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TEXT & FOTO: BRITT-MARIE WAHLGREN, LERUM

En lördag i april spelade man fot-
bollsbridge på Lerum Bridgeklubb. 
Fotbollsbridge – vad är det, undrar du 
kanske. Jo, fotbollslaget i Lerum (LIS) 
hade gått upp till division 2. De an-
svariga för A-laget var lite bekymrade. 
LIS satsar mycket på bredden och då 
framför allt på ungdomar. Hur skulle 
man få resurser till de sammanhål-
lande åtgärder som krävs för att lyckas 
som lag – och att även få in spelarnas 
respektive i den känslan. Även en 
mindre lyxig grillfest kostar pengar. 
 Här kommer Lerums Bridgeklubb 
in i handlingen. LIS:s målvaktstränare, 
tillika f.d. klubbchef, Gunnar Gisla-
son, har tillsammans med sin fru Mia, 
som har en släkting i bridgeklubben, 
ofta varit med och tagit ansvar för 
köket och grillen vid bridgeklubbens 
fester. Nu kunde Lerums Bridgeklubb 
ge hjälp tillbaka. 
 Vi gick nu runt till företag i Lerum 
samt klubbmedlemmar och ”raggade” 
ihop ett fint prisbord och vinster till 
ett lotteri. Sedan inbjöd vi till fot-
bollsbridge en lördag. Startavgiften 
sattes till 100 kronor och inkluderade 
kaffe under dagen och varma mackor 
i pausen. Det kom 48 spelare. Alla 
imponerades av prisbordet och lot-
terivinsterna. Lotterna hade strykande 
åtgång.
 Leif Norlin var dagens tävlingsleda-
re. Han fick med sin sedvanliga charm 
och goda humör en fin stämning. Det 
spelades en partävling med handikapp.

 Gunnar och Mia fanns på plats hela 
dagen och såg till att allt praktiskt 
med kaffe, mat och disk fungerade. 
Gunnar, som är islänning och har 
spelat i isländska fotbollslandslaget, 
hade skänkt en svensk landslagtröja 
till klubben. Det hade han 1989 vid en 
landskamp Sverige – Island bytt till sig 
av Martin Dahlin. Under dagen kunde 
man lägga bud på tröjan.
 Jag spelade den dagen med en part-
ner som jag inte spelat med på länge. 
Vi missuppfattade varandra så totalt i 
en budgivning. Efter ronden sa hon: 
Men Britt-Marie, det är ju fotbolls-
bridge. Då kunde du väl ha sparkat på 
mig...
 I lunchpausen bjöds på varma 
mackor, fika och god kaka. Samtidigt 
såldes sega råttor för 10 kronor styck. 
Det skulle bli en tävling i ”spotta råt-
ta”. Man skulle spotta råttan så långt 
som möjligt, och det var fritt fram 
att köpa hur många som helst och få 
många försök.  Tävlingen gick i två 
klasser – herr och dam. Så innan det 
var dags att återuppta bridgespelandet 
gick man utanför lokalen och gjorde 
upp i denna tävling. Jag kan lova att 
den fick fram en massa goda skratt.
Så efter avslutat bridgespel var det 
dags för prisutdelning och dragning 
på lotteriet. Samtidigt meddelades att 
budet på tröjan hamnat på 1.300 kr.
Dagens behållning blev 8.790 kronor, 
vilket överämnades till Gunnar som 
representant för LIS:s A-lag.
 Det var verkligen en lyckad dag!

K L U B B E N  L E R U M S  B K

Fotbollsbridge (!)
i Lerums bridgeklubb

Arne spottar råtta.

Sega råttor.

Christina köper Gunnars  
landslagströja.

Vinnarparet Anita och Bertil  
med TL Leif.
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S Y S T E M  &  K O N V E N T I O N E R  B A L A N S E R I N G

En lite speciell situation i motbud-
givningen är när motståndarnas öpp-
ningsbud följs av två pass: 

väst	 jag	 öst	 du
12   pass pass ?

Aktioner i den här typen av budläge 
– då budgivningen håller på att dö ut – 
brukar kallas balansering. 
 Om Öst-Väst spelar ett naturligt 
system, har Väst 12-20 hp och Öst 
kan ha högst 5 hp. Det innebär att 
Nord-Syd tillsammans förfogar över 
15-23 hp. Av detta drar vi den enkla 
slutsatsen att slutbudet 12 med stor 
sannolikhet inte är det bästa för oss. 
Alltså finns det ofta anledning att göra 
något. 

s	d	kn	7	2		3	E	9	7	3		2	9	5		c	K	8	5

Du kan utgå från att jag har en del 
att bidra med: i sämsta fall bara 5-6 
hp och i bästa fall 13-14 hp. Hur som 
helst är det knappast rätt att låta Väst 
spela sitt blygsamma kontrakt. 
 Följaktligen måste du agera och 
med båda högfärgerna väljer du att 
dubbla. Din dubbling kan alltså vara 
ett ess svagare än i andra hand. 

s	d	kn	6		3	K	7	3		2	K	kn	4		c	d	8	4	3

Samma resonemang leder till att även 
sanginklivet måste ges ett annat inter-
vall – annars finns ju inget vettigt bud 
på balanshänder med 11-14 hp. 

BALANSERA ELLER INTE?

Den stora risken med att balansera är 
att motparten stannat för lågt och kan 
hitta ett bättre kontrakt – kanske  
t o m  utgång – om du ger dem chan-
sen att bjuda igen. Kanske kan vi lära 
oss något av att fundera över i vilka 
lägen det kan vara möjligt?
 En risk är att Öst-Väst har en bra, 
objuden trumffärg. Eftersom deras 
honnörsstyrka är maximerad till 24-25 
hp är det oftast fråga om en högfärg 
om utgång ska finnas. 2-3 hackor i en 
objuden högfärg är ett tecken på att 
det kan vara så (och att färgen dess-
utom sitter bra) och bör därför vara en 
varningssignal.
 Detsamma gäller om du har längd 
i öppningsfärgen. Jag hade säkert fö-
retagit mig något om jag har lite kort 
och är kort i deras färg. Så antingen 
har jag inte någon bra hand eller också 
sitter Öst-Väst i en dålig trumffärg. 
En andra risk är att öppnaren har en 

tvåfärgshand och svararen ett trumf-
stöd som han var för svag att visa. Vi 
kan tänka oss en situation som denna:

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

Har du en honnör andra eller tredje 
i öppningsfärgen, och en annan färg 
med 3-4 hackor, kan du känna dig 
misstänksam av det här skälet.

BALANSERING på SANGHäNdER

Vi har redan noterat att 1 sangbudet 
bara lovar 11-14 hp. Därmed måste vi 
också revidera våra metoder för andra 
sanghänder. 
 Konsekvensen blir att 15-17 blir en 
överstark sang, där du först dubblar 
och sedan bjuder sang. 
 Med 18-19 hp hoppar du direkt till 
2 sang.
 
dUBBLING OcH INKLIV

Din upplysningsdubbling i balanse-
ringsläget kan alltså vara svagare än 
normalt men du ska ställa samma krav 
på fördelningen. 
 För färginkliv är skillnaden mot 

TEXT: BERTIL G JOHNSON, GRYTHYTTAN  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNdSVALL

I en serie artiklar tänker jag diskutera en del aspekter 
på konkurrensbudgivning, d v s när båda sidor deltar i 
budgivningen. I detta nummer ska vi titta lite närmare 
på en del balanseringslägen.

Balansering
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andra hand egentligen bara en enda: 
något spärrande hoppinkliv behövs ju 
inte, så hoppet i färg visar i stället den 
svårbjudna enfärgshanden med 13-15 
hp. 

väst	 jag	 öst	 du
12   pass pass ?

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

Om jag haft 9-10 hp och en femkorts 
högfärg hade jag bjudit, eller hur? 
Bjuder du på denna hand, riskerar du 
bara att Öst-Väst hittar ett högfärgs-
kontrakt.

s	E	8		3	K	d	8	6		2	7	6	3		c	E	7	4	3

Din korta spader och frånvaron av 
ruterhåll är sådana varningssignaler 
som vi nyss diskuterade. Under alla 
förhållanden kan du inte dubbla med 
kort spader, så valet står mellan pass 
och 13.

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

1 sang i balanseringspositionen visar 
11-14 hp, så denna hand är för stark. 
Därmed måste du inleda med en 
dubbling. När du sedan återkommer 
med ett sangbud lovar du 15-17 hp. 

s	K	8	4		3	d	kn	8	7	2		2	6		c	K	kn	9	3

Du resonerar precis som för en vanlig 
upplysningsdubbling och väljer 13 
hellre än dubbelt med femkortsfärg.

s	E	K	8	7	6	4		3	d	5		2	E	7	6		c	8	4

Här har vi den typ av hand som mo-
tiverar 2s. Syftet är dels att hålla Väst 
utanför, dels att 1s följt av 2s ska ha 
sin tydliga begränsning.

ANdRA BALANSERINGSLäGEN

Samma resonemang bör du föra i flera 
situationer där budgivningen håller 
på att dö ut. Mycket ofta förekommer 
denna:

väst	 jag	 öst	 du
	 	 13 pass 
23 pass pass ?

Öst-Väst är i ett kontrakt som de vill 
vara i. De har hittat en trumffärg och 
de har klarat ut sin begränsning. Även 
om 23 inte går hem, är det ett kon-
trakt som i 95 fall av 100 ger Öst-Väst 
deras bästa tänkbara resultat. 
 Följaktligen är 23 med stor san-
nolikhet ett dåligt kontrakt för oss. 
Det är förstås möjligt att alternativen 
inte är särskilt lyckade de heller, men 
hur som helst är 23 någonting som du 
högst motvilligt bör släppa. 

s	d	9	8	2		3	8	7	5		2	E	10	7	4		c	K	d

Du har inte den perfekta handen för 
en dubbling, eftersom klövern är kort. 
Men viktigare är ändå att du har spa-
der – den färg som alltid har övertaget. 

Du dubblar.

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

Ett givet 2s. Går det inte hem, har 
Öst-Väst ett spel. Och lika bra är det 
om du pressar upp Öst-Väst till bet-
nivå. 

s	7	2		3	10	2		2	E	9	8	7	2		c	E	d	9	5

Även detta är en hand du måste ba-
lansera med. Nu väljer du 2 sang som 
förstås visar lågfärger – någon balan-
serad hand som motiverar ett bud kan 
du inte ha efter ditt första pass. 

NäR JAG BALANSERAT

När jag bjuder i ett balanseringsläge 
måste du komma ihåg att jag redan 
bjudit på dina kort. För att du ska 
bjuda vidare fordras att du har någon-
ting extra att erbjuda. 

du	 väst	 jag	 öst
	 	  12
pass 13 pass 23 
pass pass 2s 33
?

s	d	kn	4		3	3	2		2	d	9	7	3		c	E	10	8	3

Tycker du att du har en hygglig hand? 
Javisst. Tycker du att du ska bjuda 
3s? Nej, nej!
 Vad kan jag ha? Notera att jag inte 
kom in med 1s i första budronden!
Dina 9 hp har jag redan räknat in och 
du har inga glada överraskningar att 
komma med. Snarare bör du hoppas 
på att Öst tagit i lite för mycket och 
att 33 går bet. 

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

Detta är däremot någonting som jag 
inte kunnat förvänta mig och jag be-
höver inte ha någon särskilt vacker 
hand för att 3s ska vara spelbart. 

S Y S T E M  &  K O N V E N T I O N E R  B A L A N S E R I N G

FÖR 15:E ÅRET:

Vårbridge på Orust
14-16 maj 2015

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 —


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

Tofta Gård
Orust

Vandrarhem & Konferens
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S p E L T E K N I K  L I T E  S V å R A R E . . .  L Ö S N I N G A R

LÖSNING pROBLEM 1

Trumfen visar sig sitta 4-1 i 6c, men 
hemgången är helt säker.

s	E	K	d	2	 	 	 s	 6	5	4
3	E	K	d	2	 	 	 3	 6	5	4
2	 K	 	 	 2	 E	3	2
c	E	K	d	6	 	 c	5	4	3	2

Inkassera alla höga kort på handen. 
Om Syd stjäl har bordet en trumf 
kvar som stöldingång till ruteresset. 
Om Syd sparar sin höga trumf och 
har minst fyra kort i någon högfärg 
stjäl du den för att komma åt ruteress. 
Annars stjäl du valfri högfärg och Syd 
måste ge dig rutersticket.

LÖSNING pROBLEM 2

Här missade du klöveranpassningen 
och hamnade i 6 sang. 

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

Hur ser hemgångschanserna ut här 
då?
 Så länge du slipper ruterutspel bör 
det ordna sig. Inkassera klöverna och 
högfärgshonnörerna. Om samma hand 
har längd i båda högfärgerna kan han 
i trekortsläget ha högst en ruter kvar 
medan partnern har tre. Du spelar då 
ruterkung till esset och fortsätter med 
knekten.
 Om Nord och Syd har längd i 
varsin högfärg tar du ut ruterkung och 
petar in den motståndare du tycker 
sämst om och låter honom bli klivsten 

till ruteress.

LÖSNING pROBLEM 3

Jodå, tio stick ordnar sig om du kan 
hålla Syd utanför spelet innan du har 
rest din fjärde hjärter som du sakar 
klöver på.

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

Med ruterutspel tar du för esset och 
släpper runt hjärteråttan till Nord, 
vinner hans frånslag, trumfar ut och 
ger bort en andra hjärter.
 Om Syd sätter i hjärtertian tar du 
för esset, trumfar ut och spelar hjärter 
till Nord som fastnar på knekt eller nia 
(det hade kostat stick att avblockera 
en av dom). Senare får Syd för kungen 
men klöverförloraren blir du av med.
Skulle Nord hitta hjärterutspel kan du 
täcka knekten eller nian och ge bort 
en hjärter till Nord som inte kan röra 
klövern. Vinner Syd kan han vis-
serligen spela klöver genom din dam, 
men efter två höga trumf och ruteress 

fastnar Nord på sin hjärter och måste 
efter klöverkung  vända mot dubbel-
renons – och du blir av med ruterför-
loraren.
 Väljer Nord att spela ut hjärtersex 
kan du antingen sätta i damen och 
ge motståndarna varsitt hjärterstick 
som nyss, eller nöja dig med åtta, tia 
och ess. Fortsätt som nyss. Om du 
väljer att spela hjärter till kung och får 
klövervända så måste du komma ihåg 
att ta ut ruteress innan du släpper in 
Nord på hans sista hjärter.

LÖSNING pROBLEM 4

I 43 där Syd öppnat med 1s spelar 
Nord ut spadernio till tia och knekt, 
Syd fortsätter med ruterknekt.

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

Det som hotar är förstås att båda 
lågfärgsmaskarna misslyckas. Men det 
finns motmedel.
 Vinn rutervändan med esset, spela 
trumf till bordet och fortsätt med 
spaderdam. Syd täcker förstås med 
kungen och du sakar ruterdam.  Hans 
rutervända stjäl du högt, spelar trumf 
till bordet och stjäl en spader. Nu är 
det dags för en tredje trumf till bordet 
och den sista spadern som du sakar 
klöver på. Läget med Syd inne har 
blivit:

Lite svårare... Lösningar



BR IDG E  APR I L  2015 4 5

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

… och Syd måste hjälpa till med 
klöverfavör eller vända mot dubbel-
renons.

LÖSNING pROBLEM 5

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

Utspel spaderknekt. För hemgång i 
63 krävs till att börja med att trumfen 
sitter 3-2. Du har då tio takstick. En 
spaderstöld ger ett elfte om inte spa-
dern sitter elakt. Var finns det tolfte?  
 Klövern kan sitta 3-3, cirka 35,5 
procents chans. Finns något bättre?
Kanske går det att utnyttja rutern – 
den sitter ju oftast 4-3 (62,2%).
 Låt oss se; spaderess, två höga 
trumf, ruteress, ruterstöld, spader-
kung, ruterstöld, spaderstöld, ge bort 
en ruter… Ajdå.  Nord får en spader-
stöld en passant.
 Men vänd lite på ordningen. Inled 
med att släppa en ruter efter spaderess. 
Vinn klövervändan (bäst) med han-
dens ess. Trumfa två gånger. Använd 
spaderkung och spaderstöld till att ta 
två ruterstölder. Ta för den sista trum-
fen och saka bordets klöverhacka. 
Klöverkung och E-9 i ruter tar de sista 
tre sticken.

L A N d E T  R U N T  ä L M H U L T

TEXT & FOTO: ANN-cHARLOTTE MåRTENSSON, äLMHULT

I höstas var det 45 år sedan Klubb 69, 
eller Älmhults Dambridgeklubb som 
den numera kallas, bildades.
 De båda initiativtagarna, Karin 
Wallin och Ingrid Ruda, hade en tid 
pratat om att starta en dambridge-
klubb i Älmhult och man undersökte 
om det i kommunen fanns något un-
derlag för en sådan. Tillräckligt många 
damspelare visade intresse och så satte 
man sig ner och började formulera 
stadgarna.
 Ändamålet med klubben var att 
under trivsamma former sammanföra 
damer som var intresserade av täv-
lingsbridge. Man skulle träffas kl 18 
den första tisdagen i månaden under 
vinterhalvåret. Medlemmarna skulle 
ha fasta partners. Klubbens medlems-
tal fick helst inte överstiga 28 men 
det fanns en reservlista att tillgå. Ny 
medlem kunde inväljas av styrelsen på 
rekommendation av annan medlem. 
Inträdesavgiften var 20 kr och årsav-
giften 5 kr.

 Från början hade man ingen egen 
bridgelokal, utan höll till i några av 
konferensrummen på Stora Hotel-
let. I pausen gick man sedan ut i stora 
matsalen, där supé serverades. Of-
tast fanns det även fullt med vanliga 
hotellgäster där. Då det någon gång 
spelades dansmusik, kunde det hända 
att man tog sig en svängom innan det 
var dags att spela vidare. När hotellet 
stängde, flyttade klubben till lunch-
restaurangen ”Gillet” och när den i sin 
tur slog igen, till matsalen på Nickla-
gårdens äldreboende. 
 Sedan flera år tillbaka spelar man nu 
i Älmhults bridgeklubbs lokal. Många 
medlemmar har försvunnit under 
åren, men nya tillkommer i nästan 
samma takt. Inträdeskraven är slopa-
de, liksom avgifterna, men i övrigt är 
rutinerna i stort sett desamma. Supén 
kommer numera från en cateringfirma 
och serveras i början av kvällen. Så-
lunda blir det ingen paus – och dansa 
var det längesen man gjorde.

älmhults damer jubilerar

Annika Wahlgren och Eva Hjärtström var med i klubben redan 1969.
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Det är inget jag ogillar mer än bortför-
klaringar, att man hade otur vid brid-
gebordet. Även om sådana historier 
florerar på alla bridgeklubbar, är det 
sannolikt att allt jämnar ut sig i långa 
loppet. Påstå inte, att du har mer eller 
mindre otur än vad jag har!
 Men… av och till finns det undan-
tag, som då mitt lag missade en VM-
kvalificering p g a en förhatlig giv. Nu 
ska du få höra min oturshistoria, för 
vilka är väl bättre att söka sympati och 
förståelse hos än mina egna toleranta 
läsare?
 Matchen stod och vägde, då jag 
plockade upp följande löv ur brickan:
Jag satt Syd med Nord giv och Nord-
Syd i zonen.

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

Kanske var det ett omen, att mina kort 
till större delen var svarta – trots att vi 
blandat och delat ut själva vid bordet.
Partnern öppnade med 13 och Öst 
passade. Det hela verkade i hög grad 
enkelt. Jag ville bjuda 2s, utgångskrav 
med sexkortsspader, och sedan kan-
ske fortsätta med 3s för att fastställa 
trumfen. Därefter skulle Blackwood 
komma väl till pass. Slutbudet borde 
bli 6s eller 7s beroende på hur många 

ess partnern har. Jag började verkställa 
min plan. Budgivningen gick:

syd	 väst	 nord	 öst	
Zia
	 	 13 pass
2s pass 33  pass
3s  pass 421 pass
4NT2 pass 533 pass
6s  pass pass pass

1 Kontrollbud    2 Blackwood
3 Två ess

Väst spelade ut klöverfem och part-
nern la ner en fin träkarl.

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

Utspelet löste det enda uppenbara 
problemet, att lokalisera klöverdamen. 
Jag hade sju spader-, två ruter- och 
minst tre klöverstick. Vad i hela värl-
den kunde egentligen gå fel?

TEXT: ZIA MAHMOOd, NEW YORK

Zia är en av världens största ”bridgestars”. Med Zia som 
motståndare kan man vänta sig något udda, för han har 
ett rykte om sig att lösa situa tioner, både i budgivning och 
spelföring, med en stor portion fantasi.
 denna gång berättar Zia om en makalös otur.

 
Med en djup suck...

 Jag la klövertvå från träkarlen och 
stack Östs sjua med knekten. En spa-
der till esset avslöjade emellertid ett 
aber. Jag måste tillbaka till handen för 
att dra ut trumfen. Kontraktet var i 
fara.
 Om Västs klöverutspel var en singel 
eller från fyrkortsfärg, skulle en klö-
ver till esset bli stulen. Därutöver hade 
jag en hjärterförlorare. En bättre spel-
föring var därför, att spela hjärterdam 
från bordet. Kanske hade spelaren 
utan klöver E-K i hjärter och i så fall 
kunde jag undvika att motståndarna 
får sin stöld. Dessutom fanns tilläggs-
chansen, om Väst hade singelklöver 
och hjärteress. Öst kanske inte skulle 
vara på tårna och hoppa upp med 
hjärterkungen, för att kunna returnera 
klöver och därmed straffa kontraktet.
Visst, klöverfärgen skulle kunna sitta 

Zia Mahmood.

M A G I S K  B R I d G E  Z I A
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3-2 – det är trots allt den normala 
sitsen – men magkänslan sa något an-
nat. Varför kunde inte partnern haft 
en liten ruter istället för den där långa 
klövern. Med ökad oro begärde jag 
hjärterdam från bordet. Öst vann 
sticket med kungen och spelade klö-
ver. Given:

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

Spaderfyra från Väst skar som en kniv 
i hjärtat – och den sänkte såväl kon-
traktet som vår chans till avancemang.

M A G I S K  B R I d G E  Z I A

 Öst var skärpt som täckte hjärter-
damen med kungen. Han hade dragit 
den rätta slutsatsen, d v s att om vi 
förfogat över alla essen skulle jag san-
nolikt gjort en storslamsinvit. 
 Vi gratulerade motståndarna, öns-
kade dem all lycka i den nästa kvali-
ficeringsomgången – och tillbringade 
resten av dagen och kvällen att berätta 
för alla och envar om vår makalösa 
otursbricka…

BRIDGERESOR - erbjudande för medlemmar i Svenska Bridgeförbundet
ReseSkaparna har ett samarbetsavtal med Svenska Bridgeförbundet som ger alla medlemmar ett förmånligare pris.
Vår erfarne bridgeledare Christer Cedergren ordnar bridgespel under resorna som i kombination med våra lokala guiders 
unika kunskap ger er en extra innehållsrik bridge- och kulturresa. Vi spelar dagligen bridge på våra resor. 

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

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

Historiska Malta 11 dagar - favorit i repris

En favoritresa bland många bridgespelare. Vi bor vackert invid havet i St Julians och kombi-
nerar bridespel med trevliga utfärder tillsammans med vår  mycket kunnige svenske guide 
Fredrik Hammenborn som bor på Malta. 

PRIS MEDLEM: 11 900 KR  (RABATT: 2 000 KR) 28 OKT - 7 NOV 2015
INKL: Reseledares tjänster •  Flyg  Stockholm -  Malta t/r • Del i dubbelrum 9 nätter med frukost på 4* hotell  •  6 midda-
gar på hotellet •  Tre utfärder  varav en med middag • Bridgeledares tjänster (bordsavgift tillkommer) 

Montenegro med Dubrovnik 8 dagar  - nyhet
Montenegros natur är storslagen med gröna berg som höjer sig över den vackra kusten invid 
Adriatiska havet. Vi bor invid havet i den pittoreska staden Herceg Novi och gör utfärder till hu-
vudstaden Cetinje, Budva m fl orter samt en trevlig båtutflykt i den bedårande Kotor bukten. 
Mysiga kullerstensstäder med trevliga restauranger & en intressant historia. Vi blandar dagliga 
bridgekamper med utfärder i området. Dagarna avslutas med gemensamma middagar där vi kan 
summera dagens alla händelser.
PRIS MEDLEM: 9 990 KR    (RABATT: 1 000 KR)             10 - 17 OKT 2015
INKL:  Flyg Arlanda – Dubrovnik t/r  •   Transfer till hotellet t/r  •  Del i dubbelrum 7 nätter med frukost  •  8 måltider 
• Stadsrundtur  Dubrovnik • Heldagsutfärd Monte Negro med  Cetinje • Båt- och bussutfärd Boka Kotorska, Perast, 
Koto •  Kvällsutfärd med underhållning och vinprovning  •  Bridge- & reseledare. (bordsavgift tillkommer)

Fredrik Hammenborn

Svenskl bridge mars  2015.indd   1 2015-03-19   12:06:41

SOMMARBRIDGE 2015
– BRIDGE FÖR ALLA 7–9 JULI 

PÅ VACKRA RONNEBY BRUNN

Tisdag: Kvalificering (27 brickor)
Onsdag: Fyra grupper (27 brickor)
Torsdag: Fyra grupper (27 brickor)

Extra bridge (valfritt) för 50 kr: 
onsdag, torsdag och fredag (22 br).

I bridgepaketet ingår: bridge inkl. 
kaffe, smörgås, buffé varje kväll efter 
bridgen, logi tre nätter med frukost-
buffé. Tävlingsansvarig är Calle Ek.

Pris: Del i dubbelrum 3.495 p/p. 
Enkelrumstillägg 350 kr per natt.

Anmälan: L-Å Gustavsson på tel 
031-88 10 69, 0739-900 256 eller 
e-post vallenone@swipnet.se
Betalning: till L-Å Gustavsson på  
BG 5957-2396 – senast 2015-06-19.

Bridgemate och många bronspoäng!
Hjärtligt välkomna!
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F O R T B I L d N I N G  B O K -  &  d A T A T I p S

carol coplea:
• dEATH IN dUpLIcATE
Master Point Press; 291 sidor

Två personer 
dör mitt under 
en pågående 
bridgetävling 
på Kensington 
College i Beau-
mont och det 
förefaller som 
om de har bli-
vit förgiftade. 
Men var det en 
olyckshändelse eller hade ett brott 
begåtts?  
 Detektiv Christina diLongo, vid 
den lokala polisstationen, får ta sig an 
fallet. Ganska snart visar det sig att 
många av personerna i bridgeklubben 
inte är de fläckfria medborgare de ger 
sken av.
 Den professor som dog är egentli-
gen en bedragare, precis som skolans 
säkerhetschef; båda har suttit i fängel-
se tidigare. Den unge kines som kom-
mit från Hong Kong, för att förverk-
liga ”den amerikanska drömmen”, 
frestas langa knark till studentfesterna. 
En av de anställda extraknäcker som 
stripteasedansös på en skum klubb 
nere i stan. Och hur är det egentligen 
med den kände författaren, som har 
nedsatt tjänst för att skriva sin nästa 
bestseller, men aldrig kommer igång?
 Misstankarna riktas snabbt mot da-
men som bakade de muffins som man 
tror att giftet fanns i. Hon förnekar 
ihärdigt, men polisen hittar kompro-
metterande bevis i hennes kök, så hon 

ligger illa till. 
 Som ni säkert kan misstänka, tri-
umferar rättvisan till slut, men upp-
lösningen är överraskande och läsaren 
hålls på helspänn hela tiden. 
 För att vara ett debutverk, tycker 
jag att författaren lyckats fint och re-
kommenderar därför boken gärna.

david bird:
• 52 BRIdGE MISTAKES TO AVOId
Master Point Press; 221 sidor

Varför är ex-
perterna runt 
om i världen så 
framgångsrika? 
skriver David 
Bird inlednings-
vis i 52 Bridge 
Mistakes to  
Avoid. Sedan 
skriver han, att 
det till viss del 
beror på deras förmåga att komma 
ihåg invecklade budmetoder och lära 
sig känna igen de olika situationer som 
kan uppstå under spelet av korten. 
Men framför allt, säger han, begår de 
färre misstag än vanliga bridgespelare. 
Det är en helt riktig observation.
 På klubbnivå begås samma fel om 
och om igen. Amatörerna lär sig inte 
vilka fel som bör undvikas, kanske för 
att de inte inser att de tänkte fel. Där-
för kan en bok som den här fylla en 
viktig funktion.
 Birds kloka råd är, inte helt över-
raskande, indelade i tre delar: misstag 
i budgivningen, misstag när man är 
spelförare och misstag i motspelet. 

Varje typ av misstag illustreras sedan 
med belysande givar och kloka reso-
nemang.
 Här kommer några råd, som jag 
själv tycker är utmärkta: 
 • Ha inte för bråttom till slutbudet
 • Hoppas inte på att partnern har  
    ”perfekta” kort
 • Slå inte en mask som inte kan gå 
 • Kom ihåg att räkna spelförarens 
stick
 Rekommenderas.

MicHael ScHoeNborN:
• BRIdGE ON A SHOESTRING
Master Point Press; 218 sidor

Omkring 1970 
var vi ett gäng, 
som spelade 
bridge dag och 
natt. Satt vi 
inte på kort-
spelsrummet 
på Akademiska 
Föreningen i 
Lund och spe-
lade robber, var 
det partävling på olika klubbar eller 
nattabridge någonstans.
 Michael Schoenborn, kallad the 
Shoe, har skrivit en underhållande 
bok, som påminner mig om min 
Sturm und Drang-period när han 
beskriver hur hans egen bridgekarriär 
började på Hart House Bridge Club 
i Toronto under 1960- och 70-talet. 
Även där figurerade märkliga män-
niskor, lika besatta av det här märkliga 
spelet som vi var, även de med märk-
liga smeknamn: Half Bee, Colonel 

TEXT: ANdERS WIRGREN MALMÖ 

Nytt för bokhyllan
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Bulldozer, the Albatross, the Bam-
bino, the Victim och the Old Guy, 
för att nämna några. Precis som vi 
nyttjade de dygnets alla lediga stunder 
till att spela bridge. Diverse mer eller 
mindre smarta budgivningsknep kom 
till, men det viktiga var trots allt att 
spela hem de omöjliga kontrakt, som 
man regelbundet hamnade i. Det är de 
många spännande givar som finns med 
fina exempel på. 
 Ganska tidigt lovade författaren sig 
själv att någon gång få representera 
Kanada i VM. Det fick han också. I 
den senare delen av boken kan man 
läsa om hur han vann lagmästerskapen 
i Kanada och senare kvalade in till 
VM-spel.
 Rekommenderas.

F Ö R B U N d E T  I N F Ö R  R I K S S T ä M M A N

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

Ansökan ska vara inlämnad 
senast 30 juni 2015.

Nominera
årets Klubbledare
Vid Riksstämman den 9-10 
oktober kommer Årets klubb-
ledare 2015 att utses.
 Priset delas ut till en 
klubbledare som på ett 
förtjänstfullt sätt gjort något 
utöver det vanliga för sin klubb.
 Maila förslag med namn, mid, 
klubb, distrikt samt motivering 
till kansliet@svenskbridge.se.

Förslag ska vara inlämnat senast 
30 juni 2015.

Inför Riksstämman

Förbundet är ekonomiskt 
välmående och antalet med-
lemmar ökar stadigt. Detta till 
trots, gäller det att både förvalta 
och utveckla. Kanske är det 
också dags att välja nya styrel-
seledamöter vid Riksstämman i 
Örebro den 9-10 oktober?
 Har du någon lämplig och 
villig kandidat? Hör av dig till 
ditt distriktsförbund eller till 
valberedningen:
• Fredrik Jarlvik
  f.jarlvik@telia.com
• Peter Johansson
  pjo@svenskbridge.se
• Sixten Ek
  sixtenlennart.ek@telia.com

MOTIONER

Vad gäller motioner till förbun-
dets Riksstämma, har vi saxat 
följande ur stadgarna:
 Motion till ordinarie stämma 
ska ha inkommit till förbundet 
senast den 20 augusti.
 Motion från enskild medlem 
eller lokalförening tillställes 
motionärens distriktsförbund 
(dfb) senast fastställd sista 
motionsdag. Med sitt yttrande 
vidarebefordrar dfb motionen 
till förbundet enligt föregående 
stycke. Med till- eller avstyrkan 
förelägger förbundets styrelse 
stämman inkomna motioner.

För mer information: 
www.svenskbridge.se

  

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

Vålådalen – en fjällsemester att minnas
Tel 0647-353 00  |  www.valadalen.se

Toto-Mixed-Barometer-
Insatstävling-Gurkaturnering.  
Nytt vandringspris från KostaBoda. 

Kombinera bridge med 
fjällvandring i höstfärger och 
kulturupplevelser – en tradition 
sedan 32 år.

Upplysningar och anmälan:  
Bernt Sigvardsson, 0455-179 15, 
berntsigvardsson@telia.com  

Bridge i fjällmiljö 
8–14 september 2007 12–18 september 2015

Vandringspris från KostaBoda.

40 40-årsjubileum i år!
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Tommys lagom... Lösningar
pROBLEM 1

Den som kan sin Belladonna har inga 
problem. Italienaren tog ruteress och 
spelade hjärter till ess. Sedan följde låg 
klöver upp mot knekt! 
 Hela given:

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

När Öst lägger lågt, drar knekten 
kung. Väst kan spela klöver till Öst 
för trumfvända men trumfess och 
klöverstöld ger då hemgång.
 Inte heller kan Väst vända med 
trumf, eftersom han då säljer sitt 
trumfstick.
 Skulle Öst ingripa med klöverkung 
första gången färgen spelas, får Syd 
ett äkta klöverstick och behöver ingen 
klöverstöld för hemgång.
 Hittar man inte Belladonnas 
spelföring kan man åtminstone toppa 
trumfen och om ingen kung faller så 
ger en hjärtermask en möjlighet.
 Ett alternativ är att satsa på ess, 
kung i klöver på öppningshanden men 
varför chansa när man inte behöver?

pROBLEM 2

Enda faran är trumfen 4-0. För att 
gardera den sitsen, täcker du utspelet 
med spaderåtta och avblockerar sjuan. 
Därefter stjäl du en hjärter högt på 
handen och spelar låg trumf. Du tar så 
billigt som möjligt på bordet. 
 Hela given:

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

Sedan tar du en andra högstöld i hjär-
ter och drar ut trumfen med rutersak 
från handen för jämn hemgång.

pROBLEM 3

Ett sätt är att efter hjärteress panga ner 
ess och kung i trumf. Faller då trumf-
dam blir resultatet sju trick. Skulle 
emellertid trumfdam sitta tredje, blir 
det straff i kontraktet.
 Betydligt bättre går det om du i 
andra stick spelar spaderknekt från 
handen! 
 Hela given:

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

Väst måste ta denna gång. Han retur-
nerar hjärter till dig. Du fortsätter 
med spaderess och topparna i ruter. 
Därefter följer trumf till tian. Du kan 
sedan i lugn och ro saka två klöver på 
hjärterkung och ruterdam.

S p E L T E K N I K  T O M M Y S  L Ö S N I N G A R

 pRATBUBBLAN

”Utspels-gurun” Taf Anthias (t h), 
en av många besökare i förra somma-
rens Bridgefestival, språkar här med 
Bridgeförlagets Peter Ventura. Vad 
säger Taf? Den fyndigaste pratbubb-
lan vinner ett present kort. För slag till 
pratbubbla vill vi ha senast den 8 maj 
till adressen: Bridge, Villa Cicero,  
775 70 Krylbo eller e-post till  
bridge@svenskbridge.se.

Namn:  ....................................................

Adress:  ...................................................

Postadress: ..............................................

Lasse Persson och Catarina ”Katt” 
Midskog känner sig ”äggstra” laddade 
inför påskmixeden i Karlstad. Vad sa 
de? Rune Örnevall författade vinnar-
bubblan: Spela ut med dåliga kort? 
Tuppen av ingenting! Grattis! Pris 
kommer till Bromma med posten!

Spela ut med dåliga kort? 
Tuppen av ingenting!



C hairman’s Cup (CC) inleder som ett kval i form 
av Gröna Hissen under lördag-söndag. Därefter 
vidtar två parallella cuper:
• Lagen placerade 1-32 spelar Huvudcup (HC). 
I HC spelar man om 1:a och 2:a plats.
• Lagen placerade 33-64 spelar Bonuscup (BC). 
I BC spelar man om 3:e och 4:e plats.
• Ett lag som förlorar i huvudcupen flyttas ned 
till bonuscupen.
• Ett lag som förlorar i bonuscupen är utslaget.
• Från och med tisdag spelas kvartsfinal, semifinal 
och final (64 brickor). På torsdagen spelas finalen 
(64 brickor) samt match om tredje pris (32 brickor).
 
Startavgifter
Gröna Hissen: Max 2.000 kr/lag. (125 kr/junior, 
500 kr/senior). Cupspel: 500 kr/lag.
25% högre startavgifter om startavgift ej är erlagd 
före spelstart.
Senaste anmälan: Fredagen den 24 juli, kl 20.00. 

Priser
1:a 50.000 kr 4:e 10.000 kr
2:a 30.000 kr 5:e   5.000 kr
3:e 15.000 kr 6:e   5.000 kr

www.svenskbridge.se/festival-2015

Distriktslag
Alla distrikt får anmäla fritt antal lag med gratis 
start i CC. Det lag som kommer längst i tävlingen 
vinner distriktspriset på 10.000 kr. 

Följande villkor ska dock uppfyllas:
• Högst två i laget får tidigare ha deltagit i CC. 
• Samtliga spelare i laget måste tillhöra samma 
distrikt.
• Laget måste bära distriktets namn följt av en siffra. 
Vid flera lag heter de Örebro 1, Örebro 2 osv.
• Lag som går vidare till cup betalar betalar 500 kr.
• Om två eller flera lag går lika långt i tävlingen 
avgör placeringen från Gröna Hissen vinnaren.

EN

GLAND – VINNARE 2014

GRÖNA
HISSEN

HUVUd
cUp

BONUS
cUp

Ê
pLAc. 1-32

pLAc. 33-64Ê

VINNARE
GåR VIdAREÊ HUVUd

cUp

UTSLAGEN

TVå LAG
åTERSTåRÊ FINAL

VINNARE
GåR VIdAREÊ BONUS

cUp
TVå LAG
åTERSTåRÊ MATcH

OM 3:E pRIS

FÖRLORARE
GåR TILL

FÖRLORARE

UTSLAGEN UTSLAGEN

FÖRLORARE

FÖRLORARE
GåR TILL

pLAc. 65-Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Chairman’s Cup är en lagtävling öppen för alla. 
Den spelas på Conventum, Örebro, 25-30 juli 
2015. Tävlingen inleds med ett kval i form av 
Gröna Hissen (32 första vidare) och avslutas 
med raka cupmatcher. 
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Modern Standard. ...................................... 75:–
Nordisk Standard •••. ................................ 75:–
Nya Bridgeskolan ....................................... 75:–
BRIdGEMATE – SCORiNGSYStEM
Bridgemate är ett tråd löst scoringsystem. 
Pris per Bridgemate 2 (dvs bord) ..............1.650:–
Pris per Bridgemate Pro begagnad ..............525:-
Server inkl kablage, (äldre modellen) .......2.900:–
Server för BM2, med USB .......................2.750:–

HANdLA dIREKT I VÅR 

INTERNET-BuTIK! 

ÖppEN dYGNET RuNT!

WWW.BRIdGEFORLAGET.SE

– Detta är bara ett axplock ur vårt 2.000 artiklar stora sortiment! –

Prisexempel:

VI HAR ALLA SVENSKA OCH ENGELSKA BÖCKER I LAGER!

– 1 –

Givsamling
– med kommentarer

www.bridgeforlaget.se

1

1

1       N 2       Ö 3       S 4       V 5       N 6       Ö
7       S 8       V 9       N 10       Ö 11       S 12       V

13       N 14       Ö 15       S 16       V 17       N 18       Ö
19 S 20     V 21       N 22       Ö 23       S 24       V

25       N 26 Ö 27     S 28       V 29      N 30   Ö
31       S 32       V 33       N 34       Ö 35       S 36       V

37       N 38       Ö 39       S 40    V 41      N 42       Ö
43       S 44       V 45       N 46       Ö 47       S 48       V1

• Kortlek 
   med 48 givar

• 52-sidigt häfte  
   med scorer och  
   förslag till  
   budgivning och 
   spel.

FACIT-SPELKORT 
Med Facit-Spelkort® kan ni spela 
hemmabridge och jämföra er 
med andra resultat, precis som 
på klubben eller andra större 
tävlingar. Givarna är spelade 
i riktiga tävlingar och ligger till 
grund för det resultat (score) ni får.

• på svenska!
• slumpar fram  
   nya givar i oändlighet!
• ger dig tips  
   om du är osäker!
• varnar om du  
   bjuder galet!
• spelproblem medföljer!

BRIDGE 
CLASS 
NORDIC

CD-spel 
med 

Nordisk
Standard!

Pris:

 695:—

  
NY!

Nr 9 ute nu!

Pris:

  140.—

Slutspel är en spelteknik som är fascinerat bridgespelare 
sedan spelets begynnelse. Idén är att, oavsett om korten 
sitter extremt oturligt, ska det finnas ett sätt att klara sitt 
kontrakt. Fem-stegs-tekniken, för att sätta upp ett slutspel, gör 
det hela enklare och gör det möjligt för spelare som kanske 
ännu inte har den erfarenhet och  
skicklighet som krävs för spel på den  
här nivån att ändå förstå och kunna  
utföra slutspel. Din spelteknik kommer  
automatiskt att bli mycket bättre! 

ny svensk bok:

Förbättra din spelföring

Pris:

  135.—

Andrew Robson beskriver förenklat de komplicerade 
teknikerna för att göra dem tillgängliga för den breda 
massan. Du kommer inte bara att öka din förståelse för 
det aktuella ämnet, du kommer dessutom att förbättra din 
spelteknik och lära dig mera om spelets skönhet i allmänhet.

ny svensk bok:

Slutspel och skvisar Pris:

  90.—


