammans med syster Cecilia, Ida 
Grönkvist och amerikanskorna Linda 
Nitabach, Janice SeamonMolson och 
Tobi Sokolow vanns damlagtävlingen 
Marsha May Sternberg BAM teams, 
trots en sponsor i laget som inte har 
samma bridgekvalitet som övriga. 
Därutöver blev det en fjärdeplats 
i Nail Life Master Open Pairs och 
en sjätteplats i Whitehead Women’s 
Pairs.
 – Seger i en Nationals är det främsta 
du kan uppnå i bridge, eftersom i stort 
sett alla världens bästa spelare deltar.
 Vilka framgångar räknar du till 
dina främsta.
 – Faktiskt båda från förra året: gul
det i EMpar för damer i Tromsø och 
segern i damlagtävlingen i Nationals i 
Denver.
 Vilket är ditt bästa bridgeminne?
 – Jag skulle nog ändå säga den fina 
gemenskapen vi hade under juniorti
den.
 Hur tar du en dålig bricka?
 – Om det handlar om ett större 
mästerskap ser jag till att ta ett break,  
t ex går på toa, för att skaka av mig det 
som gått snett. Gör jag ett misstag när 
jag spelar med en klient är det svårare, 
för där förväntas jag föregå med gott 
exempel. Då är det bara att bita ihop…
 Vad är den främsta skillnaden på 
bridgen i Sverige och USA?
 – Budgivningen är betydligt mer 
utvecklad i Europa. I USA reser de 
nackhåren om de får se något annat än 
vad de är vana vid, d v s naturliga sys
temet Standard American med 1517 
sang och femkorts högfärg. Multi är  
t ex bannlyst här! Spelstandarden på 
en vanlig klubb upplever ändå jag som 
något lite bättre i USA.
 Hur är det med startavgifterna?
 – Det mesta är dyrt i New York, 

Jag vill alltid bemästra varenda giv, 
maximera antalet stick och poäng  
och göra det som är rätt i längden.

”
”

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

>
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även att spela bridge. Här kostar det 
25 dollar (ca 200 kr) att spela en vanlig 
partävling på 24 brickor. Landsorten 
påminner mer om svenska spelavgif
ter, där det kostar 4050 kronor att 
spela en partävling. Några priser för 
de bäst placerade förekommer inte. 
Det enda som intresserar amerikanska 
spelare är att samla mästarpoäng.
 Spelar man hemmabridge i USA?
 – Javisst. Det förekommer även att 
man hyr en bridgelärare som är med 
och spelar hemma och som kan kom
mentera budgivning och spel.
 Hur började du spela bridge?
 – Första kontakten fick jag som 
femåring, då jag lärde mig räkna hp 
och öppningsbuden på entricksnivån. 
Under den första Bridgefestivalen i 
Skövde 1995, eller SMveckan som 
den hette då, höll Micke Melander 
kurs med två syskonpar. Det var Ce

cilia och jag samt systrarna Jenny och 
Sofia Ryman. Då var jag 8 år, men det 
var först vid 11års ålder jag på allvar 
började spela bridge. Vi fyra tjejer 
sporrade varandra under åren och 
kittet till bridgen fanns där, eftersom 
våra föräldrar spelar bridge. Vi träf
fades några gånger varje år. Viktigt för 
juniorer är att ha vänner i egen ålder.
 Kände du någon press från dina 
duktiga bridgeföräldrar att följa i  
deras fotspår?
 – Nej, inte alls. De har aldrig pushat 
oss.
 Hur ska fler unga lockas till bridge-
borden?
 – Det är viktigt att de börjar i rätt 
ålder. Jag tror att 910årsåldern eller 
i början av gymnasiet är bästa tiden 
att börja. Lyckas man få fram ett gäng 
med en god sammanhållning, som kan 
peppa varandra, åka på Riksläger till

sammans o s v, har de så kul att de inte 
vill sluta, även om det kan vara svårt 
att lära sig själva spelet. De kanske 
inte älskar bridgen till en början, men 
de vill gärna umgås med sina bridge
kompisar.

RIMSTEDTS HEMLIGA ”BRIDGE-GEN”

”Rimstedtsklanen” dominerar svensk 
bridge. Ni fyra syskon, ”Cilla”, du, 
Ola och Mikael rakar ju hem svenska 
och internationella medaljer på lö
pande band. Vad är egentligen hemlig
heten med Rimsteds ”bridgegen”? 
 – Haha, ja säg det du! Främst 
handlar det om vinnarinstinkt. Vi är 
alla dåliga förlorare, riktigt dåliga. 
Pappa är kanske den största vinnar
skallen medan mamma är mer envis.
 Efter att ha varit åtskilda några år, 
skördar dina tvillingbröder Ola och 
Mikael stora framgångar. Har du  >
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FAKTA

NAMN  Sandra Rimstedt

ÅLDER  28

BOR  New York

FAMILJ  Amerikanske maken Shane 
Blanchard och bebis med i mars. 
Mamma Ann Rimstedt, pappa 
Magnus Eriksson, syskonen Ceci
lia, Mikael och Ola Rimstedt är 
alla framgångsrika bridgespelare.

STYRKA  Vinnarskalle som spelar 
som bäst när det gäller. Sätter 
gärna press på motståndarna.  
Har utvecklat förmågan att göra 
besluten lättare för partnern.

SYSTEM  Stark klöver. 12 är 
antingen en balanserad hand eller 
fyrkorts högfärg med minst fyr
korts lågfärg. Femkorts högfärg. 
Favoritöppningen är svag sang, 
912 hp i ozon.

MÅL I BRIDGE  Seger i Venice Cup 
(VM för damlag) och att vinna 
någon öppen amerikansk National.

BRIDGEMERITER  Guld i öppna EM
dampar, fyra EMmedaljer, två 
NMguld, femteplatser i VM, seger 
i Marsha May Sternberg BAM 
teams och flera andra toppplace
ringar i amerikanska Nationals.

TIPS PÅ HUR MAN BLIR EN BÄTTRE 
BRIDGESPELARE  Spela ofta med och 
mot bättre spelare.

Sandra och Shane.

       inte funderat på att bilda par med 
din syster, ”Cilla”?
 – Bra fråga. Jo, det vore ju ett natur
ligt alternativ. Men tänker vi bridge på 
samma sätt? Nja… ”Cilla” är oerhört 
teknisk medan jag går mer på känsla. 
Det kan kanske vara en bra kombina
tion. Framtiden får utvisa.
 Vilken eller vilka spelare har betytt 
mest för din bridgekarriär?
 – I början var det pappa, även om 
jag inte ville erkänna det så lyssnade 
jag och tog till mig hans tips… Här i 
USA bollar jag gärna bridgeproblem 
med en av de nya stjärnorna, John 
Hurd, eftersom vi har samma stil och 
båda gärna är aggressiva i budgiv
ningen.
 Vilken är din styrka vid bridgebor-
det?
 – Vinnarskalle i kombination med 
logiskt tänkande. Jag vill alltid bemäs
tra varenda giv, maximera antalet stick 
och poäng, och göra det som är rätt i 
längden. Jag försöker även göra det så 
lätt som möjligt för partnern. Partnern 
och jag är ett team som ska lyckas 
tillsammans. I spel med mindre ruti
nerade klienter är det avgörande att 
vara tydlig – och den egenskapen har 
jag tagit med mig i spelet med mina 
ordinarie partners också.
 Vad vill du utveckla i din bridge?
 – Jag vill gärna spela med världens 
bästa spelare så mycket som det går. 
Man snappar alltid upp något från alla.
 Vad i bridgesammanhang vill du 
helst vinna?
 – Venice Cup (VM för damlag) och 
en öppen tävling i Nationals.
 I damlandslaget spelar du tillsam-
mans med Emma Övelius. Vilket sys-
tem spelar ni?
 – Stark klöver i kombination med 
zonvarierad sang. I ozon är vår sang
öppning verkligen svag och lovar 912 
hp, men det händer att vi öppnar på 

8 hp… Det kan låta helt galet, men vi 
har vunnit många brickor när vi öpp
nat med den svaga sangen. Dels är det 
som motståndare alltid lite svårare att 
börja bjuda på tvåläget, dels använder 
många trubbiga vapen mot sangöpp
ningar.
 Jenny Ryman, som du tidigare 
nämnde, heter ju numera Wolpert i ef-
ternamn och bor i Florida. Hon repre-
senterar USA i landslagssammanhang. 
Är det något som lockar dig?
 – Vi får se, alla dörrar står öppna. 
Helst vill jag ju spela i ett svenskt 
damlandslag, men det går inte att 
sticka under stol med att det är en 
ekonomisk fördel att satsa på att ta en 
plats ett amerikanskt sponsrat damlag. 
Sedan får man också betänka, att det 
är två års karantän för att byta flagga 
på landslagströjan, men ångrar man 
sig och vill byta tillbaka, måste man 
vänta i 10 år.
 Vad hade du gjort i livet om du inte 
vore bridgespelare?
 – Något som känts betydelsefullt. 
Om jag fått börja om med studierna 
skulle jag gärna läst till civilingenjör.
 Vad gör du när du inte spelar 
bridge?
 – Yoga! Just nu är går jag på yoga 
för gravida. Yogan hjälper mig på alla 
plan. Den minskar stress, håller krop
pen smidig och gör att jag känner mig 
mer närvarande i alla situationer. Jag 
har alltid varit intresserad av hälsa och 
välbefinnande, men aldrig lockats av 
motionsspår eller svettiga gym.
 Säg att jag skulle ge dig en månads 
betald semester. Vart skulle du då 
åka?
 – Jag tycker om att resa, så det vore 
avslappnande att öhoppa i Karibien 
och sen utforska Sydamerika.
 Vi tackar Sandra för intervjun och 
önskar henne all lycka både med barn 
och bridge i framtiden!

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

>
>
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Den som har koll på den norrbott
niska geografin vet att att Boden ligger 
ett par mil väster om Luleå. 
 Åtta mil norr om Luleå ligger Kalix.
 När Berith Andersson med sin man 
Urban Finnsson spelade DMmixed 
i Piteå för ett par år sedan, så slutade 
paret tvåa och missade därmed SM i 
Örebro då enbart vinnarna var kvali
ficerade.
 – Vi var ganska upprörda, eftersom 
vi var tvåa slagna med bara en poäng, 
berättar Berith Andersson.
 På vägen hem till Boden diskutera
des det flitigt i bilen.
 – Jag hade lagt ut alla papper i bilen 
och så gick vi igenom allt långsamt.
 Plötsligt tittade Berith upp.
 – Jag tyckte det tog väldigt lång tid 
till Boden och jag sa ”Men Urban, vi 
är ju i Kalix!”.
 Varpå Urban svarade:
 – Är vi Kalix? Varför har du inte 
sagt något?
 – Då sa jag åt honom ”men det är ju 
du som kör…”.

Missade SM – hamnade i Kalix!

Berith Andersson fick åka 16 mil extra. Bridge är fantastiskt!

Skulle hit
Hamnade här!

Började här

TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Bridge engagerar.
 Det vittnar inte minst Beriths historia, om när de hamnade 
i Kalix i stället för i Boden.

N A T I O N E L L T  S M - K V A L

Juniorlandslagstruppens aktiviteter behöver finansieras, men en 
trist sanning är att det saknas medel att göra det ledningen vill.

HJÄLP TILL att bättre kunna finansiera truppen!
SAMLA IN pengar på klubben!
SÄTT IN ett valfritt belopp på bankgiro 5666-0434!



TYSKLAND
TJECKIEN

ÖSTERRIKE

ITALIEN

DANMARK

München
Salzburg

Bad Gastein

Göttingen

Hamburg

GedserRødby
Puttgarden Rostock

Göteborg

Malmö

Berlin

Dresden

Köpenhamn

Prag

Wien

Venedig

Stockholm

= Här övernattar vi

För mer information och bokning ring 0771-20 20 20

Upplev världsstäder som Berlin, Prag och Dresden samt njut av 
storslagna vyer under en bridge vecka i kurorten Bad Gastein i 
Österrike. Under veckan kan du även följa med på dagsutflykter 
till bl a Mozarts hemstad Salzburg eller till världsarvet Venedig. 

Stort aktivitetsprogram med dagliga promenader
Varje morgon leder våra duktiga guider turer runt om i Gasteinerdalen, 
där du får uppleva historiska platser och storslagen natur. Du kan 
även spela boule och minigolf i Hotel Salzburger Hofs hotellpark, 
bada i de varma thermalbaden och delta i vår vattengymnastik mm. 

Spela bridge i sommarparadiset Bad Gastein 
Vi spelar ett parti bridge om dagen på anrika Hotel Salzburger 
Hof och auktoriserad spelledare på resan är bridgeveteranen Kalle 
Persson. Vi lovar en trevlig social och spännande bridgevecka.

På onsdagen kan du följa med på en hel dags-
utflykt till världsarvet Venedig (mot tillägg). 

Du får uppleva Prag.

Bridge- och aktivitetsresa till 
kurorten Bad Gastein i Österrike

U P P L E V  B E R L I N ,  P R A G  O C H  V E N E D I G  P Å  E N  1 1 - D A G A R S R E S A

Allt detta ingår i resans pris:
• Avresor 12 maj, 19 maj, 15 sept och 22 sept.
•  Resa med bekväm långfärdsbuss till Bad Gastein genom Europa. 
•  Övernattning på 4-stjärniga hotell i Berlin, Prag och Göttingen 

med frukostbuffé och middag inkl måltidsdryck.
• Sightseeing i Berlin och Prag. 
•  Sju övernattningar på Hotel Gisela eller Hotel Salzburger Hof i 

Bad Gastein med stor  frukostbuffé och goda middagar.
• Du kan även välja vår 8-dagars resa med flyg direkt till Salzburg.

Pris 9 495 kr, boende i dubbelrum på Hotel Gisela
Pris 11 295 kr, boende i dubbelrum på Hotel Salzburger Hof
 
Ring oss  redan idag på 0771-20 20 20 och  boka din bridgeresa. 
Välkommen i sommar!

Sol och härliga bad 
i de varma källorna.

Våra bekväma lång-
färdsbussar.

Spelledare 
Kalle Persson.

                              Hotel Salzburger Hof 
– nr 1 på TripAdvisor.
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Slutspelet i VM
”Indian summer” – DEL 2

I N T E R N A T I O N E L L T  B E R M U D A  B O W L

Här fortsätter Niklas berättelse om 
kvartsfinal, semifinal och finalen i  
Bermuda Bowl. I nr 5/2015 berättade 
Niklas om gruppspelet.

GRUPPSPELET – SAMMANFATTNING

Det räknades förstås ut en butler för 
Round Robin. För att ge dem mer 
rättvisa har jag här korrigerat de of
ficiella scorerena genom att subtrahera 
eller addera medelvärdet på butlersco
ren för de par man mött. Då ser det ut 
så här:
Johan & Frederic .........................+0.39
Niklas & Tommy ........................+0.19
Johan & Fredrik .......................... 0.27

Denna lista styrker väl egentligen 
vad vi redan konstaterat inom laget, 
nämligen att ”Joppe” och ”Freddan” 
var klart bästa par och utan dem hade 
vi inte varit i kvartsfinal. Tommy och 
jag har så här långt gjort en godkänd 
debut medan Johan och Fredrik spelat 
under sin förmåga och haft en hel del 
otur. Man ska minnas att man alltid 
vinner och förlorar som ett lag och det 
är lagets resultat som är det primära. 
När man spelar på så här hög nivå 
måste man kritiskt granska allas in
satser och då är butlern ett bra hjälp

medel, i alla fall om det är ett rimligt 
antal jämförelseresultat. När antalet 
bord blir färre är butlern av mindre 
värde, vilket är en av anledningarna 
till att det vanligen inte finns några 
butlerresultat från kvartsfinalerna och 
framåt.

KVARTSFINAL – BULGARIEN

I kvarten får vi möta Bulgarien som 
vann Round Robin och valde att möta 
oss. De har 8,5 imp i carry over att gå 
på. Tommy och jag inleder tillsam
mans med Joppe & Freddan. Det bör
jar bra, när Stefanov och jag i zon mot 
ozon har:

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

och ser 1s till höger. Jag passar förstås 
och kan sedan ta in ett par stillsamma 
bet i 2s. 
 Stefanov väljer ett obegripligt sang
inkliv och det enda positiva för hans 
del, är att han själv slipper spela 2c 
dubbelt. Det stannar dock vid en zon
bet, vilket ger 7 svenska imp. 
 Tommy och jag fortsätter att spela 
lugnt och fint vid vårt bord. När vi 
har demonerna som vingar vid andra 
bordet, krävs det inte mer för att vinna 
första setet med 57–10, vilket innebär 

att vi leder med totalt 38,5 imp. 
 Fredrik och Johan ersätter Tommy 
och mig. Båda lagen har tre stora 
svingar in, men vi tar lite fler imp på 
småspel, så 43–34 innebär totalt 47,5 
imp i ledning.  För en gångs skull får 
Joppe & Freddan vila sista setet och  
i ett impsnålt set tar vi ytterligare  
2 imp, för att leda med totalt 123–73,5 
inklusive carry over. I detta set har 
”buggarna” faktiskt en hel del röta! 
Bland annat är Fredrik i 3s dubbelt 
med singel till Kkn9x i hjärter. Han 
spelar singelhackan från bordet och 
ska välja om han ska sätta i nian eller 
knekten. Han väljer knekten och får 
böta 200 i stället för att ta in 730. På 
en annan bricka bjuder Tommy och 
jag oss till 3 sang, när 4s är stendött. 
Dessvärre gissar jag fel på ruterti
ans placering och går bet. Hade vi 
fått dessa brickor med oss hade nog 
matchen varit över. Det känns dock 
som om vi är det bättre laget och har 
kontroll över matchen, men det kan 
skifta snabbt, så vi tar inget för givet. 
 Tyvärr tar Bulgarien in 24 imp på 
de tre första brickorna i fjärde setet. 
Nu är det match igen. Vi kontrar dock 
raskt när Joppe och Freddan får hem 
3 sang som betas vid andra bordet och 

TEXT: NIKLAS WARNE, KNIVSTA  FOTO: FRANCESCA CANALI, ITALIEN

Det blev silvermedaljer till Sveriges öppna lag i Bermuda Bowl (VM),  
det bästa resultat någonsin ett svenskt lag har åstadkommit i turneringen. 
 Efter en spännande final vann Polen med 14,5 imp (307,5–293).
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sedan stänker Johan och Fredrik in 
en annan tresangare på inga kort och 
ingen anpassning, men hem går den. 
 Joppe och Freddan försöker sig på  
6 sang som hänger på att 754 mitt
emot ED108 ska ge tre stick. Det 
går inte alls och vi förlorar 13 imp, 
men kvitterar denna bricka när Johan 
och Fredrik vackert reläbjuder sig till 
6s på rätt hand på följande giv:

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

Man inleder med en stark klöver av 
Öst och 13 av Väst, utgångskrav utan 
kortfärg. Nu har Öst möjlighet att 
visa upp sin hand i stället för att fråga 
vidare, ett mycket användbart knep i 
reläsystem. Väst får in 4450 och 11 
”zzpoäng” (E=3, K=2, D=1) och kan 
i princip spela igenom 6s i huvudet.
 Bulgarerna tar in 9 imp i detta set, 
men vi är fortfarande 40,5 imp före 
med 32 brickor kvar. 
 Vi fortsätter med samma uppställ
ning. Fredrik och Johan hittar en fin 
offring i 5c för en hundralapp mot 4s 
i zonen vid andra bordet. På en bricka 
strax efter försöker sig bulgarerna på 
3 sang på 22 hp och det går fem lugna 
zonbet och nu är ledningen uppe i 
sextiotalet imp. Bulgarerna försöker 
kontra med 4s på ”inga kort”, som 

slinker hem och på slutet missar Fred
rik och Johan en utgång och går sedan 
för 800 i 3 sang dubbelt, där Fredrik 
nog borde gått ur i 42. Det var dock 
samme man som chansdubblade 3s 
tidigare i matchen, så Fredrik vill inte 
blir bortskrämd från 3 sang i zonen.
 Vi har nu 36,5 imp upp inför sista 
sexton. Tommy och jag kommer in 
istället för Fredrik och Johan. 

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

VM-SILVER! Knapp förlust i Bermuda Bowl-finalen (VM) gav svenskt silver. Fr v: Fredrik Nyström, Niklas Warne,  
Frederic Wrang, Johan Upmark, Tommy Bergdahl, Jan Lagerman (tf kapten), Johan Sylvan och PG Eliasson (kapten).

>
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Bulgarerna tar in lite i början men 
vi kontrar med några småspel och 
är aldrig riktigt hotade. På given 
på föregående sida har vi har t o m 
råd med en oturssits. Vid vårt bord 
bjuder NanevGunev fantasilöst 4s 
efter en stark klöveröppning utan att 
ens nosa på slam. Vid andra bordet 
visar Freddan 2021 sang och Joppe 
slaminviterar med 6+ spader. Freddan 
nappar förstås, men 40 sitsen stjälper 
kontraktet. Vi vinner ändå med 20,5 
imp – och är i semifinal! 
 Vi har slagit vinnarna från grupp
spelet utan att någon gång i matchen 
ligga under, vilket känns bra. Till yt
termera visso har bulgarerna haft en 
hel del tur och utan den hade siffrorna 
blivit mycket större.

SEMIFINAL – USA 2

USA 2 inleder semifinalen med 12,7 
IMP i carry over. Tommy och jag 
börjar tillsammans med Joppe och 
Freddan och det blir riktig revolver
bridge. Tommy och jag tar in 1400 
i 4s dubbelt på första brickan, men 
jänkarna kontrar genom att ducka en 
bra ozonsutgång som Tommy och 
jag bjuder, men som dessvärre går bet 
och bjuder sedan en tämligen usel men 
obetbar zonutgång, som Joppe och 
Freddan undviker.
 Hur bra koll har ni på era marke
ringar?

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Bergdahl Kranyak Warne Demuy 

  pass pass 
pass 1c* pass  12* 
pass 23 pass 2s* 
pass 2NT pass 3NT 
pass pass pass

Stark klöver och ruteravslag inleder. 
Kranyak beskriver sedan en balanse
rad hand med (19)2021hp och De
muy väljer niosticksutgången med sin 
helt jämna hand. 
 Jag hittar en inspirerad hjärtersexa 
ut till åtta och knekt och nu är goda 
råd dyra för Kranyak. Han kontrar 
dock listigt med en hjärter till och jag 
kommer in på kungen. Jag försöker 
med en klöver som går till knekt och 
kung och spelföraren fortsätter med 
tre mål spader då Tommy lägger spa
derdam, spaderknekt och klöverfyra 
– i den ordningen. 
 Jag hade svårt att läsa den där klö
verfyran och om han velat ha hjärter 
kunde han väl lågmarkerat rutern, 
resonerade jag och vände med ruter 

i tron att Tommy hade EKxxx i 
ruter och spelföraren ungefär

s E K x x  3 E kn x x  2 D kn  c K D x

Tommy, å sin sida, tyckte att om han 
velat ha ruter i vända hade han sakat 
spadern nerifrån och därefter en klö
ver. Oavsett vem som har rätt är det 
något att diskutera med favoritpart
nern. Då 4s var stendött vid andra 
bordet vinner USA 10 imp. 
 Vi spelar dock bra och tar ledningen 
med tiotalet imp fram till setets tre 
sista brickor. Först har jag 

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

Jag reläar ut Tommy till 4423 och 
57 hp. Eftersom slam har bra spel 
mot nästan inget alls, t ex 

s D 10 x x  3 x x x x  2 D x  c x x x

skuttar jag direkt till 62, men Tommy 
har ruterdam och tre knektar, så slam
men går bet för 11 amerikanska imp. 
 På följebrickan plockar jag i rött 
mot grönt upp:

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

Efter pass av Tommy öppnar högeryt
tern med 1 slaskruter och jag bestäm
mer mig för att gå in med 3 sang. Inget 
mästarbud kanske, men inte alldeles 
sinnesrubbat och nog har vi alla bjudit 
sämre bud än så? Här dubblar dock 
vänsteryttern 3 sang och även mitt 
urkliv med 4c. Klövern sitter förstås 
41 och partner har inget av värde så 
jag går för 800. Setet slutar 56–60 och 
vi ligger totalt under med 16,7 imp.
 Tommy och jag vilar nästa set och 
nu går det bättre trots att Demuy
Kranyak trycker in en usel 6c, som 
hänger på ungefär tre maskar med rätt 
utspel. Den står förstås, men det är 
den enda stora bricka USA vinner i 
detta set. 36–20 innebär att det i prin
cip är helt jämnt. 
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    Samma manskap fortsätter i nästa 
set som vi vinner med 5033, trots 
denna bricka.

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

Wooldridge öppnar med 2 svaga ruter 
och splinterbjuder 4c på kravbudet 
23. Hurd kontrollbjuder 42 och 
Wooldridge går direkt till 62. Fredrik 
servar med spadernio (Fredrik och Jo
han spelar från kn109 med längd för 
att dölja sitsen mer), som spelföraren, 
i detta fall felaktigt, vinner på bordet 
för att veva ner några trumf innan han 
spelar klöver upp mot K10x. Fredrik 
kutar upp med knekten och Woold
ridge duckar efter moget övervägande. 
Nu måste Fredrik vända med hjärter 
för att döda skvisen, men han fortsät
ter med en spader som kanske ser mer 
säkert ut. Wooldridge spelar dock alla 
trumf utom en till följande läge:

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

Som synes har Johan (Nord) ett kort 
mer än alla andra, men han behöver 
dem allihop. Hjärtersak innebär att 
Wooldridge hämtar hem EK i hjärter, 
stjäl in sig i klöver och åtnjuter hjär
ternian som det tolfte sticket. Klöver 

är förstås inte bättre, eftersom han då 
spelar hjärter till esset och stöldreser 
klöverkungen. Tyvärr har Fredrik 
dessutom kastat en hjärter tidigare i 
spelet, vilket hjälper Wooldridge att 
läsa sitsen. Vid andra bordet har Joppe 
och Freddan ett budmissförstånd och 
hamnar i 33, så brickan kostar 15 imp. 
 Vi leder dock med 17,7 imp när vi 
går till nattvila. 
 Janne fortsätter att matcha samma 
manskap på morgonen. Vi har varsin 
utgångssving in, men USA har bättre 
på småspelen och plockar in 12 imp, 
så att det nästan är jämnt inför femte 
segmentet. Evighetsmaskinerna Joppe 
och Freddan fortsätter, medan Tom
my och jag kommer in. Vi vinner 16 
imp, när vi får hem 62 vid ena bordet 
medan Kranyak går bet vid det andra. 
Sedan går det sämre. Joppe och Fred
dan offrar sig mot en utgång som inte 
står. Dessutom blir jag för optimis
tisk och tar oss till 3 sang som går tre 
zonbet. Tommy och jag hinner också 
med att missa en slam som vi borde ha 
bjudit innan vi får stopp på den ameri
kanska impfloden.
 För dem som inte vet det, är det på
frestande att spela varje dag i två veck
or. Man spelar kanske inte jättemånga 
brickor, men bridge på den här nivån 
är en verklig kampsport med konkur
rensbudgivning på var och varannan 
bricka, vilket tar på krafterna. Sedan 
finns det en anspänning även när man 
inte spelar, speciellt om man är debu
tant. Det förklarar kanske varför jag 

får en hjärnis i motspelet mot 4s och 
missar en dubblad zonbet trots att jag 
vet exakt hur det sitter. Hua!
 Jänkarna vinner setet med 16 imp 
och är plötsligt förbi med 11,7 imp 
inför sista sexton brickorna. 
 Tommy och jag får kliva av och 
sätta oss i raman för att titta på när 
lagkamraterna förhoppningsvis tar oss 
till final. Det börjar uselt när USA får 
hem 4s som går bet vid andra bordet 
för 10 imp. Vi jobbar oss dock nästan 
upp jämsides med fem småbrickor och 
sedan har Freddan:

s 9 8 3  3 E K 3 2  2 9 8 6 3  c K 8

och hör motståndarna bjuda ostört
 Wooldridge Hurd

 1c 13

 1NT 22

 23 3c

 32 5c

22 var någon slags försenad Stayman 
och öppningshanden visar trestöd i 
hjärter, varpå svararen indikerar klö
verstöd. Öppningshandens vilande 32 

föranleder sedan svararen att skutta 
till 5c. Är ni med? 
 Det var förstås Freddan och för att 
säkra ett hjärterutspel och höja insat
sen lade han upp en röd. 
 Jodå, jag vet att ni sitter hemma 
i favoritfåtöljen och säger ”den där 
dubblingen hade jag också hittat”. 
Jag är ledsen, men de flesta av er hade 
inte alls gjort det vid bordet, speciellt 
inte efter nästan två veckors spel mot 
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mycket hårt motstånd. För mig är 
det här något av vad bridge handlar 
om! Inga skvisar eller komplicerade 
slutspel, utan sitta klarvaken och ta 
tillfället i akt när motståndarna gör 
något dumt. 
 Varför Wooldridge bjöd fjärde färg 
med EDx i ruter får vi aldrig veta, 
men det är inte så intressant. Vi var 
nöjda med de 15 imp brickan gav med 
500 in mot 3 sang med tio stick vid 
andra bordet. 
 Freddans lakoniska kommentar 
efteråt var för övrigt rätt cool:  
 – Missar jag ett sådant här läge 
kanske jag ska fundera på en annan 
hobby!
 Tyvärr går USA nästan ikapp 
efter påföljande bricka, när Demuy
Kranyak häktar Johan och Fredrik i 
23 för 800. Nu leder vi bara med 1,3 
imp. Det följer en likabricka med två 
ozonsbet i 3s men sedan får vi i alla 
fall betalt för ett bra system. Hurd och 
Fredrik har:

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

Fredrik har inga problem när han 
öppnar med en stark klöver och sedan 
reläar ut Johans

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

varpå han smashar in 62, även om vi 
i raman ser att han oräkneliga gånger 
först kontrollerar med sig själv att han 
har koll på relästegen och att Johan 
verkligen har sex ruter och inte sex 
klöver. 
 Handen är obehaglig i ett naturligt 
system och Hurd bestämmer sig för 
att behandla den som balanserad.  
Wooldridge höjer till 3 sang och även 
om de turligt nog slipper klöverutspel 
blir det ändå 12 svenska imp.
 Denna bricka innebär spiken i kis
tan och trots att USA får in en ”delis
sving” på sista brickan vinner vi med 

6,3 imp – och är i final!

FINAL – POLEN

Komna så här långt kan det vara dags 
att reflektera över några saker. Det 
första är att Europa fullständigt domi
nerar världsbridgen, både på toppen 
och bredden. Fem av sex europeiska 
lag har gått till kvartsfinal med Dan
mark som enda utslagna lag, men på 
elfte plats och mindre än 5 VP från 
att gå vidare. Märk väl att tre av dessa 
europeiska lag inte ens skulle varit här. 
De fungerade ju som ersättare för Mo
naco, Israel och Tyskland, vilket yt
terligare understryker denna enorma 
bredd som finns i Europa.
 Det andra är hur mycket bättre Sve
rige blivit på rena cupmatcher. Förut 
var det en svensk akilleshäl, men det 
är inte alls på samma sätt nu. Mycket 
beror förstås på att vi har många spe
lare som bevistar de amerikanske mäs
terskapen, där allting är cuptävlingar, 
men också inhemska initiativ som 
Chairman’s Cup och Svenska Cupen 
har säkert haft betydelse.
 Det gäller alltså Polen i finalen och 
polackerna ställer upp som knappa fa
voriter. Det har väl å andra sidan våra 
motståndare i både kvarten och semin 
också gjort och inte hjälpte de dem!? 
 Finalen går över 128 brickor, dvs 8 
segment om 16 brickor. Polen börjar 
med en carry over på 10,5 imp och 
Tommy och jag står över de två första 
segmenten.
 I första segmentet bjuder Fred
rik och Johan en jättefin slam som 
står och en usel som går bet, medan 
polackerna undviker dem båda. Vi 
får hem en högfärgsutgång vid båda 
borden för en dubbelsving och 15 
imp, men Joppe och Freddan får en 
tresangare på fel hand och går bet, när 
det normalt är 12 stick från andra han
den. Vi förlorar setet med 3739.

 I andra segmentet 
går Johan och 
Fredrik för 
800 i 3s 
vilket 
kostar 14 
imp, men 
vi pinnar 
på med 
en snygg 
slam av Fred
dan och Joppe, 
ett par utgångssvingar 
samt en polsk slam som går en ganska 
turlig bet. Dessa fyra brickor ger 48 
svenska imp och totalt 57–36, vilket 
innebär att vi går förbi och leder med 
8,5 imp.
 I tredje segmentet kommer Tommy 
och jag och spelet flyter på fint vid 
båda borden.  Polackerna får visserli
gen in en tresangare i zonen på 22 hp 
som Tommy och jag missar, men 
sedan är det nästan bara Sverige på 
banan. 
 Det är ofta bra att vara aggressiv i 
mothandsbudgivningen, men det mås
te finnas ett syfte att kliva in, annars 
riskerar man att hjälpa motståndarna 
att hitta rätt kontrakt.

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

Vid vårt bord öppnar Väst med 12, 
minst fyrkortsfärg i en obalanserad 
hand. Ska man kliva in med Nords 
hand? Visserligen är färgen hygglig, 
men handen är balanserad och styrkan 
(sub)minimal samtidigt som man  
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       saknar ingång till spadern i pre
sumtiva 3 sang, så jag passar. Öst 
svarar 22 som en stark höjning och 
öppningshanden fortsätter med 3c, 
naturligt. Det följer hållvisande 33 
varpå öppningshanden bjuder 3 sang. 
Kanske borde Öst nu bjuda vidare, 
men alldeles enkelt är det inte. 
 Vid andra bordet:

SYD VÄST NORD ÖST 
Mazurkiewicz Sylvan Jassem Wrang 

 1c 1s 2c 
3s 42 pass 4s 
pass 5c pass 62 
pass pass pass

Joppes 1c är enligt svensk transfer
klöver, d v s klöver eller en balanserad 
hand och Freddans 2c visar ruter. 
Visst är resten av budgivningen till 62 
mycket vacker och kontrollerad, men 
nog blev det lättare efter inklivet och 
dubbelhöjningen!? 
 Efter några småspel i svensk favör 
tajmar Joppe en trising mycket bättre 
än Klukowski för 12 imp, men det 
kommer mera. Tommy och jag får be
hålla fyra dubblade hjärter för en ens
lig bet efter fel motspel, när de själva 
har 11 stick i ruter. På en tämligen 
oskyldig delisbricka går polackerna 
sedan sammanlagt sex bet vid de två 
borden för ytterligare 10 svenska imp. 
Setet slutar 60–18 och vi leder nu med 
50,5 imp inför nattvilan.
 Samma manskap får fortsätta i 
fjärde segmentet, men nu stöter vi på 
patrull. Tommy och jag kommer i 52 
med en steril bet. I 3 sang har mot
ståndarna visserligen sex stick, men 
utspelet är inte alldeles uppenbart för 
Joppe – 13 imp till Polen. Vi fortsätter 
med att släppa hem en zonutgång och 
betalar ut 950 i fem dubblade ruter 
när 5s bara kostar 300. Det var just 
en ”tjusig” start på setet! Sedan lugnar 

det ner sig, men Tommy missar en 
chans att dubbla motståndarna i 3c 
som kostar mellan 200 och 800 bero
ende på motspel och bjuder istället en 
egen zonutgång som går två bet. 
 På slutet blir jag för optimistisk 
och inviterar, vilket får oss i 2 sang. 
Med tanke på alla trisingar på 2223 
hp som vi sett slinka hem i denna 
tävling borde det väl inte vara någon 
katastrof, men här går det fyra zonbet, 
vilket kostar 7 imp. En del småspel går 
Polens väg och nu är det i princip helt 
jämnt, 164–164,5.
 Tommy och jag får utgå, men det 
fortsätter att gå tungt för laget. Fred
rik och Johan försöker sig på 6c här:

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

Gawrys har öppnat med 33 och Fred
rik visat ruter och spader, innan Johan 
skuttar till 6c. Det kontraktet ser helt 
stendött ut, men Gawrys hittar att 
spela ut spader! 
 Nu säger BBOkommentatorerna 
självsäkert att Johan kommer att gå 
hem, för ”det är ju bara att maska i 
spader, saka två ruter och spela upp 
mot hjärterkung”. Som vanligt är det 
enkelt när man ser alla korten, men 
Johan spelar Öst med ungefär 

s x  3 E kn 10 x x x x  2 kn 10 x x  c x

helt rimligt efter en zonspärr och detta 
utspel. Han kan lägga en ruter på spa
deress och spela hjärter. Nu måste för
svaret vända i trumf, varpå Öst senare 
blir rödfärgsskvisad. När polackerna 

lyckats stanna i 3 sang kostar brickan 
11 imp. Polen får sedan hem en sten
hård zonutgång som hänger på att  
knxx till Exxx ska lösas med ett 
tapp; nog satt det KD punkt alltid! 
 Totalt 7–45 i detta segment gör att 
vi ligger under med 38,5 imp. Polack
erna spär på med 27–19 i sjätte och 
leder inför de 32 sista brickorna med 
46,5 imp.
 Polen har de senaste segmenten 
ägt borden, men i sjunde setet inträf
far en fullständig scenförändring. Vi 
börjar med att vinna några småspel, 
men sedan häktar Johan och Fredrik  
Gawrys–Klukowski för 1100 mot 
egen zonutgång; 10 imp. Samma par 
får hem 3 dubblade klöver, medan 
Joppe och Freddan bjuder en zonut
gång med 11 stick, vilket ger ytterli
gare 16 imp. Sedan kommer följande:

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

SYD VÄST NORD ÖST 
 pass 3s 42 
4s 52 pass pass 
?  

Fredrik och Nowosadzki får samma 
läge. Polacken dubblar och spelar ut 
trumfdamen och får strax efter det 
böta 550. Fredrik tänker att bra tag, 
men passar sedan. Tio sekunder se
nare ligger spadernio (!) på bordet, 
det enda utspelet som betar utgången. 
Johan kommer in på en spaderhonnör 
och skiftar till klöver. Möjligen kan 
man kritisera Fredrik, för att han inte 
dubblade när han nu spelar ut så bra, 
men vi är rätt glada ändå. Redan här 
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har vi plockat in nästan 50 imp, men 
Joppe och Freddan trycker för sä
kerhets skull in två zonutgångar som 
motståndarna missar för otroliga 70–6 
i segmentet. Vi leder med 17,5 imp 
inför de sista 16 brickorna.
 I sista setet kommer Johan och 
Fredrik i 43 på första brickan, en 
utgång som polackerna missar. Johan 
inleder med att spela dubbel dummy, 
men får sedan en ”hjärnis” och går bet 
trots att han vet hur det sitter, vilket 
säger en del om den enorma press det 
innebär att spela VMfinal. Det kostar 
4 imp, men kunde varit 10 imp in. Ett 
par brickor senare stänker polackerna 
tyvärr in 3 sang i zonen på 23 hp som 
slinker hem och nu är de bara 3,5 imp 
efter. Vi tar tillbaka 6 imp på en ”de
lisbricka” när Johan får till en inpet
ning i 2 sang, men förlorar 3 imp på 
en annan. Därefter kommer Joppe och 
Freddan i 5c i stället för 3 sang och på 
följebrickan missar de en utgång för 
sammanlagt 16 polska imp, nu i led
ningen med 10,5 imp.
 Men sedan kommer lite respit för 
Sverige:

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

Fredrik är som Väst spelförare i 3 sang 
och får ruter ut till damen. Han spelar 
spader till kung och en spader, varpå 
han ser sitsen. Han ger bort en spader 
och duckar nästa ruter. Med klöveress 
rätt har han nu nio stick och får ett 
tionde på upploppet. Inte så drama
tiskt. Vid det andra bordet kommer 

polackerna i 4s, vilket först ser ganska 
dött ut, men om spelföraren gissar 
rätt i trumf och sedan kanske petar in 
Nord i en rödfärg börjar det faktiskt 
likna hemgång. Men kan han verkli
gen hitta det? 
 Joppe kör ut klövernio och Freddan 
hittar mycket snyggt att ducka för att 
behålla kommunikationen i motspe
let. Kalita inleder nu dubbeldummy 
med spaderknekt runt, spadertio, en 
spader till kungen, hjärter till han
den och uttrumfning. Det börjar se 
ganska otäckt ut och han fortsätter 
med att spela in Joppe på hjärterdam, 
men Nord har en flyktruta i form 
av klöveråtta (se vad bra att Freddan 
duckade första stick). Freddan fortsät
ter med en klöver till och spelföraren 
stjäl. Han testar hjärtern och när 
inte den bryter, spelar han ruter från 
bordet, men Freddan är alert uppe 
med rutertio och frälser Joppe från en 
inpetning. Det här var en fantastisk 
bricka från alla inblandade under så 
pressade former. Kalita spelar som om 
han ser alla korten, men det räcker 
inte när motspelarna inte tar ett en
daste felsteg. Detta ger 12 svenska imp 
och vi leder nu med 1,5 imp.
 På följebrickan kommer polackerna 
för högt och vi kan räkna in ytterli
gare 5 svenska imp för ledning med 
6.5 imp och fem brickor kvar. Tyvärr 
dubblar Freddan och Joppe hem mot
ståndarna i 3s, sedan Freddan fått ett 
mycket svårt budläge, vilket innebär 
12 polska imp, nu i ledningen med 
5,5 imp. De bjuder en hysterisk tre
sangare på 21 hp på följebrickan, men 
går hem. På nästa giv har Johan och 
Fredrik ett budmissförstånd och mis
sar utgång för sammanlagt 19 imp till 
Polen och ledning med 24,5 imp med 
två brickor kvar. Även om vi tar in en 
tia på den sista sker inget mirakel och 
vi förlorar finalen med 14,5 imp.

SLUTSPELET – SAMMANFATTNING

Kommer man väl till finalen vill man 
förstås vinna, men med lite perspektiv 
är förstås ett silver en jätteprestation. 
Utan att ha lusläst alla scorer kan vi 
konstatera att Joppe och Freddan 
fortsatte att leverera i slutspelet, där de 
spelade alla set utom ett. Tommy och 
jag fick spela mindre på slutet, vilket 
är helt naturligt som debutanter. Vi 
spelade inte uselt i slutspelet, men gick 
definitivt ner i spelstyrka, kanske till 
viss del beroende på trötthet. Johan 
och Fredrik spelade upp sig en del i 
slutspelet och hade en fantastisk näst 
sista session mot Polen. Totalt sett 
tror jag de är jättenöjda med medaljen, 
men inte fullt lika nöjda med sitt spel.
 Överlag hade vi en mycket bra 
stämning i laget, även när det gick 
tungt. Man kan inte med ord beskriva 
hur viktigt detta är. Alla spelar bättre 
när vi drar åt samma håll och bara har 
en sak i åtanke: att det ska gå så bra 
som möjligt för laget, oavsett hur det 
går för de enskilda paren. Dessutom 
måste jag nämna den fantastiska upp
backning vi fått hemifrån i form av 
SMS, facebookinlägg och uppmunt
rande tillrop på Anslagstavlan. Det 
betyder mer än vad många kanske 
tror. Tack!!
 Som avslutning kan man också säga 
att svensk bridge står sig stark just nu. 
Vi tog guld i Mind Games i Lille 2012 
och här byter vi ut två av paren och 
tar silver i Bermuda Bowl. Samtidigt 
radar våra juniorer upp mästerskaps
medaljer och flera av dem börjar snart 
knacka på dörren till öppna laget. 
Även i damklassen ser det ljust med 
flera internationella framgångar de 
senaste åren. 
 2016 blir intressant med både EM  
i Budapest och Mind Games i Krakow 
på agendan. Vi hoppas förstås på  
ytterligare svenska framgångar då!

I N T E R N A T I O N E L L T  B E R M U D A  B O W L
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Fråga Micke
Till vardags erbjuder Micke bridgetips och bridgeläsning  
för en krona om dagen på internetsidan Dagensbridge.se. 
 Alla frågor om bridge, oavsett om det gäller budsystem, 
färgbehandlingar, böcker, berömda spelare eller annat  
skickas till Bridge. E-posta till bridge@svenskbridge.se!

VAD BETYDER 1 SANG?

Om jag öppnar budgivningen, mot
ståndaren till vänster kliver in på enlä
get och det går pass fram till mig – vad 
betyder det då om jag bjuder 1 sang?

Erik Kockum

MICKE SVARAR

Som du kanske har insett, eftersom  
du ställer frågan, så är det ingen bra 
idé för öppningshanden att bjuda  
1 sang med den svagare sanghanden 
(1214 hp). Eftersom partnern inte 
bjöd något över inklivet har han sällan 
så mycket som 6 hp, eftersom det 
hade räckt till ett bud. Därför riskerar 
man nästan bara att sätta sig i trub
bel, eftersom man i paret förfogar 
över mindre än hälften av poängen, 
när öppningshanden har minimum. 
Istället är det bättre att låta balanse
ringen med 1 sang visa den starkare 
balanserade handen (1819 hp). På så 
sätt slipper man både hamna i knipa 
om öppningshanden är svag (man får 
då välja mellan pass och en upplys
ningsdubbling) och dessutom får man 
mer utrymme med den starka handen, 
eftersom man slipper hoppa till 2 sang 
med den.

BÄSTA SVARET PÅ HÖGFÄRGSFRÅGAN?

Jag har en fråga om svar på Stayman. 
Enligt böckerna om Modern Standard 
bör man svara 2 sang eller 3c med 
både hjärter och spader medan andra, 

bl a Nordisk Standard, lär ut att 23 är 
korrekt om man har båda högfärger
na. Vilka är för respektive nackdelar 
med de båda sätten att bjuda?

Bengt Eklind

MICKE SVARAR

Det stämmer bra, att det finns två 
olika skolor, när det gäller att svara 
på högfärgsfrågan 2c, när man som 
öppningshand har 44 i högfärgerna. 
 En fördel med att svara 23 är, att 
man som svarshand kan passa på det 
budet om man skulle ha dåliga kort. 
Om svarshanden t ex har fördelningen 
3451, alltså singel klöver, och svag 
hand kan man mycket väl tänka sig 
att först högfärgsfråga och sen passa 
på partnerns svarsbud. Svarar man 
23 med båda högfärgerna får man då 
spela det istället för 33 som man får 
göra om man svarar 2 sang eller 3c. 
 Med fördelningen 4351 får man 
dock finna sig i att spela 23 istället för 
3s, men eftersom man är en nivå lägre 
kan det säkert gå bra ändå. 
 En annan fördel med att svara 23 
med 44 i hjärter och spader på hög
färgsfrågan, är att man inte berättar 
lika mycket om öppningshanden uti
fall att svarshanden skulle ha hjärter
stöd. I sådant fall går ju budgivningen 
nu 1NT2c; 2343 och motspelarna 
vet inte om öppningshanden har fyra 
spader eller inte. 
 Det finns också fördelar med sva

ren 2 sang och 3c (jag spelar så själv). 
Främst handlar det om att det går 
bättre ihop med att inte använda det 
direkta svarsbudet 2 sang som invit 
utan exempelvis som ett överförings
bud. 
 Ska jag vara helt ärlig är skillna
derna mellan dessa för och nackdelar 
ganska små och man kan egentligen 
välja fritt vilken av dem man föredrar.

FÖR 16:E ÅRET:

Vårbridge på Orust
5-7 maj 2016

Öppen både för rutinerade och oerfarna.

Torsdag      Silverbarometer, 42 brickor
Fredag     Barometer, 24 brickor
Fredag kväll    Bridgefest
Lördag     Henriks minne, 42 brickor

Helpension på vandrarhemmet:  
880 kr/dygn

Anmälan och information: 0304-503 80  
eller info@toftagard.se. 

Mer information: www.toftagard.se
— Orust BK —

e
Längst ut på Orust västra sida, finns  
STF vandrarhem Tofta Gård/Orust.

Tofta Gård
Orust

Vandrarhem & Konferens

e

AKTUELLA BRIDGERESOR -  www.reseskaparna.se/bridgeresor
Bokning: 08-94 40 40   www.reseskaparna.se 

För mer information om bridge: Christer Cedergren • 0171- 377 69 • www.kopensol.nu

Erbjudande för medlemmar i Svenska Bridgeförbundet

Krakow - Polens vackraste stad
Krakow, med flera sevärdheter på UNESCOs Världsarvslista, är av många 
betraktad som Polens vackraste stad. Denna medeltidsstad ser ut som om 
den vore tagen ur en sagobok med sitt livliga torg, spiralformiga gotiska torn, 
slott och legender om drakar.

Pris medlem: 10 950 kr  20-27 maj 2016
INKL: Flyg Arlanda-Krakow t/r • Transporter på resmålet • Del i dubbelrum med frukost 
• 6 måltider • Bridge- & reseledare • Stadsrundturer, besök & entréer enligt program. 
(bordsavgift tillkommer) 

Amalfikusten med Sorrento
Endast ett par mil söder om Neapel skjuter den underbart vackra Sorrento-
halvön ut i Medelhavet. Här slingrar sig vägen mellan pittoreska små bergs-
byar med vidunderlig utsikt över havet.

Pris medlem: 11 450 kr  5-12 apr 2016 
INKL: Flyg Arlanda-Rom t/r • Transporter på resmålet • Del i dubbelrum med fru-
kost • 6 måltider • Besök & entréer enligt program • Bridge- & reseledare.  
(bordsavgift tillkommer)

Välkomna att kombinera ert intresse för bridge med nya kulturella upplevelser. 
ReseSkaparna har ett samarbetsavtal med Svenska Bridgeförbundet som 
ger alla medlemmar ett förmånligare pris. Alla våra bridgeresor leds av vår 
erfarna bridgeledare Christer Cedergren och hans hustru Britt. Bridge spelas 
varje dag med en bordsavgift som betalas på plats. Ange medlemsnummer 
vid bokning, medlemsskap obligatoriskt.

BRIDGERESOR 2016
Amalfi 8 dgr 5 apr
Atlantkryss 19 dgr 22 apr
Krakow 8 dgr 20 maj

Monte Negro 8 dgr 17 sep
Malta 11 dgr 2 nov

Håll utkik efter Svensk 

bridge nyhetsbrev för 

utförligare program

Annons ReseSkaparna svensk bridge utg feb.indd   1 2016-01-08   13:41:12
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Sommar, Sol och Semester
I nr 3/2016, 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 
2016. 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 2015 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 partnerförmedling, så att gästspelare kan komma ensam utan föranmälan!

SKICKA DENNA TALONG TILL: BRIDGE, VILLA CICERO, 775 70 KRYLBO. 
E-POST: BRIDGE@SVENSKBRIDGE.SE


