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D u ha

❤ Delta i tävlingar på bridgeklubbar.
❤ Rösträtt på klubbens årsmöte.
❤ Tidningen Bridge, fem nummer per år.
❤ Spela om mästar-, handikapp- och rankingpoäng.
❤ Delta i Svenska Mästerskap och Allsvenskan.
❤ Medlemskap i Världs- och Europabridgeförbunden, 

som bland annat innebär att du kan spela på klubbar 
över hela världen.

❤ Inloggningsuppgifter till hemsidan, där du bl a kan 
se alla dina spelade tävlingar.

❤ Utbildning av klubbfunktionärer, bridgelärare 
 och tävlingsledare.
❤ Information från distrikts- och riksförbund.
❤ Hjälp med rekryteringen
  ❤ materiel som foldrar och affischer
 ❤ aktivt stöd från förbundets konsulenter
❤ Uppdateringar av lagböcker, stadgar  

och andra regelverk.
❤ Utveckling av datorstöd för såväl tävlingar som 
 administration, främst via Internet.
❤ Beräkningsprogrammet Ruter.
❤ Ruter- och Bridgematesupport.
❤ Möjligheten att erbjuda gratis medlemskap för 
 deltagare i nybörjarkurser i bridge.
❤ Hjälp med administrationen av medlemsavgifter.
❤ Ett nationellt hcp-system, för att lättare få in nybör-

jare i tävlingsspel tillsammans med mer rutinerade.
❤ Modernt kursmateriel till låga priser.
❤ Egen sida på www.svenskbridge.se, där klubben 

får ett medlemsregister de själva kan administrera, 
lägga in sitt tävlingsrogram, rapportera in resultat, 
administrera fyrmannaligor, eget forum, egna sidor 
med information till sina medlemmar.

❤ Aktiv ungdomsverksamhet.
❤ Framgångsrika landslag. Sverige deltar i alla stora 

internationella tävlingar med lag i såväl öppen-, dam-, 
veteran- som juniorklass.

❤ Ett omfattande arbete för att höja bridgens anseende.
❤ Information till landets tidningar om såväl resultat i 

tävlingar som intressanta givar.
❤ Världs- och Europabridgeförbunden, som bl a  

arbetar för att göra bridge till en olympisk gren.

Vi får ibland frågan om varför man ska vara medlem i en förbundsansluten klubb?  
Här nedan har vi sammanfattat vad ett medlemsskap ger – och det är en hel del!

❤ Svenska Bridgeförbundet är en ideell och demokra-
tisk förening. Det innebär att förbundet styrs av sina 
medlemmar genom en representativ demokrati.  
På klubbens årsmöte väljs representanter till distrik-
tets årsmöte, som i sin tur väljer representanter till 
Riksstämman, förbundets högsta beslutande organ. 

❤ Förbundet saknar vinstintresse. Intäkterna ska täcka 
kostnaderna, men det finns inget intresse för att 
skapa stora överskott.

❤ Svenska Bridgeförbundet har en hemsida på Internet: 
 www.svenskbridge.se. Där kan såväl klubb- och  
 distriktfunktionärer som övriga medlemmar hitta 
 mycket av intresse.

❤ Förbundets kansli står till din tjänst. Tel 019-277 24 80.

Svenska Bridgeförbundet arrangerar varje år,  
ofta i samarbete med distrikt och klubbar:

❤ Internetbridge på BBO, där det går att 
 följa förbundets större arrangemang.

❤ Nybörjarträffen, en tävling för dem som just 
 lärt sig spela bridge.

❤ Utbildningshelg, en helg med kurser på alla nivåer.

❤ Distriktsträff, (vartannat år) ett stormöte där för-
 bundsstyrelsen träffar representanter från alla distrikt.

❤ Riksstämma, (vartannat år) förbundets högsta  
 beslutande organ, där såväl utfallet från föregående  
 år som planerna för de kommande granskas av 
 distriktens representanter.

❤ Bridgefestival – för alla spelare – med SM-finaler, 
 guld-, silver- och bronstävlingar.

❤ Allsvenskan, en tävling i serieform med fyra divisioner.

❤ Höst- och Vårsilver, silvertävling på klubben 
 med reducerat antal brickor.

❤ Simultantävlingar, som spelas samtidigt 
 på många klubbar i Sverige.

❤ Landslagsuttagningar i såväl öppen- som dam- 
 och juniorklass.

❤ Riksläger för juniorer.

Vad du får

Vad klubben får

Du stödjer

Förbundet

Arrangemang

Varför medlem?
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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

Sommaren står för dörren. Passa på att 
njuta av den blomstertid som nu kom-
mer – men glöm inte att också planera 
för höstens aktiviteter.

Varje ny ordförande i SBF brukar 
deklarera att en ökning av medlems-
antalet är den absolut viktigaste frågan 
att jobba med. Även om jag suttit 
som ordförande sedan hedenhös, står 
denna fråga alltjämt högst på agendan 
både för förbundet och mig.
 Att klubbar håller nybörjarkurser 
är grunden för att bibehålla och öka 
medlemsantalet. Det är lika viktigt för 
förbundet som för klubben, så att den 
inte faller ner i en negativ spiral med 
färre deltagare för varje år. 
 Det finns knappast någon annan 
verksamhet, där en ny aktiv utövare 
kräver så mycket utbildning som i 
bridge. SBF har sedan många år ett 
både pedagogiskt och prisvärt kurs-
materiel, serien Spela Bridge. Nu 
under sommaren kompletteras serien 
med en interaktiv del för surfplattor, 
vilket gör att kursdeltagarna mellan 
utbildningstillfällena kan träna med 
”paddan” hemma i favoritfåtöljen.
 Behöver klubben hjälp? Ta kontakt 

med någon av våra duktiga konsulen-
ter!
 Chairman’s Cup är enligt många 
Sveriges roligaste lagtävling. Här får 
alla chansen att möta lag med såväl 
svenska som utländska storspelare. 
Distriktslag är en tävling i tävlingen. 
Man spelar om ett pris på 10.000 kr till 
det disgtriktslag som klarar sig längst 
i tävlingen. Alla distrikt får anmäla 
valfritt antal lag med gratis start i 
Chairman’s Cup, förutsatt att vissa 
villkor uppfylls.
 Det norska förbundet har lockat till 
sig en sponsor för en stortävling under 
den norska Bridgefestivalen, som utlo-
var ett förstapris på hela 300.000 kr.
Det är bara att gratulera, både det 
norska förbundet och bridgespelarna! 
Det tråkiga i kråksången, är att nor-
männen valt att lägga sin festival exakt 
samma vecka som den svenska! I detta 
nummer kan ni läsa Stine Holmøys 
hyllning till vår svenska festival och 
hur mycket hon uppskattar att komma 
till Örebro. Nu till sommaren måste 
norrmänen välja Sverige eller Norge. 
Det gynnar inte bridgen. 
 Gör om, gör rätt, Norge!

Njut av den blomstertid som kommer, men glöm inte att planera för 
höstens aktiviteter, skriver Mats Qviberg i ledaren.

Dags att planera höstens kurser 



 

KALENDERN
JUNI
4 Guldtävling lag Patton,  
 Stockholm
14-25/8 Svenska Cupen omg 5
16-25 EM lag i Budapest
30-1/7 Guldtävling,  
 Ölandsveckan A-final

JULI
2 Guldtävling, 
 Storsjöbygdens BK
19-20 Guldtävling, Walters 
 Bildelar, Falkenberg
28 Bridge och golf, Örebro
29-30   SM Veteran i Örebro
30-4/8 Chairman’s Cup i Örebro
31-1/8 SM Damer i Örebro

AUGUSTI
2-4 SM Lag Veteraner, Örebro
3-4 SM Mixed i Örebro
3-13 JVM i Salsomaggiore
5-7 SM par Open i Örebro
6-7 Guldtävling, Guldgruvan  
 i Örebro
27 Allsvenskan Div 2-3
27-28 Allsvenskan Elitserien

SEPTEMBER
10-11 JSM par i Varberg
17 Allsvenskan Div 3
24-25 Allsvenskan Div 2

Svenska Bridgeförbundet, kansli  Idrottens Hus, Karlsgatan 28, 703 41 Örebro  Telefon 019-277 24 80  Internet  www.svenskbridge.se  Generalsekreterare Johan Grönkvist, 019-277 24 81, 

jgr@svenskbridge.se  Kanslist Micael Svensson, 019-277 24 82, msv@svenskbridge.se  Information & Webb Carina Wademark, 019-277 24 84, carina@svenskbridge.se  Ekonomi  

Yvonne Ström, 019-277 24 89, yst@svenskbridge.se Verksamhetschef Micke Melander, 019-277 24 85, mme@svenskbridge.se Rikskonsulent, Ruter- & Bridgematesupport 

Thomas Winther, 019-277 24 86, twi @svenskbr idge.se och Tommy Andersson, 019-277 24 83, tan@svenskbr idge.se 

Rikskonsulent Roger Wiklund, 019-277 24 87, rwi@svenskbridge.se  Teknikansvarig Björn Andersson, 019-277 24 88,

ban@svenskbridge.se och Andreas Jansson, 019-277 24 58, aja@svenskbridge.se

FÖRBUNDSINFO

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

Adressändra?  
Tel 026-65 60 70 

eller www.svenskbridge.se.

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

Micael Svensson 019-277 24 82

Tommy Andersson 019-277 24 83

Carina Wademark 019-277 24 84 

Micke Melander 019-277 24 85 

Thomas Winther 019-277 24 86

Roger Wiklund 019-277 24 87

Björn Andersson 019-277 24 88

Yvonne Ström 019-277 24 89
Andreas Jansson 019-277 24 58

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

Distriktsträffen 2016 
är flyttad till 2-4 SEPTEMBER.  

Den hålls i Örebro och temat 
kommer att vara BIT till stora delar.

INBETALNINGSKORT
Med detta nummer bifogas 
inbetalningskortet för nästa års 
spelårs medlemsavgift.
 Om man tappat bort det så 
går det bra att ange sitt Mid-nr 
plus klubb och sätta in pengar 
på Bankgiro 373-3482.

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.

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

ÖVRIGT OM MEDLEMSAVGIFTER
Frågor om medlemsavgifter?
 Kontakta kansliet! 
 Tel 019-277 24 80 eller  
kansliet@svenskbridge.se.

ÅRETS KLUBBLEDARE
Vid Distriktsträffen den 2-4 
september kommer Årets klubb-
ledare 2016 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 2016.
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I N N E H Å L L  I  B R I D G E

Från Saltkråkan  
till bridgebordet

S I D  6 - 7

Snälla och vackra Malin i Saltkråkan 

ser vi numera vid bridgebordet.

Bridge
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SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

Fyr-
eller
femkorts
högfärg?

Fyr- eller femkorts högfärg?
S I D  8 - 1 2

Vilka för- och nackdelar finns det med  

fyr- och femkorts högfärgsöppningar?
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”Ursäkta, är det inte du som spelade 
Malin i Saltkråkan på 60-talet? Jag 
tror att jag känner igen dig”, säger ofta 
folk som ser mig promenera på stan. 
 Ett annat scenario är när en äldre 
kvinna pekar på mig och säger till sitt 
barnbarn som hon håller i handen: 
”Titta på den här tanten, hon var TV-
stjärna för många år sedan”. Jag blir 
igenkänd av många. Rollfiguren har 
stannat i folkets hjärta för evigt och 
det är så underbart!
 Så säger skådespelerskan Louise 
Edlind Friberg, som spelar tävlings-
bridge nu för tiden och deltar i Fre-
dagsgodistävlingen på BK S:t Erik 
varje vecka. 
 Enligt ”Medlem på nätet” är hon 
klubbmästare med 9,69 mästarpoäng 
och jag gratulerar till titeln när vi sät-
ter oss ner och börjar intervjun.
 – Wow! Har jag blivit klubbmäs-
tare!? – utropar Louise – det är stort! 
 – Jag började titta på föräldrarna när 
de spelade hemmabridge. Då var jag 
12-13 år gammal. Sju år senare bildade 
jag och några väninnor en kompis-
klubb, som vi fortfarande håller vid 
liv. Men det var mest på skoj, mest 
för att umgås och ha kul. Många år 
efter det gick jag kurs på BK S:t Erik 

med Per Leandersson som lärare. Min 
man tyckte att vi borde lära oss ett 
modernt system. Nu spelar vi tillsam-
mans varje fredag. En gång i veckan 
räcker för oss. 
 Vari ligger charmen i bridgen? 
 – Det är en bra hjärngympa för de 
äldre och förhoppningsvis håller seni-
liteten på avstånd. 
 Hur fick du rollen i Saltkråkan, 
Louise? 
 – Det var en audition 1963. Astrid 
Lindgren var med när de valde skåde-
spelare till filmen och hon tyckte att 
jag var lite för ung för rollen. Malin 
skulle vara en söt 19-åring som hade 
fått axla moderns roll i familjen efter 
hennes död. Jag var bara 16 år, men 
fick rollen! Det var som att vinna 
högsta vinsten i ett lotteri. Filmen 
hade premiär 1964. Den blev ”världs-
berömd” i Sverige. Då fanns det bara 
en TV-kanal och alla tittade på filmen. 
Den blev även väldigt populär i Ryss-
land, Australien och i hela Europa så 
småningom.

VÄNSKAPEN MED ASTRID LINDGREN

Fick du några råd av Astrid Lindgren? 
 – Under filminspelningen blev vi  
goda vänner och vi höll kontakt även 

efter den. Vänskapen med Astrid är 
något som givit mig styrka och inspi-
ration. 
 Saltkråkan blev en TV-serie och 
fyra långfilmer som visades på biogra-
ferna.
 Har du spelat i andra filmer efter 
Saltkråkan? 
 – Ja, några stycken. Jag fick utbild-
ning på Dramaten och hade även 1970 
en roll i en amerikansk film, Le Mans 
med Steve McQueen. Jag fick erbju-
danden från Hollywood, men vågade 
inte påbörja något stort. Jag var ju 
nygift och hade fått barn, så jag sat-
sade på familjen. 
 Du har examen som kulturvetare 
och har arbetat som producent på 
Stockholms Parkteater. Du har också 
spelat teater i perioden 1981-2001. 
Längtar du till scenen igen? 
 – Ja, teatern är min stora passion. 
Jag har också varit ordförande i styrel-
sen för Strindbergsmuséet med Strind-
bergs intima teater.
 Berätta om ditt samhällsintresse och 
politiska engagemang. 
 – Jag har alltid varit samhällsenga-
gerad, men först vid 50 årsåldern blev 
jag medlem i Folkpartiet. 2002-2006 
var jag ledamot i Riksdagen.

P R O F I L E N  L O U I S E  E D L I N D  F R I B E R G

Från Saltkråkan till bridgebordet
TEXT & FOTO: ELENA STRÖM, STOCKHOLM – TEXTEN TIDIGARE PUBLICERAD I BK S:T ERIKS TIDNING PASS

Vi på Saltkråkan är en svensk TV-serie från 1964 av Astrid Lindgren och 
Olle Hellbom. Snälla och vackra Malin i serien heter Louise Edlind Friberg 
och henne ser man numera vid bridgebordet.
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P R O F I L E N  L O U I S E  E D L I N D  F R I B E R G

Vi på Saltkråkan är en svensk 
TV-serie från 1964 (inspelad 1963).
Manus skrevs av Astrid Lindgren
och för regin svarade Olle Hell-
bom. 1968 klipptes delar av 
materialet om till en långfilm. Till 
skillnad från merparten av Astrid 
Lindgrens filmatiseringar bygger 
inte Vi på Saltkråkan på en bok. 
Manuset skrevs direkt för TV-
serien och kom ut i bokform efter 
det att TV-serien visats.
 Vi på Saltkråkan handlar om 
flickan Tjorven, som bor på ön 
Saltkråkan i Stockholms skär-
gård tillsammans med sin hund 
Båtsman, sina föräldrar Nisse och 
Märta och sina storasystrar Teddy 
och Freddy. När det blir sommar 
flyttar familjen Melkersson in i 
fru Sjöbloms stuga Snickargården, 
och Tjorven och hennes familj 
lär känna den jämnårige pojken 
Pelle, hans storebröder Niklas 
och Johan, pappan och änklingen 
Melker samt hans dotter Malin, 
äldsta barnet i familjen och den 
som har axlat modersrollen.
 Sommaren bjuder på många 
spännande äventyr, med fisk-
nättjuvar, skattjakter, sjönöd m m. 
 Malin är en 19-årig tjej som är 
otroligt snäll och vacker. Hon 
sköter hushållet och sina syskon 
åt sin pappa Melker. På sommaren 
följer hon med ut till Saltkråkan. 
Malin är glad, sprallig och älskar 
sina syskon. Killarna omkring 
henne kämpar om hennes gunst, 
men hon är mycket förståndig och 
gör inget förhastat.

KONKRETA PLANER FÖR BÄTTRE BRIDGE

Skulle du rekommendera bridgespelet 
till dina fyra barnbarn? 
 – Vi har redan pratat om det och 
jag hoppas att några av dem kan satsa 
på bridge i framtiden. Själv har jag 
inga stora ambitioner, däremot har 

 FAKTA • SALTKRÅKAN

jag konkreta planer för att bli bättre. 
Ett led i den planen var, att några av 
mina ungdomsväninnor och jag i våras 
åkte på bridgeresa till Spanien under 
ledning av Peter Bertheau och Per 
Leandersson. 

Louise Edlind Friberg.
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I Sverige har det länge varit brukligt 
att man öppnar med sin längsta färg, 
när handen inte passar för 1 sang. I 
både Modern Standard och Nordisk 
Standard är 13 därför rätt öppnings-
bud med en jämn, trist hand som 
denna, trots att hjärtern är både kort 
och klen:

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

Under en lång tid har alltså fyrkorts 
högfärgsöppningar varit populära i 
Sverige. När jag började spela bridge 
i slutet på 1960-talet spelade ”alla” 
så. I det svenska standardsystem som 

snabbt uppstod – och som 
döptes till Modern Standard 
av Mats Nilsland – var det fyr-
korts högfärg som gällde, ing-
et annat. Danskar och norr-
män använde liknande system, 
fast med jämna minimihänder 

öppnade de med sin lägsta fyr-
kortsfärg, precis som i Nordisk 

Standard. Så även om en högfärgs-
öppning även där kunde avges med en 
fyrkortsfärg, var den oftare på minst 
fem kort än i Sverige. 
 I en del andra länder, som Frankri-
ke och USA, var det vanligare att man 
lovade minst fem kort när man öpp-
nade med en högfärg. Med en hand 
som den ovan, d v s utan femkorts 
högfärg och fyrkorts lågfärg, öppnade 
de i stället med en trekorts lågfärg. 
Det vanliga var då, att man valde den 
lägre trekortsfärgen: 1c med 3-3 eller 
2-3 i lågfärgerna, 12 med 3-2.
 I dag har fler och fler börjat använ-
da femkorts högfärg också i Sverige. 
Till viss del är det som med damernas 
kjolar; man följer bara modet. Men 
om många väljer att slopa fyrkorts 
högfärgsöppningar, finns det säkert 
skäl till det. Därför kan det vara moti-

verat att jämföra den gamla öppnings-
strategin med den nya. Vad är bra, 
och vad är dåligt? Eller är det bara en 
smaksak?

BUDGIVNINGENS BALANS

1978 publicerades den första Mo-
dern Standard-boken. I den skrev 
Mats Nilsland om något han kallade 
budgivningens balans, något som alla 
kloka budsystem bör ta hänsyn till. 
Där står bl a: ”När bägge sidor är  
ungefär lika starka, avgör anpassning-
en och färglängdernas fördelning vil-

Fyr- eller femkorts högfärg?
TEXT: ANDERS WIRGREN, LIMHAMN  ILLUSTRATIONER: ARNE LARSSON, SUNDSVALL & FOTOLIA.COM

Fyrkorts högfärgsöppningar har dominerat de svenska budsystemen,  
men idag har fler och fler börjat använda femkorts högfärg. 
 Vad är bra och vad är dåligt? Eller är det bara en smaksak,  
om man väljer fyr- eller femkorts högfärgsöppningar?
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ken sida som har det högsta kontrak-
tet. Målet i en sådan situation är ofta 
att snabbt finna en gemensam färg.” 
Där står också att ”när vår sida är den 
starkaste” och ”vi kan uppskatta vad 
slutbudet troligen ska vara, bör vi 
skynda dit och inte i onödan lämna ut 
upplysningar om kortens fördelning”.
 Ett system med fyrkorts högfärgs-
öppningar lägger tonvikten vid att 
snabbt hitta en gemensam trumf i 
högfärg. Om du öppnar med 13 med 
handen ovan och partnern med 7 hp 
och fyra hjärter höjer dig till 23, har 
ni hittat en bra trumf, medan mot-
ståndarna ännu inte har gjort det. Det 
är fullt möjligt att de har en hygglig 
trumf i någon av de andra färgerna, 
men ger de sig in i budgivningen kan-
ske de hamnar i fel färg, eftersom de 
inte har lika mycket budutrymme till 
sitt förfogande som ni hade. Dessut-
om kan det hända att de låter er spela 
23, när det hade varit bättre för dem 
att bjuda över. Ni har hittat er färg 
först, så det är ni som har initiativet i 
budgivningen.
 Skulle partnern ha fyra hjärter och 
13 hp efter din 13-öppning, kan han 
använda konventionen Stenbergs  
2 sang för att kräva till utgång med 
hjärterstöd. Du visar då en minimi-
öppning och partnern ser till att ni 
stannar i 43. I båda dessa exempel har 
ni snabbt hittat en trumf och bjudit 
lagom högt utan att lämna ut mer 
upplysningar om era händer än nöd-
vändigt.
 Av detta kan vi sluta oss till att fyr-
korts högfärg är bra om svarshanden 
har stöd i öppningsfärgen. Då hittas 
en trumffärg snabbt och lätt.

SPÄRREFFEKT

En annan sak med vår jämna 13-po-
ängare, är att 13 gör det svårare för 
nästa hand att kliva in än den som 

öppnar med 1c. Om Väst t ex har ess-
knekt femte i ruter och 10 hp, kan hon 
glatt bjuda 12 mot femkorts högfärgs-
spelare, som då öppnar med 1c, men 
efter 13 har hon för dåliga kort för ett 
inkliv. Hjärteröppningen spärrar bätt-
re än 1c eller 12. Ännu bättre spärrar 
1s, eftersom nästa hand då inte kan 
bjuda en enda färg på 1-läget.
 Men det här med att öppna med 
högfärg för att spärra var viktigare på 
60-, 70-och 80-talen än vad det är i 
dag, av den enkla anledningen att de 
flesta då spelade med straffdubblingar 
efter inkliv. Det var bra när man satt 
laddad i inklivsfärgen, som Syd här:

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

SYD VÄST NORD ÖST
  12 1s 
D

Priset för att kunna dubbla motstån-
darna när trumfen satt illa, var att 
svarshanden kunde bli ställd med 
många händer som han ville göra nå-
got med, men som saknade bra bud.

 I dag har straffdubblingarna på 
enkla inkliv dött ut. Det finns goda 
skäl till det. 

NEGATIVA DUBBLINGAR

En av tidernas största budteoretiker, 
amerikanen Alvin Roth, var den förste 
som öppet tog avstånd från straff-
dubblingar efter inkliv. Han hade i 
stället börjat dubbla inkliv för att visa 
intresse för att bjuda över. Han kall-
lade knepet negativa dubblingar för 
att skilja dem från de vanliga, positiva 
dubblingarna, då man dubblade för att 
få bättre betalt för straffarna.
 Det tog litet tid innan idén accep-
terades, men numera spelar i stort 
sett alla bridgespelare med negativa 
dubblingar. Att de snabbt slog igenom 
i Sverige har säkert att göra med att 
Mats Nilsland 1978 drog en lans för 
dem i boken om Modern Standard.

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

SYD VÄST NORD ÖST
  12 1s 
D
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Det tog lite tid innan den negativa 
dubblingen accepterades.
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Förr i tiden hade den här handen varit 
knepig. Med 8 hp är du för stark för 
att passa, men för svag för att bjuda 
2c och 1 sang utan spaderhåll kan 
bara inte vara rätt.
 I dag är handen lättbjuden, eftersom 
du dubblar och säger att du vill bjuda 
över – men att du inte vet hur. Många 
garanterar fyra kort i den objudna 
högfärgen, medan andra (i likhet med 
mig) även dubblar med en jämn hand 
och bara tre hjärter, som den här:

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

Det enda alternativet till dubbelt om 
du inte vill passa, och det vill du väl 
inte, är att höja till 22, men om part-
nern har en jämn minimihand med 
fyra ruter, kan 1 sang mycket väl vara 
bättre – helst om öppningshanden är 
spelförare. Därför dubblar jag.
 Då man i Modern Standard öppnar 
med hjärter före lågfärg med 4-4, finns 
ingen större risk med en dubbling. 
Bjuder partnern sang, klöver eller 
ruter är allt gott och väl; och bjuder 
hon 23 kan jag ta en chans och passa 
för att spela på 4-3 eller preferera till 
32 i vetskapen att partnern oftast har 
fem ruter.
 Så framväxten av negativa dubb-
lingar har gjort att spärreffekten av 
en fyrkorts högfärgsöppning inte är 
lika stor som tidigare. Har vi 4-4 i en 
högfärg behöver vi inte öppna med 
den; om nästa hand kliver in, hittar vi 
oftast färgen med hjälp av dubbelt.
 Det ska inte förnekas att en fyrkorts 
högfärgsöppning spärrar bättre än 
en lågfärgsöppning, men de spärrade 
bättre när dubbelt på ett inkliv var en 
straffdubbling. Spärreffekten är inte 
alls lika stor i dag.
 Dessutom kan det vara så att spär-
ren slår mot partnern – eller mot dig 
själv.

ÖPPNINGSSIDAN SPÄRRAS

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

I Modern Standard öppnar Väst med 
1s, då Öst – som är för svag för att 
visa hjärtern – svarar 1 sang. När Väst 
passar, har paret hamnat i ett bedröv-
ligt kontrakt. Rätt slutbud är förstås 
23, som lätt hittas om Väst kan öppna 
med ett bud som inte spärrar bort 
Östs hjärterfärg. 
 Säg nu att budgivningen inleds så 
här, då 2s är ett spärrande inkliv:

SYD VÄST NORD ÖST
13 2s D pass 
?

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

Du har en jämn minimihand, men 
inget bra bud. Med sin dubbling har 
partnern inviterat till de objudna fär-
gerna, men med bara trekorts lågfär-
ger bör du inte bjuda någon av dem. 
Så vad gör du?
 Rådet som Modern Standard ger är 
att bjuda 2 sang för att visa din hand-
typ. Däremot garanterar budet inte 
spaderhåll. Om Nord har styrka för 
att höja till 3 sang, måste han ha spa-
derhåll. Utan det, får han kräva med 
överbudet 3s.
 Med nästa hand har Syd också fyra 
kort i en lågfärg:

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

Här har du fyra ruter, men även nu 
tycker Modern Standard att du ska 
bjuda 2 sang på dubblingen. Varför?
 Jo, för att om du bjuder 32, så är 
det en ny färg, som indirekt lovar fem 
kort i öppningsfärgen. Om svarshan-
den har en jämn hand med tre hjärter 
och 14 hp, ska han veta att 43 är rätt 
slutbud.
 Så om Nord har något som 4-4 
i lågfärgerna och 10 hp, men inget 
spaderhåll, kommer han att passa på 
2 sang – som inte går hem. Samtidigt 
är det både möjligt och troligt att 32 
hade gått bra. Här fungerade fyrkorts 
högfärg dåligt.
 De som öppnar med 12 har för-
stås inga problem att hamna rätt, så 
av detta kan vi dra slutsatsen att den 
spärrande effekten av en fyrkorts hög-
färgsöppning lätt slår tillbaka på öpp-
ningssidan. Här var det ju de som blev 
spärrade, inte av inklivet i sig utan av 
kombinationen fyrkorts högfärgsöpp-
ning plus inkliv.
 För övrigt gäller samma resone-
mang om inklivet bara är 1s. Även 
då tycker Modern Standard att Syd 
ska bjuda 1 sang på Nords dubbling, 
för att visa en jämn minimihand (som 
inte heller då behöver innehålla spa-
derhåll), så även efter ett så lågt inkliv 
som 1s finns risk att man spelar sang 
när ruter eller klöver hade varit bättre.

HÖJNING AV EN FEMKORTSÖPPNING

Om en högfärgsöppning visar minst 
fyra kort, är sannolikheten att svars-
handen har godtagbart trumfstöd 
(minst fyra kort) ungefär 25%. Men 
om öppningsbudet lovar fem kort, 
ökar sannolikheten att svarshanden 
har trumfstöd (minst tre kort) till un-
gefär 50%. 
 I 30% av fallen har svarshanden 
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precis tre kort i öppningsfärgen, 
oavsett om budet lovar fyra eller fem 
kort. Då hittas trumfen snabbt med 
femkorts högfärg, när Modern Stan-
dard behöver två bud – eller kanske 
inte hittar den alls.

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

I Modern Standard öppnar Väst med 
1s och Öst svarar 1 sang. Mer händer 
inte. Om motspelarna ser till att vända 
med klöver i tid, vilket inte bör vara 
så svårt, blir det flera straff i det dåliga 
kontraktet. Men om öppningsbudet 
lovar minst fem spader, kan Öst höja 
till 2s. Det är ett mycket bättre kon-
trakt, som ofta går hem.
 Svarshanden kan också höja en fyr-
kortsöppning ett steg med trekorts-
stöd, men då bör han ha trumfspels-
kort och/eller någon kort färg, inte 
4-3-3-3 som här.

ÖPPNINGSHANDENS ANDRA BUD

Om du har öppnat med en i högfärg i 
Modern Standard och bjuder om fär-
gen i den andra budronden räcker det 
ofta med fem kort. Men hur många 
kort lovar en femkorts-högfärg-spe-
lare om hon bjuder om sin färg? Man 
skulle kunna tro att svaret är sex, men 
det behöver det inte vara.

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

Om du öppnar med 1s och partnern 
svarar 23, återbjuder du 2s i Modern 
Standard för att visa en minimal öpp-
ningshand med minst fem spader. Visa 
fyrkortsfärgen ska du inte göra, för 
3c är ett bud som höjer tricknivån 
och därför lovar extra styrka (minst 
ett ess mer än den här handen).
 Men hur är det om öppningsbudet 

lovar en femkortsfärg? Svaret är att 
öppnaren även då får återbjuda 2s, 
trots att hon bara har de fem spader 
som öppningsbudet lovade. Skälet 
är, precis som i Modern Standard, att 
alternativen är sämre: 2 sang lovar ba-
lanserad fördelning, som du inte har; 
och 3c visar en stark öppningshand, 
vilket du inte heller har. Därför får det 
bli 2s på femkortsfärgen.
 Sanningen är att öppningshandens 
andra bud ofta blir detsamma med en 
obalanserad hand, oavsett om hennes 
första bud lovade fyra eller fem kort i 
högfärgen.
 Om du har handen ovan, öppnar 
med 1s och får svaret 1 sang, så åter-
bjuder du 2c för att visa en obalanse-
rad hand med minst fem spader och 
minst fyra klöver. Den enda skillna-
den mellan fyrkorts- och femkorts-
öppningar är när den femte spadern 
visades (med öppningsbudet eller med 
återbudet).

1 SANG SOM RONDKRAV

Om du öppnar med en i högfärg 
och partnern svarar 1 sang, är det ett 
begränsat bud (6-10 hp), som förne-
kar både trumfstöd och styrka för 
ett 2-över-1-svar. Däremot behöver 
svarshanden inte ha balanserad fördel-
ning. Trots det, är bokrådet att öppna-
ren passar med en jämn minimihand.
 I Modern Standard måste det vara 
så, men många som spelar med fem-
korts högfärg väljer att låta svaret  
1 sang vara rondkrav. Tanken är att 
eftersom öppnaren har minst fem kort 
i sin färg, får man i nödfall spela ett 
tvålägeskontrakt på 5-2, ifall man inte 
hittar ett bättre trumfkontrakt i en an-
nan färg. Priset för det är att man inte 
kan spela just 1 sang.
 Om svaret 1 sang är rondkrav, be-
tyder det att öppnaren måste bjuda 
igen med 5-3-3-2-fördelning, trots att 

hon egentligen inte vill. Eftersom hon 
då saknar annan bjudbar färg och inte 
heller bör bjuda om en femkortsfärg 
när lägre bud finns tillgängliga, får 
hon låtsas att en lågfärg var på fyra 
kort. Med tre klöver bjuder hon 2c, 
med tre ruter och två klöver bjuder 
hon 22. Det är en nödlögn, framtving-
ad av partnerns kravbud.
 Jag är inte själv förtjust i 1 sang 
som krav, men det fungerar bra när 
svarshanden är obalanserad, eftersom 
man då slipper spela sang. Dessutom 
brukar budet kombineras med att 
svarshandens 2-över-1-svar är krav till 
utgång. Har svarshanden invitstyrka, 
svarar hon 1 sang och följer upp med 
ett inviterande bud i nästa budrond.

5542

Från början betydde femkorts högfärg 
att man öppnade med 1c med 3-3 i 
lågfärgerna eller 12 med 4-4-3-2. Nu-
mera är det många här hemma som 
använder det som kan kallas 5542-sys-
temet, vilket betyder att 1s och 13 
lovar minst fem, 12 minst fyra, och 
1c minst två kort i öppningsfärgen.
 Eftersom ruteröppningen också blir 
äkta, följer att klöveröppningen bara 
visar en dubbelton när öppningshan-
den har 4-4 i högfärgerna och tre ru-
ter. Annars har hon minst tre klöver.
 Med fyra ruter och en jämn hand 
öppnar man inte med 1c utan med 
12, så efter en 1c-öppning i 5542-sys-
temet kan man gott låta svaren 13 och 
1s visa minst en femkortsfärg, precis 
som om man öppnat med en högfärg. 
Om svarshanden har minst 6 hp men 
ingen fyrkorts högfärg, kan hon svara 
12. Det fungerar då som ett reläbud, 
som bara säger ”minst 6 poäng, men 
ingen femkorts högfärg”. Med den 
jämna handen återbjuder öppnaren en 
högfärg, om hon har någon, annars  
1 sang.

B U D G I V N I N G  F Y R -  E L L E R  F E M K O R T S  H Ö G F Ä R G ?



    BR IDG E  JUN I  201612

SYD VÄST NORD ÖST
1c pass 12 pass 
1NT

Här har öppningshanden 12-14 hp 
med klöver som enda bjudbara färg 
(3-3-3-4 eller 5-3-3-2 med fem klö-
ver). Om hon haft fyra kort i hjärter 
hade hon bjudit 13 (som då också 
han innehålla fyra spader). Med fyra 
spader och högst tre hjärter hade hon 
bjudit 1s. 

SYD VÄST NORD ÖST
1c pass 12 pass 
13 pass ?

Här har Syd precis fyra hjärter och 
antingen en jämn hand eller minst 
fem klöver. Nord bjuder nu ungefär 
som om Syd öppnat med 13 i Modern 
Standard: 1s är rondkrav med fyr-
kortsfärg och minst 6 hp (Syd kan ha 
4-4 i högfärgerna), 1 sang 6-10 hp utan 
fyrkorts högfärg, 2c och 22 naturliga 
rondkrav med minst 11 hp och minst 
fyrkortsfärg. Har Nord hjärterstöd, 
höjer han precis som om Syd öppnat 
med 13.

SAMMANFATTNING

Huruvida man ska använda fyr- eller 
femkorts högfärgsöppningar är till 
största delen en smaksak, för det finns 
skillnader som talar för båda sidorna.

FÖRDELAR MED FYRKORTS HÖGFÄRG

• Man hittar snabbare en hög-
färgstrumf fördelad 4-4.
• En högfärgsöppning spärrar mot-
ståndarna bättre än om du öppnar 
med en lågfärg.
• Lågfärgsöppningarna blir äkta. 
Öppnar du med 1c eller 12 kan part-
nern lita på att du har minst fyra kort 
i färgen.

FÖRDELAR MED FEMKORTS HÖGFÄRG

• Svarshanden får det lättare efter ett 
inkliv. Han slipper oroa sig för ifall 
partnern har fyra eller fem kort i öpp-
ningsfärgen.
• Svarshanden behöver inte svara  
1 sang på öppningsbudet lika ofta som 
efter en fyrkorts högfärgsöppning. 
Det är en fördel när svarshanden är 
obalanserad.

VILKET SYSTEM SKA JAG VÄLJA?

Om du använder fyrkorts högfärg och 
trivs med det, tycker jag att du ska 
fortsätta spela så. Det är inget fel i det.
 Personligen tror jag dock att ut-
vecklingen går åt rätt håll och att fem-
korts högfärg är framtidens melodi. 
De negativa dubblingarna har gjort att 
en 4-4-trumf i högfärg sällan missas 
efter ett inkliv. Dessutom blir budgiv-

>

>
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Dessa och fler bridgeresor finner du på vår hemsida. | Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25.

KRYSSNINGAR | HÄLSORESOR | RUNDRESOR | LÅNGTIDSRESOR

Ett urval av 
våra bridgeresor 

Bridge-
resor med 
omtanke & 

kvalité!

Vi har lång erfarenhet av att ordna bridge-

resor. Natur- och kulturupplevelser kombineras 

med trivsamt bridgespel under ledning av våra 

erfarna bridgeledare. Många är ni som under 

åren har spelat bridge med oss. Vi spelar inte 

om pengar, utan för att det är roligt.

NYÅRSKRYSSNING PÅ DONAU. Låt året avslutas med en oförglömlig 
bridgekryssning på Donau. Under en hel vecka har vi hela fartyget 
Der Kleine Prinz★★★★ till vår disposition. Följ med och upplev all sköns 
festligheter och lär känna fyra av Europas vackraste huvudstäder Belgrad, 
Budapest, Bratislava och Wien. I resan ingår helpension, underhållning, 
 utflykter, dricks och givetvis mycket bridgespel, i goda vänners lag.
Avresa från Stockholm och Köpenhamn 26/12. 8 dagar. Pris från 15.995:-

BRIDGEKRYSSNING M/S BIRKA. Följ med på våra Bridgekryssningar
med M/S Birka. Vi varvar bridgespel med god mat, dans och shopping.
Avresa från Stockholm/Stadsgårdskajen 25/9, 20/11. 
Gratis bussanslutning erbjuds. Pris från 1.095:-

BRIDGERESA TILL SOLIGA MALTA. Resan går till välordnade Mellieha 
Holiday Centre, beläget på norra Malta. Om dagarna spelar vi bridge och 
kan välja bland ett urval av trevliga aktiviteter. Halvpension ingår. 
Bridgevärd är Peter Antoni. (Teknisk arrangör: FolkeFerie.) 
Avresa från Köpenhamn 5/11 och Stockholm 6/11 2016. 8 eller 15 dagar.  
Pris från 13.495:- resp 15.995:-

BRIDGERESA TILL MALLORCA. Vi upprepar succén till ljuvliga Mallorca. 
Här bor vi på omtyckta, fyrstjärniga Punta del Mar, på en klippa i Santa 
Ponsa. Halvpension ingår. Bridgevärd är Gunnar Alexandersson. 
Avresa från Stockholm (Köpenhamn på förfrågan). 15/10. 8 eller 15 dagar. 
Pris från 9.995:- resp 13.995:-
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Bridge-Weekends
med

Hotel Klinten i Rødvig
12-14 augusti

Lillsemester med modern buss.
Helpension 3.350 kr.

Strandbaden i Falkenberg
Allhelgona 4-6 november

SPA-hotell vid havet. Helpension inkl 
inträde till SPA 2.950 kr.

Trivselbridge – minst 2 nivåer.
Arrangemangen är på nivå trivselbridge

och vänder sig till alla från nybörjare
till den hyfsade klubbspelaren.

 Bokning och info:
0410-149 29, 0705-43 18 01
rogersbridgeskola@telia.com
www.rogersbridgeskola.se

Bridge-Weekend

  Trivselbridge – minst 2 nivåer
25–27 mars 2016

på Strandbaden, Falkenberg

 

 Arrangemanget är på nivå trivselbridge 
och vänder sig till alla från nybörjare 

till den hyfsade klubbspelaren.

Bokning och info:
0410-149 29, 0705-43 18 01
rogersbridgeskola@telia.com

  www.rogersbridgeskola.se
  Mer information på:

   Påsken 2016 

ningen stabilare om öppningshandens 
högfärg alltid är på minst fem kort.
 För den som vill pröva femkorts 
högfärg, rekommenderar jag 5542-sys-
temet, som är lätt att lära sig och lätt 
att använda. 

4–6/11 2016 anordnas 
trivselbridge. 

Fred: Middag kl 18.00, Kvällsspel
Lörd: Frukost, lunch, tre rätters 
middag. Två tävlingar under dagen
Sönd: Frukost, tävling, avslutning 
lunch.
Pris 2.800:-/pers m del i dubbelrum,
sätts in på BG 5369-2927 senast 22/10.
Info o anmälan: Magnus Arwidsson, 
skorteby@gmail.com, 0706-065 565

Välkomna!

 
Allhelgona Bridge
på Ombergs Golf
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NYÅRSKRYSSNING PÅ DONAU. Låt året avslutas med en oförglömlig 
bridgekryssning på Donau. Under en hel vecka har vi hela fartyget 
Der Kleine Prinz★★★★ till vår disposition. Följ med och upplev all sköns 
festligheter och lär känna fyra av Europas vackraste huvudstäder Belgrad, 
Budapest, Bratislava och Wien. I resan ingår helpension, underhållning, 
 utflykter, dricks och givetvis mycket bridgespel, i goda vänners lag.
Avresa från Stockholm och Köpenhamn 26/12. 8 dagar. Pris från 15.995:-

BRIDGEKRYSSNING M/S BIRKA. Följ med på våra Bridgekryssningar
med M/S Birka. Vi varvar bridgespel med god mat, dans och shopping.
Avresa från Stockholm/Stadsgårdskajen 25/9, 20/11. 
Gratis bussanslutning erbjuds. Pris från 1.095:-

BRIDGERESA TILL SOLIGA MALTA. Resan går till välordnade Mellieha 
Holiday Centre, beläget på norra Malta. Om dagarna spelar vi bridge och 
kan välja bland ett urval av trevliga aktiviteter. Halvpension ingår. 
Bridgevärd är Peter Antoni. (Teknisk arrangör: FolkeFerie.) 
Avresa från Köpenhamn 5/11 och Stockholm 6/11 2016. 8 eller 15 dagar.  
Pris från 13.495:- resp 15.995:-

BRIDGERESA TILL MALLORCA. Vi upprepar succén till ljuvliga Mallorca. 
Här bor vi på omtyckta, fyrstjärniga Punta del Mar, på en klippa i Santa 
Ponsa. Halvpension ingår. Bridgevärd är Gunnar Alexandersson. 
Avresa från Stockholm (Köpenhamn på förfrågan). 15/10. 8 eller 15 dagar. 
Pris från 9.995:- resp 13.995:-
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Sambon Kjell Gaute Fyrun har de 
senaste åren spelat i Allsvenskan 
och vi har genom åren deltagit i 
flera svenska tävlingar. Även om de 
svenska turneringarna varit bra, är det 
samma upplägg som i Norge, så våra 
svenskutflykter har främst varit för att 
ombyte förnöjer.
 Men så hörde jag väldigt mycket 
gott om den svenska Bridgefestivalen. 
Kjell Gaute lät sig lockas till Örebro 
första gången för tre år sedan. Han 
kom hem full av lovord och hyllning-
ar, så året därefter hängde jag på. Ifjol 
var vi på plats igen – och det blir svårt 
att kunna undgå att göra detta till en 
tradition.
 Bridgefestivalen i Örebro – och 
speciellt lagtävlingen Chairman’s Cup 
– är verkligen det allra bästa bridge-
arrangemanget jag någonsin varit på. 
Det är nästan som en våt dröm för en 
bridgespelare; galet stora, välbesökta 
tävlingar samt med fina prispengar 
till dem som lyckas bra, även i sido-
tävlingarna. Dessutom sköts arrang-
emanget så smidigt att det med ljusår 
slår allt annat jag upplevt.
 Alla sitter vid borden när de ska, 
alla har ifyllda systemdeklarationer 
som ligger på bordet, brickor och 
kortlekar är på plats när de ska, resul-
tatservicen är oklanderlig, tävlingsle-
darna finns där när man behöver dem 
och Bridgematen fungerar. Det spelas 

gedigna sidotävlingar med över 450 
par till start – utan föranmälan. Likväl 
ligger brickan på bordet och Bridge-
maten rullar igång precis i samma se-
kund som tävlingen startar! En chock, 
i positiv bemärkelse!
 För att fortsätta med berömmet, är 
också spellokalen perfekt. Conventum 
Arena ligger mitt i Örebro centrum, 
nära till allt. Temperaturen i hallen 
är härligt sval, även om det som förra 
året hela veckan var mellan 25 och 30 
grader varmt utomhus! Precis innan-
för entrén möts man av en servicedisk 
som hjälper till med det mesta, bl a an-
mälningar och betalningar. Ett rikt ut-
bud av mat och fika finns för en rimlig 

slant. Även om det är uppemot 1200 
spelare igång, är bemanningen i caféet 
så pass god att det aldrig är någon 
nämnvärd kö. Det kanske bästa av allt, 
åtminstone för mig som ofta springer 
på toa, är att dessa är lättillgängliga, 
många och ofta blir städade.

EUROPAS BÄSTA LAGTURNERING?

Nåväl, slutsnackat. Över till saken 
– bridgespelet och Chairman’s Cup. 
Eftersom jag och många med mig 
skryter hämningslöst om den svenska 
festivalen, är det kanske inte konstigt 
att deltagarantalet stiger för varje år. 
Förra året stod 166 lag från 13 län-
der på startlinjen i Chairman’s Cup. 
Lagtävlingen har inte många prisplat-
ser, men segraren kammar hem hela 
50.000 kr. Bästa distriktslag har chans 
att vinna 10.000 kr. För att kvalificera 
sig som distriktslag, måste alla spelare 
vara från samma distrikt och bara två 
spelare får tidigare ha deltagit. Bästa 
distriktslag är en tävling i tävlingen, 
som gör att Chairman’s Cup lockar 
både världsstjärnor och nybörjare. För 
att sätta lite perspektiv på Chairman’s 
Cup, var det blott 106 lag som 2015 
deltog i öppna EM-lag i Tromsø.
 För både poker- och bridgespelare 
är det viktigt med en god turnerings-
struktur. I Chairman’s Cup har man 
verkligen fått till en trevlig upplägg-
ning. Först spelas två dagars Gröna 
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Normalt använder jag datum och dagar, veckonummer har jag dålig koll 
på, men vecka 31 vet jag vad som händer. Då är det Chairman’s Cup och 
Bridgefestival i Örebro.

Bridgefestivalen –
”En våt dröm för bridgespelare”



hissen, där det avverkas 13 matcher 
om 10 brickor per match. I denna 
kvalificering spelar faktiskt alla di-
striktslag gratis! Därefter följer fyra 
dagars cupspel för de bästa. De 32 
första lagen går vidare till A-gruppspel 
medan lagen placerade 33-64 går vida-
re till Bonuscupen. Eftersom hela 64 
lag går vidare, känns inte nålsögat för 
avancemang alltför trång, även om det 
självklart är många väldigt starka lag i 
fältet. De flesta lag som ställer upp har 
som mål att gå vidare.
 I Bonuscupen är det vinna eller 
försvinna som gäller. I A-gruppen 
däremot får man en extra chans vid 
händelse av en förlust, för då ramlar 
man ner i Bonuscupen. För att vinna 
Chairman’s Cup krävs det att du går 
obesegrad genom fem krävande cup-
matcher. Vinnaren i Bonuscupen pla-
ceras som trea. 16- och 8-delsfinalerna 
spelas samma dag, över 32 brickor 
vardera. I kvartsfinal, semifinal och 
final spelar man 64 brickor och där 
används skärmar och BBO-sändning.
 Långa cupmatcher gör att turmo-
mentet minimeras. De som slutligen 
vinner, är det lag som spelat bäst och 
inte det som haft flax med någon en-
staka slamsving.

DET ÄR INTE ALLTID LÄTT

Att vinna Chairman’s Cup kräver hög 
bridgekvalitet, men om det går dåligt 
beror det förstås på otur…
 Själv ställde jag ifjol upp med sam-
ma lag som året dessförinnan, d v s 
med Haldor Sunde som partner och 
Bjørnar Hagen och Johnny Holm-
bakken som lagkamrater. Vi var hela 
tiden med och kämpade om en plats i 
slutspelet, men resultatlistan var jämn 
och små marginaler avgjorde. En stor-
förlust i näst sista matchen gjorde att 
vi låg 2 VP efter plats 64. Vi behövde 
vinna med några imp och ta omkring 

17 VP för att kvalificera oss. 
 Sista matchen gick ganska bra och 
lagkamraterna mötte oss med breda 
leenden, som bådade gott för vidare 
avancemang. Men hur länge var Adam 
i paradiset? Så här gick jämförelsen:
 Vi: ”200 in.”
 Kamraterna: ”300 in.”
 11 imp till oss.
 Vi: ”140 ut.”
 Kamraterna: ”100 in.”
 1 imp ut.
 Vi: ”940 ut.”
 Kamraterna: ”490 ut.”
 ”…. Å f-n… Vad hände? Vilken väg 
satt ni egentligen??”
 Jodå, våra stöddiga lagkamrater 
hade satt sig fel väg i sista matchen. 
Resultatet blev därmed 12-12 – och 
Chairman’s Cup-äventyret var över 
för vår del.
 Men hela 10 lag med norska spelare 
gick vidare till slutspel. Bland dessa 
var lag Disco Ninjas med sambon 
Kjell Gaute och hans partner Bjørn 
Olav Ekren. De hade i år allierat sig 
med två duktiga svenska par, Mor-
gan Svensson–Thomas Karlsson och 
Johnny Östberg–Christer Bjäring. 
Disco Ninja hade nog stora planer om 
att göra bättre ifrån sig i fjol än i de 
två föregående åren, men det gick inte 
enligt plan för dem heller. För tredje 
året på raken rök de i åttondelsfinalen 
– och slutade som bästa norskar på 
plats 9-16.
 När resultaten inte helt blir som 
förväntat eller som hoppats, är de 
skönt att få lite tröst från sin bättre 
halva. Kjell Gaute och jag är förun-
nade att ha samma hobby, vilket är en 
stor fördel när vi ofta reser tillsam-
mans. Men det är inte alltid lika trev-
ligt att mötas vid bridgebordet.
Under den inledande Gröna his-
sen, satt Haldor och jag i öppet rum 
medan Kjell och Bjørn satt Öst-Väst 

i alla sina matcher. Då vi skulle mötas 
inbördes, satte sig Haldor och jag 
som vanligt i öppet rum. Vi satte oss 
Nord-Syd, eftersom vi var hemmalag. 
Då det visade sig att Kjell och Bjørn 
kom för att sitta Öst-Väst vid vårt 
bord, kändes det tryggast att byta till 
slutet rum, för att familjefridens skull.
I slutet rum skulle vi möta mot Chris-
ter och Johnny, som jag inte träffat 
förr. En bit in i matchen hade vi bäst 
resultat. Vi småpratade lite mellan gi-
varna och Christer frågade om det var 
jag som var Kjells fru. För enkelhetens 
skull svarade jag ja. Jag ansåg inte det 
fanns tid att vidareutveckla frågan, att 
vi bara är sambos och en av oss (det är 
inte jag…) inte anser det vara någon 
vits att gifta sig.
 Men svensken följde upp med att 
fråga om vi faktiskt var gifta. Då jag 
var en bit in i en budsekvens, blev det 
inte något välformulerat eller välde-
finierat svar. Ur mig kom: ”Nej, vi är 
inte gifta – och inte blir vi det heller!”. 
Svensken tittade ner på sitt trista pro-
tokoll och svarade lite förstummad: 
”Nehej, inte efter det här, kanske…”. 
Gautis och Bjørn spelade bra vid det 
andra bordet och det hela mynnade ut 
i ett familjevänligt oavgjort resultat.

GLADA KILLAR PÅ ÄVENTYR

Gan Bei (Ove Andersbakken, Evan 
Morken, Karl Morten Lunna, Erik 
Berg, Marius Bartnes och Åsmund 
Forfot) var det norska lag som gjorde 
bäst ifrån sig denna gång. Lagnamnet 
betyder visst skål på kinesiska och 
symboliserar att det först och främst 
handlar om ett gäng glada killar ute 
på äventyr. De hade det trevligt, inget 
snack om den saken. Så trots sex man 
i laget, hade de stora bekymmer att få 
fullt lag till morgonens första match. 
Har man kul, flyter det på med brid-
gen och fina svingbrickor också,  
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vilket det gjorde för Gan Bei-killarna.
 Om jag ska dra lärdom av något 
från Chairman’s Cup, är det först och 
främst att jag måste bjuda tuffare och 
vara med aktiv i budgivningen. Ove 
och Marius berättar unisont, att kom-
mentaren från lagkamraterna ofta var 
”så gick det inte vid vårt bord”. Här är 
ett bra exempel på en stor sving som 
skapades av tuff budgivning.

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

SYD VÄST NORD ÖST 
 Marius  Ove

  pass pass 
1s 43 531 6c2 
6s pass pass pass

1 Renons    2 Utspelsvisande

Med öppna kort, ser du att med bästa 
motspel är 4s högsta kontraktet för 
Nord-Syd. I budgivningen visste 
inte Ove hur högt kontrakt motstån-
darna kan klara i spader. Inte heller 
Nord-Syd vet hur många trick de 
gör i spader. Ove väljer att offra sig i 
ofördelaktig zon med 63, men bjuder 
6c på vägen för att hjälpa Marius med 
utspelet – utifall motståndarna bjuder 
6s. 63 kan aldrig bli någon fullständig 
katastrof, då det omöjligt kan vara 
många straff – och i vart fall måste 4s 
vara hemma.
 Här var bonusen, att Syd gissade 
fel och bjöd 6s, som givetvis måste gå 
bet. De norska gutternas djärvhet blev 
belönad med 10 imp, sedan lagkamra-
terna spelade 4s vid det andra bordet.
 En sak som jag ofta imponeras av 
med de sex killarna i Gan Bei, är att 

de har den rätta känslan. De värde-
rar korten och situationen bättre än 
många andra. Se bara på den här given:

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Marius  Ove

   pass 
1s pass 2c1 pass 
2s2 pass ?

1 Invit med spader eller utgångskrav 
med klöver.  2 Minimum.

Många hade passat som Nord – eller 
på sin höjd hittat en invit. Ove tänkte 
som de flesta, att det är osannolikt 
att 4s står med en minimiöppning 
hos partnern. Men man vinner inga 
lagmatcher på bara delkontrakt och 
likabrickor, så hur ska denna bricka 
vinnas?
 En del spelare anser det vara ofrån-
komligt att spela högfärgsutgång om 
man hittat en anpassning, men Ove 
såg att 3 sang troligen skulle ha en 
chans. Han hoppade därför direkt till 
3 sang. Marius var med på noterna och 
gjorde en lika god värdering han, när 
han passade. Det var inte många som 
kopierade 400 in på denna bricka!
Jag tvivlar inte en sekund på att det 
stämmer, när Ove berättar att de 
spelade ”tuff och hård bridge”. Gan 
Bei vann Gröna hissen med 5 VP:s 
marginal – och det är ett helt hav i 
det sällskapet. De hade därmed bästa 
utgångspunkt av alla inför cupspelet, 
för efter Gröna hissen väljs cupmot-
ståndare. Vinnaren får välja först och 
kan plocka den svagaste motstånda-

ren. Ryktet säger, att valet gick till på 
detta sätt:
 Erik Berg: ”Vi väljer Skalman.” 
(Skalman var det av de svenska lagen 
som placerat sig bäst i Gröna hissen. 
De gör alltid bra resultat i Chairman’s 
Cup och har flera svenska landslags-
män i laget.)
 Administratören för valproceduren: 
”Ni kan inte välja Skalman. De blev 
fyra. Ni ska välja mellan lagen som 
slutade 17-32.”
 Svensken som höll i valproceduren 
måste ha trott att Erik var helt galen.
 Erik Berg: ”Får vi inte välja Skal-
man? Vilken f-n ska vi välja då!?”
 Inte ett spår av fruktan hos de grab-
barna, alltså. Men att vara i farten dag 
som natt kräver sitt – och till slut tog 
kraferna slut. Gan Bei fick bita i grä-
set vid mötet med Renons Rimstedt 
i semifinalen, som bl a hade världens 
bästa damspelare, Marion Michielsen, 
i laget. Men även i denna match stod 
norrmännen för flera fina spel, bl a:

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

Marius och Ove kom i normalkon-
traktet 4s. Hjärtertre i utspel, enligt 
10-12-regeln, gick till nia, tia och 
kung. Honnörspoängen fanns där för 
att spela utgång, men det fanns många 
potentiella förlorare. Det gällde att 
spela försiktigt.
 Marius ville helst inte ha in Nord, 
eftersom han inte ville ha fler hjärter 
spelade därifrån. Han inledde med en 
liten spader och Syd fick vinna med 
kungen. Syd fortsatte med klöver till 
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tian och en honnör på bordet. Marius 
spelade nu ruter till kungen på handen 
och därefter en liten spader mot knek-
ten. Nord hoppade upp med damen 
och så kom som väntat mer hjärter. 
Situationen var en smula obehaglig 
för spelföraren, men Marius fick snart 
visa att han hade full kontroll. 
 Hjärteress vann sticket och spader-
knekt inkasserades. Sista hjärtern stals 
på handen innan Marius spelade sin 
sista trumf, spaderess, som fick med 
sig Nords sista kvarvarande trumf 
och samtidigt tvingade Syd att saka. 
Syd var tvungen att hålla D-10 i ruter 
och K-9 i klöver (kvarvarande kort 
på bordet är kn-7 i ruter och D-8 i 
klöver) och hade inget annat val än att 
saka den stora hjärterdamen. Marius 
vred så kniven runt, genom att ta för 
klöveress och spela in Syd på klöver-
kungen. Stackars Johan Upmark var 
tvungen att ge spelföraren de sista två 
sticken, genom att från D-10 spela 
upp i rutergaffeln.
 Det är enkelt, när man kan!
 Efter förlusten i semifinalen förlo-
rade Gan Bei också nästföljande kamp 
i Bonuscupen, så att de slutade på 
placering 5-6.
 Renons Rimstedt slutade tvåa efter 
finalförlust mot ett starkt polsk-
litauiskt lag. Vinnare av Chairman’s 
Cup 2015 blev Jerzy Skrzypczak, 
Boguslaw Gierulski, Andrei Arlovich, 
Erikas Vainikonis, Piotr Zatorski och 
Pawel Jassem.
 Gan Bei-laget berömmer också den 
svenska Bridgefestivalen och säger 
som många andra, att de ska tillbaka 
nu i sommar. Det blir tyvärr inte lika 
många norrmän i Örebro i år. Jag blev 
verkligen besviken, då jag noterade att 
både den norska och svenska festiva-
len arrangeras samma vecka till som-
maren. Jag vill slippa välja, för jag vill 
så gärna delta i båda festivalerna!

 Jag frågade Micke Melander, verk-
samhetschef i Svenska Bridgeförbun-
det, vad han anser om denna kollision. 
Han svarar:
 – Det är extremt olyckligt. Den 
svenska festivalen har alltid arrange-
rats vecka 31. Att Norge, när man nu 
valde att också starta upp en Bridge-
festival, lyckades med miraklet att kol-
lidera de båda, är inte speciellt smart. 
Detta gör att Norge tappar svenska 
deltagare och Sverige det omvända, då 
den delbara människan ännu inte är 
uppfunnen. Jag tror dock att Norge 
lider mer av kollisionen än vad Sverige 
gör, men det är fortfarande katastrof 
och att Norge inte väljer att ändra när 
man byter spelplats och avtal, gör det 
hela än mer obegripligt.
 Eftersom det fascinerar mig, att 
svenskarna årligen lyckats öka del-
tagarantalet såväl i Chairman’s Cup 
som Bridgefestivalen i stort de senaste 
tio åren, frågade jag också Micke om 
de satt som mål att fortsätta växa. 
Han svarar, att det inte är ett mål i 
sig självt. Målet är främst att utveckla 
sig från år till år och fortsätta med att 
leverera ett toppenarrangemang för så 
många spelare som möjligt.
 När jag frågar om han var nöjd med 
förra årets festival, understryker han 
att det inte spelar någon roll vad vare 
sig han eller någon annan i arrangörs-
staben anser, utan det viktiga är vad 
deltagarna upplever och tänker. Detta 
är nog en sund inställning, som inte 
bara är ”politiskt korrekt” utan också 
något som jag av erfarenhet vet att 
man efterlever i praktiken.
 2014 visste t ex Micke att jag var 
i Örebro för första gången. Direkt 
efter jag hade kommit hem, plingade 
det till i datorn. På Facebook kom en 
fråga från Micke, där han undrade hur 
jag hade haft det och om jag ansåg att 
det var något de kunde göra bättre. 

Av alla de faktorer som tillsammans 
skapar en succé, är viljan att stadigt 
förbättra sig, enligt min mening, en av 
de allra viktigaste.
 Som ni redan märkt, var jag ”döds-
impad” av allt och alla, så jag hade 
inga som helst idéer om förbättringar. 
Fjolårsfestivalen upplevdes som ytter-
ligare ett litet snäpp bättre än 2014.  
Bl a tillkom en ny sidotävling i pro-
grammet, en kort lagtävling över 
28 brickor (7 matcher om vardera 4 
brickor). 76 lag kom till start. Detta 
var en av många olika sidotävlingar,  
de som tidigt får lämna Chairman’s 
Cup kan underhålla sig med.
 Apropå sidotävlingarna, de är ju 
sinnessjukt stora! Förra året slogs det 
nytt rekord med otroliga 464 par i en 
enkel 24-brickors förmiddagstävling!
Sidotävlingarna är prisvärda, men har 
likväl bra med penningpriser för de 
bäst placerade. När vi ändå är inne 
på pengafrågan, berättar Micke Me-
lander att festivalens ekonomi är god. 
Lite avhängigt hur man räknar, ger 
den normalt ett överskott på mellan 
100.000 och en miljon kronor. Detta 
som ett resultat av ett sunt avtal med 
kommunen, sponsorer och en radda 
övriga samarbetspartners. Utan dem 
skulle arrangemanget gå med brakför-
lust i miljonklassen.
 I en tid då rekryteringen sviktar och 
många arrangörer sliter för att få folk 
till tävlingarna, har alltså svenskarna 
lyckats med en hejdundrande bridge-
fest, som växer och har god ekonomi. 
Jag kan bara säga, Bravo!
 Som norsk önskar jag självfallet 
få delta i norska mästerskap och den 
norska festivalen. Men jag vill gärna 
ges möjlighet att spela också i Sverige. 
Så jag avslutar med en liten bön till 
Norsk Bridgeforbund: Snälla, kan ni 
inte försöka undvika dylika arrange-
mangskrockar i framtiden? 

B R I D G E F E S T I V A L
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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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Festivalsida på nätet!
Bridgefestivalen har en egen sida på Internet.  

Allt om Bridgefestivalen hittar du här: www.svenskbridge.se/festival

Veckans lirare i tre kategorier

Handikappliraren 

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

Här räknas alla morgon- och 
kvällsbrons (ej sista söndagen el. 
klöver/rutertävlingen 3/8).  
Bästa 9/13 tävlingar räknas.

Alla silvertävlingar utom den 
inledande IAF tävlingen räknas.  
Bästa 4/6 tävlingar räknas.

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

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

Kompletta resultatlistor finns 
i spellokalen samt på Internet. 

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

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

Alla distrikt får anmäla valfritt antal lag med gratis start i Chairman’s Cup 
förutsatt att följande villkor uppfylls:
• Högst två spelare i laget får tidigare har deltagit i CC
• Samtliga spelare i laget måste tillhöra samma distrikt
• Laget måste bära distriktets namn (vid flera lag t ex Örebro 1 o s v)
Huvudcup och bonuscup betalas av lagen. Distriktslagen spelar om ett 
distriktspris om 10.000 kr till det lag som klarar sig längst i tävlingen.

Festivalklippet 
kostar 300 kronor. Då får man spela 
vilka tävlingar man vill under Brid-
gefestivalens tre sista dagar. Man 
kan sålunda spela obegränsat antal 
brons-, silver- eller guldtävlingar, 
dock ej SM-final. Därutöver lottas 
10 nyttopriser ut varje dag. 
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Guldgruvan 
heter sista helgens guldtävling. 
Den spelas med kval på lördagen 
(Gröna Hissen) och finalspel på 
söndagen. Carry over används.  
I samtliga grupper utdelas guldpo-
äng, därav namnet, enligt följande 
modell. Grupp A: 10-7-5-4. Grupp 
B-C: 3-2-1. Grupp D-G: 2-1. I alla 
övriga grupper som därefter följer 
belönas endast segrarparet med 1 
GP. Inga silver- eller bronspoäng 
utdelas i tävlingen. Det spelas 42 
brickor på lördagen och 30 brickor 
på söndagen. Startavgift: 250 kr. 
50% går tillbaka i prispengar. I 
grupp B-J får vinnarparet 1.000 kr. 
Resterande fördelas på topp-5 i A.

Jourspelare
Det går utmärkt att 
komma utan partner till 
Bridgefestivalen.

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

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

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

Mer information på  
www.svenskbridge.se           

Svenska Bridgeförbundet presenterar 
en ny samarbetspartner till sommarens 
Bridgefestival. Det är Lanna Lodge 
som i huvudsak är en golfanläggning 
strax utanför Örebro. Förutom golf 
och natursköna omgivningar erbju-
der Lanna Lodge såväl förstklassigt 
boende som mat.
 Samarbetet leder bl a till att Bridge-
festivalen 2016 kommer att få en ny 
tävling på programmet. Tanken är att 
man inleder med 18 hål golf, därefter 
äts lunch och dagen rundas av med en 
24 brickors partävling innan prisutdel-
ning och trerättersmiddag avnjuts i 
klubbhuset.
 Båda tävlingarna är individuella och 
avverkas dagen innan Bridgefestivalen 
drar igång.

PROGRAM TORSDAG 28 JULI

09.00-14.30 Golf
14.30-15.30 Lunchbuffé
15.30-19.00 Bridge
19.30- Middag och prisutdelning

Middag: Kräftskagen med Västerbot-
tenpaj, helstekt oxfilé med tryffelsås 
och potatiskaka samt dessertbuffé.
 Tävlingen är minimerad till 32 
deltagare och maximerad till 64. Sista 
anmälningsdag är torsdag 21 juli. 

 Deltagaravgiften för golf, bridge 
samt måltider är 995:-.
 Priser kommer utdelas i tre katego-
rier: golf, bridge och sammanräknat.
 Vid frågor kontakta Micke Melan-
der på mme@svenskbridge.se eller på 
tel 019-277 24 85.
 På www.svenskbridge.se finns mer 
information. 
 Läs på www.lannalodge.se mer om 
Lanna Lodge.

Bridge och golf!

    arkering under 
Bridgefestivalen
Det enklaste sättet att ta sig 
till Bridgefestivalen är att ta 
tåget. Örebro Södra station 
ligger bara ett par hundra 
meter ifrån Conventum, där  
Bridgefestivalen hålls.

För dig som ändå tar bilen 
kommer gratis bridgeparke-
ring att erbjudas omkring 700 
meter från Conventum. 

Handikapparkering finns till-
gänglig våningen under spel-
lokalen. Tillstånd krävs. Flera 
kostnadsbelagda parkeringar 
finns i närheten.
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Under många har Einar Jönsson varit 
jourspelare under Bridgefestivalen. 
Det blev åtskilliga brickor genom åren 
och över 700 under en samma festi-
val var inget ovanligt, vilket i princip 
innebär att han spelade samtliga 
bronstävlingar.
 85-årige Einar Jönsson lämnade 
uppdraget efter fjolårets festival. Ar-
nold Ivansson delade då på jouren. I 
år får han hjälp av David Johansson 
från Skövde.
 Arnold Ivansson, gammal bankman, 
har spelat bridge i många år.
 – Sedan jag blev pensionär har det 
blivit mer och mer.
 Ivansson bor i Stenstorp, ett litet 
samhälle strax utanför Skövde. Några 
stora meriter har det inte blivit vid 
bridgeborden.
 – Nej, det kan man inte säga.

SPELAR TRE-FYRA GÅNGER I VECKAN

Bridge började Arnold Ivansson spela 
redan 1959 och numera blir det spel 
tre till fyra gånger i veckan på klub-
barna i Stenstorp, Falköping, Tida-
holm och Skövde.
 Ivansson har genom åren varit en 
flitig festivalbesökare. När han fick 
en förfrågan om att bli jourspelare 
var det dock inte alldeles självklart att 
tacka ja.
 – Det gäller att orka, men när jag 
fick höra att vi skulle dela på jourspe-
landet tackade jag ja, säger Ivansson.
 När det gäller system så är Stens-

torpsspelaren anpassningsbar i allra 
högsta grad.
 – Ett naturligt system är förstås en 
fördel. Det går ju att ha hur många 
överenskommelser som helst, men 
med bara några minuter till spelstart 
blir det svårt att hinna prata sig sam-
man.
 Arnold Ivansson gillar uppdraget, 
inte minst att få spela med olika part-
ners.
 – Det är bara roligt. Under festiva-
len är alla glada och trevliga.
 Varför vill man spela med dig?
 – Jag vet inte. Det får andra be-
döma.

HELLRE BERÖMMA ÄN KRITISERA

Ivansson är lugn och sansad vid brid-
gebordet.
 – Hellre berömma än att kritisera en 
partner, då det bara blir sämre, säger 
han.
 För att vara garanterad en partner 
måste man vara på plats en kvart innan 
utsatt tävlingsstart.

Arnold Ivansson är engagerad som jourspelare för andra året. Under Bridgefesti-
valen delar David Johansson och Arnold på uppdraget.

Arnold är Bridgefestivalens jourspelare

NAMN:  Arnold Ivansson
ÅLDER:  77
KLUBB:  Stenstorps BK
SPELAR:  Modern Standard
HANDIKAPP:  23

TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Under Bridgefestivalen garanteras alltid en partner under bronstävlingarna.
 Arnold Ivansson från Stenstorp delar på uppdraget tillsammans med David 
Johansson, Skövde.

B R I D G E F E S T I V A L  2 0 1 6
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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 ”REVERSE”?

Vad innebär ordet reverse och kan du 
ge ett exempel på när en sådan bud-
givning inträffar?

Lars Gustafsson

MICKE SVARAR

Det engelska ordet reverse är det-
samma som stigande eller oekonomisk 
budgivning på svenska. Det innebär 
att öppningshanden bjuder sin andra 
färg på en nivå som tvingar svarshan-
den att avge sin preferens på treläget. 
Ett exempel är 1c–1s; 23. Vill svars-
handen nu preferera klövern måste 
han bjuda 3c; till skillnad från efter 
1c–13; 1s där han kan bjuda 2c. 
 23 är alltså en ”reverse” i den första 
budgivningen.
 Eftersom svarshanden måste upp 
på en så pass hög nivå lovar dessa bud 
tillägg. Ofta drar man gränsen vid 15-
16 hp, för att man inte ska behöva gå 
bet i onödan.

STRAFF- ELLER UPPLYSNINGSDUBBLING?

Jag har lärt mig att en dubbling när 
någon har öppnat med 1 sang är en 
straffdubbling. Men vad gäller om 
någon har svarat med en negativ sang 
och det därefter kommer en dubbling. 
Är detta en straffdubbling eller en 
upplysningsdubbling? Är det bra att 
dubbla i ett sådant här fall om man har 
12 poäng och en jämn hand?

Thomas Tillander

MICKE SVARAR

Ja, efter en sangöppning är dubbelt en 
straffdubbling eftersom det nu inte 
finns några färger att upplysnings-
dubbla (det är svårt att visa intresse 
för tre färger om ingen är bjuden, 
vilken skulle då diskrimineras?). Efter 
(1X)-pass-(1NT) är dock dubbelt en 
upplysningsdubbling av X, alltså öpp-
ningsfärgen. Det är ovanligt att man 
har en så pass stark hand, att man kan 
se beten i 1 sang, när båda motstån-
darna bjuder. Har man det, kan säkert 
någon av motståndarna bjuda en färg 
på tvåläget som de kan klara sig bättre 
i. 12 poäng och en jämn hand är dock 
i klenaste laget. 12 poäng och perfekt 
fördelning (4-4-4-1 med singel i öpp-
ningsfärgen) kan vara okej, men med 
en balanserad hand med fördelningen 
4-4-3-2 bör man ha lite mer och med 
4-3-3-3 bör man nog försöka hålla sig 
borta ur budgivningen. Annars riske-
rar det att sluta illa, när motståndaren 
till vänster har en öppningshand och 
motståndaren till höger är tillräckligt 
stark för att svara.

SKA JAG BJUDA STENBERGS 2 SANG?

Jag sitter Nord med följande i budläget:

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

SYD VÄST NORD ÖST
  pass pass
1s 1NT

Vi spelar i vanliga fall med 2 sang 
Invit-Stenberg.  Bör det gälla även här 
– och vad ska jag bjuda?

Mikael Björin

MICKE SVARAR

Att 2 sang bör vara Stenbergs tycker 
jag är självklart. Har man en stark 
hand utan trumfstöd kan man istället 
börja med dubbelt, så det är bara med 
spaderstöd som man har behov av ett 
annat kravbud. 
 Mittemot en fyrkortsöppning i 
tredje hand (som därmed kanske kan 
vara lite svagare än normalt) där man 
dessutom vet att de saknade spader-
honnörerna sitter bakom partnerns 
honnörer, då kan jag däremot tycka 
att den här handen inte kvalificerar 
sig för 2 sang. Jag väljer istället mellan 
dubbelt och 2s. Dubbelt är lite bättre, 
eftersom man kan följa upp med  
2 sang, om någon av motståndarna 
flyr till en färg på tvåläget.

HUR ANVÄNDA 2 SANG EFTER ”XY”?

Vi spelar med XY-sang. Spelar man 
med det finns det två sätt att bjuda  
2 sang på: 
 a) direkta 2 sang
 b) 2c som kräver att partnern bju-
der 22 och sedan 2 sang. 
 Är det någon skillnad mellan bud-
givningarna a) och b)?

Bertil Strand

F R Å G A  M I C K E  V A D  B E T Y D E R  ” R E V E R S E ” ?
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MICKE SVARAR

Man bör absolut differentiera mellan 
dessa, eftersom det är dumt att ha två 
bud för att visa samma sak. En del 
spelar 2c och 2 sang över 22 som en 
”tyngre” invit med femkorts högfärg 
och en balanserad hand. Den metoden 
ger jag dock inte mycket för, även om 
den är lätt. Istället är det bättre att 
spela ett av 2 sang-buden (förslagsvis 
det via 2c som känns konstigare) som 
kommando till 3c. Då kan svarshan-
den passa med klöver och en svag 
hand eller bjuda en färg för att visa 5-5 
i bjuden färg (klöver om man bjuder 
om högfärgen) och utgångskrävande 
styrka. Det är lite krångligare, men 
mycket bättre!

VAD SKA JAG BJUDA?

Med alla i zonen har jag som Öst

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

Vad ska jag bjuda, då budgivningen 
inleds enligt nedan?

SYD VÄST NORD ÖST
  3s ?

Leif Åkesson

MICKE SVARAR

Du bör absolut kliva in med 3 sang. 
Om du inte bjuder det, riskerar ni att 
missa er troligaste utgång. Du måste 
agera, eftersom det inte är troligt att 
partnern kan agera när du har så här 
bra kort. När motståndarna öppnar 
med ett spärrbud bör man kliva in 
med 3 sang ofta. Även om man i paret 
inte har de honnörspoäng som nor-
malt sett krävs för att klara utgång 
kan det gå hem eftersom motspelarnas 
honnörer sitter på samma hand (ut-
spelshanden) och de inte har så bra 
kommunikationer mellan varandra.

Det är några år sedan det anordnades 
en lagtävling på Bridgefestivalen  vid 
sidan om Chairman’s Cup. Efter öns-
kemål från spelarna själva togs beslut 
att införa en lagtävling under fjolårets 
festivalvecka.
 Intresset var stort. På torsdagsmor-
gonen då tävlingen skulle börja fanns 
74 lag anmälda, långt fler än de 25 som 
festivalledningen hade kalkylerat med.
 – Jag fick reda på det precis innan 
start, då Carl Ragnarsson (tävlings-
ledare) begärde fler brickor, säger 
Håkan Gustafsson som är ansvarig 
för brickläggningen under Bridgefes-
tivalen.
 Två brickläggningsmaskiner fick 
startas.
 – Vi lade 560 brickor till, berättar 
Håkan Gustafsson.
 Men det är enda tävlingen där det 
saknades brickor.
 – När rekordet, 464 par, sattes i 
tisdagens bronstävling, var vi väl för-
beredda, säger Håkan Gustafsson.
 Lagtävlingen vanns av Team PULA.
 Namnet? Det är en stad i Kroatien 
där det anordnas Bridgefestivaler.
 – Vi var där nere på deras festival, vi 

fyra som vann nu och två av våra barn, 
säger Leif Axelsson.
 I Team PULA ingick vinnaren av 
SM-damer, Ann-Sofie Axelsson samt 
Robert Bäck och Lena Petersen.
 – Jag och Ann-Sofie hade pratat om 
att spela lagtävlingen innan. Nu fick 
jag frågan av Bäck om vi inte skulle 
spela, säger Leif Axelsson.
 – Det är en rolig tävlingsform och 
lagtävlingar ligger rätt i tiden. Att det 
skulle bli 74 lag, det trodde nog ingen. 
Vi märkte ingenting att det saknades 
brickor. Att brickläggngsmaskinerna 
gick på högvarv under tävlingen, det 
hörde vi först om efteråt, säger Leif.

Succé för sidolagtävling

Håkan Gustafsson fick extra jobb.

Ann-Sofie 
Axelsson och Leif 
Axelsson ingick i 
det vinnade laget.

B R I D G E F E S T I V A L  2 0 1 6

TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Festivalledningen trodde på 25 lag. Det kom 74.
 Bridgefestivalens sidolagtävling lockade många.
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FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE LAGKOMMISSIONEN

Christer Grähs, Arkadiagatan 2, 313 31 Oskarström
christer.grahs@hylte.se

I normalfallet får man inte ändra sina 
avgivna bud, men det finns faktiskt 
undantag. Det första undantaget är, 
om ditt bud är påverkat av en felak-
tig upplysning från motståndarna. 
Det kan vara en felaktig förklaring 
eller en felaktig alertering. Om den 
felaktiga upplysningen har påverkat 
ditt bud, har du rätt att ändra ditt sist 
avgivna bud, under förutsättning att 
din partner inte bjudit efter det och 
utspelskortet inte har vänts upp.
 Det andra undantaget är om du har 
gjort ett oavsiktligt bud. Ett oavsikt-
ligt bud är ett bud som du aldrig haft 
en tanke att bjuda. Du kan få ändra 
sådana bud om det har skett något 
mekaniskt fel i samband med att du 
skulle avge ditt bud. Det kan t ex vara 
att du får tag i fel bud eller att det föl-
jer med ett budkort för mycket. Du 
får ändra ett sådant bud om det sker 
utan tankepaus och din partner inte 
ännu har bjudit. Utan tankepaus ska 
här tolkas som att tidsfaktorn inte är 
det viktiga, utan om du har tänkt eller 
inte. Det kan vara okej att ändra ett 
mekaniskt fel efter flera sekunder och 
det är inte okej att göra en blixtsnabb 
ändring av ett avsiktligt avgivet bud. 
Det spelar ingen roll hur du upptäcker 

LK har ordet – Ändring av bud
TEXT: CHRISTER GRÄHS, LK:S ORDFÖRANDE, OSKARSTRÖM 

Lagt bud ligger. Eller? I normalfallet får man inte ändra sina avgivna bud,  
men det finns faktiskt undantag. LK redogör här för när det är tillåtet.

att du gjort ett oavsiktligt bud. 
 Det är tävlingsledaren som avgör 
om du ska få ändra ditt bud eller inte. 
Ibland är det svårt för tävlingsledaren 
att avgöra om budet var oavsiktligt 
eller inte. Utöver att fråga spelaren 
om avsikten kan det också behövas 
att man ser vilka kort den som vill 
ändra sig har. I tveksamma fall ska 
tävlingsledaren inte tillåta att spelaren 
ändrar sig. Behöver tävlingsledaren 
ställa frågor till spelaren ska denne ta 
med sig spelaren bort från bordet och 
frågorna ska ställas utom hörhåll från 
de övriga spelarna. 
 Du får inte ändra ett avsiktligt bud, 
d v s ett bud som du har haft en tanke 
att bjuda. Inte ens om tanken var en 
grotesk blunder.

EXEMPEL PÅ OAVSIKTLIGA BUD

Här följer några exempel för att förstå 
vad ett oavsiktligt bud är:

A.

Du tänker bjuda 1 sang och av miss-
tag så följer det med ett budkort för 
mycket. Så framför dig ligger 2c. 
Efter några sekunder tittar du ner och 
ser detta. Din partner har ännu inte 
bjudit. Du vill nu ändra ditt bud. 

 Det är helt okej att ändra, eftersom 
det är ett mekaniskt fel och du inte 
har ändrat din ursprungstanke. 2c var 
ett oavsiktligt bud. 

B.

Du tänker hoppa till 3s och av miss-
tag lägger du upp en dubblingslapp i 
stället för en stopplapp. Direkt efter 
lägger du upp 3s. 
 Det är helt OK att ändra eftersom 
det är ett mekaniskt fel och du aldrig 
har tänkt säga dubbelt. Dubblingen 
var ett oavsiktligt bud (din avsikt var 
inte ens att avge ett bud).

C.

Din partner frågar efter ess och du 
svarar 52 som visar ett ess. Nu kom-
mer du på att ni spelar med fem ess 
och du borde ha svarat 53 och visat 
två ess. Nu vill du ändra dig. 
 Det är inte okej. Du får inte ändra 
dig. Det var inte mekaniskt fel som 
fick dig att säga 52, utan att du tänkte 
fel. 52 var ett misstag, men inte ett 
oavsiktligt bud.

D.

Du öppnar med 1s och din partner 
hoppar till 42 (renons i ruter med 
spaderstöd). Du bestämmer dig för att 
inte gå vidare mot slam och säger då 
pass. Direkt inser du att ni inte är i 4s 
och vill ändra dig.
 Det är inte okej. Din första tanke 
var att säga pass (även om det var ett 

L A G A R  &  D O M S L U T  Ä N D R I N G  A V  B U D
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groteskt fel) och det var inte ett me-
kaniskt fel som fick dig att säga pass, 
utan en felaktig tanke. När du vill 
ändra dig, så har du också ändrat din 
tanke. Pass var ett avsiktligt bud.

E. 

Du tänker kliva in med 23 och av 
misstag greppar du tag i 22 i stället. 
När du lägger budet på bordet så vill 
du ändra dig. 
 Det är helt okej att ändra 22 till 23, 
eftersom det är ett mekaniskt fel och 
du inte har ändrat din ursprungstanke. 
22 var ett oavsiktligt bud.

F.

Du tänker bjuda 1s och av misstag så 
följer det med ett budkort för lite. Så 
framför dig ligger 13. Efter några sek-
under tittar du ner och ser detta. Din 
partner har redan hunnit bjuda 23. Du 
vill nu ändra ditt bud. 
 Det är nu för sent att ändra ditt 
bud, eftersom din partner har bjudit. 
Det spelar ingen roll längre att ditt 
bud skedde på grund av ett mekaniskt 
fel.

VP-SKALA 

I internationella tävlingar har man 
sedan några år tillbaka infört en 20-0 
skala med två decimaler Det innebär 
att matcher nu kan sluta till exempel 
11,47–8,53. 
 Anledningen till det, är man vill att 
varje imp ska betyda lika mycket. Som 
det nu är, gör skalorna att vissa imp är 
mer värda än andra. Den nya skalan 
löser en del av det problemet. 
 I Sverige har vi nu bestämt oss för 
att införa skalan i de tävlingar som 
SBF anordnar med start i sommarens 
Chairman’s Cup. 
 Distrikt och klubbar får själva välja 
vilken skala de vill använda sig av i 
sina arrangemang.

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

PROBLEM 1

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

SYD VÄST NORD ÖST
2NT pass 3NT pass 
pass pass

Du berättar om 20-21 honnörspoäng 
med ditt öppningsbud.
 Utspel: Hjärterdam.
 Hur garderar du hemgång?

PROBLEM 2

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

SYD VÄST NORD ÖST
   23* 
2s 43 5s* pass 
6s pass pass pass

Under denna vinjett erbjuder Tommy Gullberg i varje 
nummer läsaren på testspel i lagtävling. Svara på de 
tre frågorna i fet stil innan du slår upp sidan 54.

Nord berättar om slamintresse utan 
hjärterkontroll.
 Utspel: Hjärtertio.
 Hur tänker du dig hemgång, när 
Östs svaga 2-öppning utlovade sex-
kortsfärg. Väst visar sig ha singel-
trumf, när du närmast trumfar ut 
med ess och kung.

PROBLEM 3

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

SYD VÄST NORD ÖST
1s pass 2c pass 
2s pass 4s pass 
pass pass

Utspel: Hjärterkung.
 Du tar hjärteress och fortsätter med 
trumfess. 
 Hur vill du fortsätta, när alla då 
bekänner lågt?

Tommys lagom svåra

Nya VP-skalan
www.ebu.co.uk/laws-and-ethics/vp-scales


