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Trevlig 
 sommar!



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

Vi kommer stressade till klubben, 
slår oss ner och plockar upp korten 
ur brickan. Det är precis som det ska 
vara på en bridgeklubb. Brickor är 
framtagna, kaffebryggaren puttrar och 
toaletterna städade. Innan du anländer 
till klubben har ett koppel funktionä-
rer sett till att det är dukat för bridge. 
De jobbar hårt vecka ut och vecka in 
för att alla vi andra ska kunna njuta 
av vår favorithobby. Funktionärer är 
sällan arvoderade mer än en klapp på 
axeln för sina ovärderliga insatser. 
 Har du någon klubbledare som drar 
klubben framåt och behöver upp-
muntras? Nominera i så fall denne till 
utmärkelsen Årets klubbledare! Priset 
går till en klubbledare som på ett för-
tjänstfullt sätt gjort något utöver det 
vanliga för sin klubb och delas ut på 
Riksstämman i oktober. Förslag ska 
vara inlämnat senast 30 juni.
 Vi inom SBF hade sett fram emot 
att bli ett med idrottsfamiljen under 
Riksidrottsförbundets (RF) tak. Be-
slut om inträde i RF skulle ha skett 
vid Riksidrottsmötet i maj, men vad 

det verkar kommer årets medlems-
ansökningar skjutas på framtiden, till 
2019. Läs mer på sidan 12!
 Hade världen gått under utan brid-
ge? Det frågar sig Johan Hakelius i 
sin mycket läsvärda krönika i Expres-
sen 13 maj. Kalla kriget var fullt av 
internationell taggtråd av det slaget. 
Ändå gällde det att se till att världen 
inte gick i bitar. Det gjorde man vid 
bridgebordet, skriver Johan och hän-
visar till den gamle ambassadören och 
kabinettssekreteraren Leif Leiflands 
artikel i Moderna Tider om bridgens 
betydelse för världsfreden.
 Inbetalningskort medföljer detta 
nummer. Förbundsavgiften har inte 
höjts sedan 1997 (!) och vi får verkli-
gen mycket för medlemspengen. Sidan 
här till vänster talar för sig själv.
 Efter en rekordkall vår, med snö 
och minusgrader långt in i maj, ser vi 
nu fram emot härlig sommarvärme. 
Njut av den sommartid som kom-
mer, men glöm inte att ta bege er till 
Bridgefestivalen i slutet av juli. Vi ses i 
Örebro 28/7–6/8!

Har du någon klubbledare som behöver uppmuntras? Nominera denne till  
utmärkelsen ”Årets klubbledare”, uppmanar Mats Qviberg i ledaren.

Nominera till årets klubbledare



 

KALENDERN
JUNI
14-27/8  Svenska Cupen, omg 5
10-24 EM, öppet, Montecatini
 30-1/7  Guldtävling,
 Ölandsveckan, A-final

JULI

8-9 Guldtävling, Piteå BS
20 Guldtävling, Falkenberg
20-30 ACBL, Sommarmäster-
 skapen, Toronto
28-6/8  Bridgefestivalen, Örebro
29-3/8 Chairman’s Cup 

AUGUSTI

12-26  VM, Lyon, Frankrike

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.

FÖRBUNDSINFO
OM MEDLEMSAVGIFTER
ÄNDRING AV KLUBB-  
ELLER DISTRIKTSAVGIFT
Om ni tänker ändra er klubb- eller
distriktsavgift är det för sent i år. 
För 2018-2019 behöver kansliet ha 
besked om detta senast 1 april 2018.

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

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

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

INBETALNINGSKORT
Med detta nummer bifogas inbetal-
ningskortet för nästa spelår. 
Används detta går det inte att skriva 
något meddelande. 
 Om man ”tappat” bort inbe-
talningskortet kan man i stället 
använda BG 373–3482. Ange  
medlemsnummer och klubb i  
meddelandefältet.

ÖVRIGT OM MEDLEMSAVGIFTER
Frågor angående medlemsavgifter?
Kontakta kansliet: 019-277 24 80
eller kansliet@svenskbridge.se.

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

Sommarkartan 2017
På sid 28-29 ser du vilka klubbar 
som arrangerar sommarbridge.

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

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.

NY RUTERVERSION
Glöm inte att uppdatera era 
ruterprogram till 4.11.

SYSTEMDEKLARATIONER
Glöm inte bort att alla par bör ha 
två stycken systemdeklarationer.

RIKSSTÄMMAN
Den 6-7 oktober kommer 
Riksstämman hållas i Örebro. 
Efter den hålls DTL-träff.

GULDTÄVLING
Är din klubb sugen på att arrang-
era en guldtävling? Ni kan när som 
helst ansöka och få besked under 
året om ni vill arrangera en tävling.
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Adressändra?  
Tel 019-277 24 80 

eller www.svenskbridge.se.

FOTO: xx
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I N N E H Å L L

Bridge förgyller vardagen

S I D  2 0 - 2 1

Lunchbridge i Gävle

S I D  3 0 - 3 1

Norrköpingsbridgen

S I D  6 - 1 0

Tidigare förstekuratorn på kirurgkliniken vid 

Huddinge sjukhus har numera tid för att 

arrangera resor och spela bridge.
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Norrköpingsbridgen
– allt går som på räls 

TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: PETER VENTURA, KARLBO & NORRKÖPINGSBRIDGEN

När Bridge kommer på besök en måndag i april möter Norrköping i blek vårsol. 
Stan är en av tre svenska spårvägsstäder och jag har hört att bridgeklubben 
här går som på räls.

Norrköpingsbridgen har en kvintett som mycket kretsar kring. Fr v ordföranden Göran Forss, 
Harriet Philipson, Marie Åfors och Bosse Wisth. Per Malmström saknas på bilden.
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K L U B B E N  N O R R K Ö P I N G S B R I D G E N

E n fin verksamhet bygger på en 
engagerad styrelse och drivande 

funktionärer. Norrköpingsbridgen är 
lycklig lottad med en kvintett duktiga 
funktionärer: ordföranden Göran 
Forss, Per Malmström, Harriet Philip-
son, Bosse Wisth och Marie Åfors.
 Norrköpingsbridgen bildades 2004, 
genom att Norrköpings BS och IK 
Sleipners bridgesektion efter några års 
diskussioner beslutade att slå sina på-
sar ihop. Ambitionen var att tillsam-
mans skapa en positiv utveckling för 
bridgen i Norrköping i den nya fina 
lokalen i gatuplanet på Bråddgatan 47.
Upp till 18 bord kan spela i lokalen 
samtidigt. 
 Avgörande för att våga satsa på en 
egen lokal i centrala Norrköping, var 
ett sexsiffrigt arv efter klubbmedlem-
men Christina Andersson. 
Antalet medlemmar var vid starten 
ungefär 150 och nu har klubben runt 
170. Det är aktivitet i lokalen så gott 
som varje dag.
 Tommy Övermark var ordförande 
de första åren, därefter Göran Lind-
gren i två år. Sedan 2009 är Göran 
Forss klubbens ordförande.

21 SVENSKA MÄSTERSKAP

Sedan sammanslagningen har klubben 
lagt tre nya SM-titlar till sina tidigare 
18 svenska mästerskap.  
 Klubbens överlägset mest merite-
rade spelare genom tiderna är Britt 
Nordenson, som med sin partner 
Gunborg Silborn var över 25 år ankar-
par i damlandslaget. Bland duons me-
riter noteras såväl EM- som OS-guld. 
Britt vann SM första gången 1955 och 
senaste titeln kom 2006, 51 år senare. 
Fantastiskt!
 92-åriga Britt spelar fortfarande 
regelbundet på klubben.
 Även administrativt har Norrkö-
ping bidragit. Framlidne Bengt Ny-

gren var Svenska Bridgeförbundets 
ordförande 1985-1991.
 Norrköping är en bridgestad känd 
för sina innovationer. Klubben hade 
t ex ett fungerande handikappsystem 
i drift långt innan förbundet hade ett 
sådant på plats. De har även skapat 
nya arrangemang för att locka fler 
spelare.
 ”Prat och tjat” är en kurs för dem 
som inte längre är nybörjare, men som 
ännu inte riktigt vågat ta steget över 
till tävlingsspel. Göran förklarar: 
 – ”Prat och tjat”inleds med 30 
minuter teori. När man sedan börjar 
spela, avbryts given med jämna mel-
lanrum för att diskutera hur man kan 
göra, ”prata och tjata”, så att säga.
 Ungefär 12 brickor brukar hinnas 
med. Kursen är inte terminsbunden 
utan deltagarna betalar 30 kr per gång 
när de känner för att delta.
 Vanliga klubbtävlingar kostar 50 kr 
och möjligheten finns att köpa ett 
häfte med tio kuponger för 450 kr.
 För att öka klubbkänslan har ”Klö-
verkampen” tillkommit i spelpro-
grammet. En erfaren mentor får bilda 
lag med tre andra spelare som inte 
varit aktiva lika länge, vilka max får 
ha klövernål. Bara ett grundläggande 

system är tillåtet. Klöverkampen pågår 
under tre kvällar med två matcher per 
kväll.
 – Fyrmanna är bra för nya spelare 
eftersom det inte upplevs lika stressigt 
som partävling, säger Göran.
 Olika kombinationsarrangemang 
med bridge dyker upp emellanåt. De 
mest kända är kanske Guldskvadern, 
där bridge och poker spelades på 
Casino Cosmopol i Sundsvall, och 
förbundets satsning på golf-bridge. 
Uppsala har provat en udda variant 
– flipperspelsbridge – och Norrköping 
vill inte vara sämre. Här vill Helena 
Gustavsdotter, klubbens kassör, locka 
fram teaterapan i oss och har lanse-
rat teaterbridge! Bridge tränar logik, 
minne och koncentration medan teater 
gör dig mer kreativ och fokuserad. 
Instruktionerna vid teaterbridgen är  
bl a ”gräla bara med siffror” och ”var 
arg utan att prata”! 
 En stor del av klubbens tävlingar 
består av lagtävlingar. Norrköpings-
ligan spelas i fyra divisioner med sex 
lag i varje division. En annan fyrman-
naliga, Handikappligan, är minst lika 
populär och fulltecknades i år. I Han-
dikappligan korrigeras resultaten efter 
lagets samlade handikapp. 

UNG MÖTER GAMMAL. Lukas Sveilis, 15 år, i möte med Britt Nordenson.

>
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K L U B B E N  N O R R K Ö P I N G S B R I D G E N

 ”Flying Wings” är en tvåmanna 
lagtävling som spelas enligt Gröna 
hissen med handikapp. Man blir alltså 
ihoplottad med ett annat vinglag så 
man blir fyra spelare. Som extra kryd-
da, kan man splittra sitt eget lag och 
därigenom få 8 extra imp i matchen 
genom att spela med någon ur sin 
ihoplottade vinge.
 – Det är ett kul grepp. Klubbens 
medlemmar, vars vägar annars inte 
skulle korsats lär känna varandra, 
säger Harriet.
 En spelare intygar hur trivsam täv-
lingsformen är:
 – Flying Wings spelar jag inte för 
att vinna, utan för att det är så himla 
trevligt!
 En damliga finns även i programmet.

SKOLBRIDGE

Klubben har en handfull juniorer, 
vilka deltog i Rikslägret under påsk-
helgen.
 – De har spelat i tre år nu och nu 
kan man se att det ger resultat! berät-
tar Göran.
 Snart kommer SBF bli färdigt med 
sin nya juniorkurs. Den ska klub-
ben erbjuda skolorna i Norrköpings 
kommun. 
 Det är framför allt mellanstadieele-
ver man siktar in sig på.
 I och med satsningen hoppas klub-
ben även att locka till sig flera, yngre, 
medlemmar.
 – De får något meningsfullt och 
roligt att göra, samtidigt som skolre-
sultaten bör bli bättre! säger Göran.

KURSER OCH MARKNADSFÖRING

Varje höst hålls nybörjarkurs för om-
kring fyra bord. Den är viktig för att 
hålla medlemsantalet konstant eller 
ökande. För dem som avslutat ny-
börjarkursen håller Per Malmström, 
frånvarande när Bridge var på besök, 
en fortsättningskurs och efterföljande 
spel. Deltagare betalar bara för de 
gånger de kommer.
 Klubben försöker synas i alla möj-
liga sammanhang. 
 Under sportlovet höll klubben till 
på stadens bibliotek och var fjortonde 
dag hålls kurs för medlemmar i Men-
sa. Mensa har i Sverige 6 000 medlem-
mar, som fått ett resultat som motsva-
rar de övre 2% av befolkningen när 
det gäller IQ.

MAN MÅSTE TÄNKA! Marie Åfors lär ut bridgeregeln nummer ett.

>
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K L U B B E N  N O R R K Ö P I N G S B R I D G E N

BRIDGEREGEL NUMMER ETT

Spelet på måndagseftermiddagen 
inleds med 30 minuters teori. Vid 
Bridges besök håller Marie Åfors i 
teoridelen.
 – Känner ni till regeln nummer ett i 
bridge? 
 Tystnad i lokalen.
 – Man måste tänka!
 Ämnet för dagen var renonsbud-
givning efter högfärgsöppning. Om 
någon av medspelarna har renons i 
en färg och anpassning finns, kan det 
räcka med 30 hp för storslam, 25 hp 
för lillslam och 20 hp eller mindre för 
utgång. 
 Hur man ska bjuda? Gå på kurs hos 
Norrköpingsbridgen – eller invänta 
en artikel i ämnet i något kommande 
nummer av Bridge!
 Måndagseftermiddagarnas över-
skott samlas till ett större prisbord 
där alla får pris. Det blir då priser för 
målgruppen, t ex Andrew Robsons 
böcker på svenska.

PARTNERKÄNNEDOM

Bridges redaktör fick i tävlingen kam-
pera med Trisha David, som endast 
spelat bridge 1,5 år. I tävlingen fick vi 
bevis för, att det kan vara minst lika 
viktigt att känna sin partnern som att 
kunna sitt budsystem på alla fem. 
 En äldre herre vi mötte plockade 
upp denna hand:

s K D 10 7  3 E K 5  2 K 10 7  c D 4 2

Partnern öppnade med 13 och han 
svarade 1s. Partnern återbjöd 2s.  
 Vad hade du nu bjudit?
 Med 17 hp ligger slam runt hörnet, 
så någon form av slamtrevare vore 
kanske på sin plats. 
 Vad herrn bjöd? 
 Pass!
 Hela given:

KAFFE MED DOPP. Ingrid Persson och Pelle Johansson förser sig i klubbens 
cafeteria.

Trisha David, som spelat drygt ett år 
år, är en av klubbens nya spelare.

Krister Karlsson – en hejare i mot-
spel – spelade klockrent i mötet med 
redaktörn.>
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K L U B B E N  N O R R K Ö P I N G S B R I D G E N

I ett samarbete med City Gross får klubben tillbaka 1% av de kvitton som 
lämnas till matvarukedjan. Finns samarbetet på din ort?

PRISPALLEN när Bridge var på besök. Fr v: Margareta Nyström och Birgitta 
Thelin (trea), Trisha David i par med redaktör Peter Ventura (tvåa) samt Gerd 
Jingbratt och Johnny Petersson (etta).

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

Nord-Syd klarar minst utgång. 6s ser 
ut att vara ett spelbart kontrakt, då två 
klöver kan stjälas på Nords hand och 
hjärtern kan godspelas för ett ruter-
sak hos Syd. Hjärterutspel straffar 
dock 6s, eftersom Väst då kan få en 
hjärterstöld.
 Nåväl, vid mitt bord var det 2s 
som gällde. När träkarlen lades ned 
konstaterade jag lite försynt, att man 
skulle kunna tänkt sig att Öst varit en 
smula mer optimistisk. Herrn viskade 
då i mitt öra: ”Ja, jag vet, men det 
brukar försvinna ett och annat stick, 
när min partner är spelförare.”
 Mycket riktigt. Efter inte den bästa 

av spelföringar gick 2s precis hem; 
Nord-Syd +110. 
 Det gav oss under medel och 
våra motståndare fick 67%, då flera 
Nord-Syd-par hamnat i höga eller fel 
kontrakt med straff.
 Partnerkännedom!

NYINFLYTTADE. Barbro och Bo Kvist är 
nyinflyttade i Norrköping. De lovor-
dar klubben och dess funktionärer:
 – Vi ser enorm skillnad jämfört med 
den klubb vi lämnade. Här i Norrkö-
ping finns ett stort utbud av tävlingar 
för alla kategorier spelare. Det är en 
mycket trivsam klubb helt enkelt, 
säger de unisont.

>

>
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Bridgefestival
28 juli–6 augusti
Välkommen till Örebro och 2017 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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F Ö R B U N D E T  R I K S I D R O T T S F Ö R B U N D E T

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

KRYSSNINGAR | HÄLSORESOR | RUNDRESOR | LÅNGTIDSRESOR

Boka din 
bridgeresa 
med oss!

Nerja är en pittoresk stad med kontinental själ 

och vitkalkade gränder. Hit reser vi för att nju-

ta det genuina Andalusien och spela bridge. Vi 

bor bekvämt på fyrstjärniga Marinas de Nerja, 

direkt invid stranden. Halvpension  ingår!

Vår bridgevärd Mats Bud anordnar bridgepass både för- och eftermiddagar, 
fem dagar i veckan. Spelar gör vi för att det är roligt, vi har inga spel om 
pengar. 

Marinas de Nerja★★★★ är ett modernt lägenhetshotell beläget vid havet utan-
för Nerjas stadskärna. Ett stort välkomnande poolområde med möblerade 
solterrasser och direkt anslutning till stranden. Inom hotellet finns buffét-
restaurang och flera barer. Ett välutrustat spa med inomhuspool. Ett spa-
pass per vecka ingår i resans pris. Lägenheterna är rymliga och består av 

vardagsrum och sovrum, bad och wc, pentry, balkong eller markterrass. 
Luftkonditionering, satellit-TV, telefon och fri WiFi. 

Allt detta ingår i priset: Flyg till Malaga t/r • Transfer till hotellet t/r • Del 
i tvårumslägenhet • Halvpension på hotellet (frukost och middag) • Stads-
vandring i Nerja • Städning dagligen • Bridgespel 5 dagar/vecka • Grand 
Tours värdinna • Grand Tours bridgevärd. Spelavgift om 100 kr per person 
och vecka betalas till bridgevärden på plats.
Avresa från Stockholm 14/1, från Köpenhamn 13/1, 15 dagar. 
Pris 15 dagar fr 12.995 kr. 
Från Stockholm 14/1 även 8 dagar. Pris 8 dagar fr 9.995 kr.

BRIDGEKRYSSNING TILL RIO DE JANEIRO. Följ med på en transatlantisk 
kryssning med MSC Musica från Venedig till Brasilien. Vår bridgeledare 
Mats Bud ser till att det blir mycket bridgespel, och vi njuter god mat och fin 
service ombord. Intressanta strandhugg i Syditalien och Spanien, på Malta 
och Madeira. Avslutande dagar i Rio! 
Avresa från Stockholm 12/11, 26 dagar. Pris från 29.995 kr.

Pantone Warm Gray  2U 100%

Pantone Warm Gray  4C 100%

Svart 65%

GT Röd C-0 M-100 Y-65 K-30
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Det mesta ingår i resans pris!

Spela bridge i soliga 
Andalusien!

GT_SvenskBridge_3-17_210x297_Andalusien-Neja.indd   1 2017-05-05   12:11

Nu finns inte bara möjligheten att 
spela massor av bridge på Bridge-
festivalen. Funktionärsutbildningar 
kommer att hållas på Scandic Grand 
Hotel i Örebro 4–6 augusti.
 Utbildningarna riktar sig till dem 
som inte har någon direkt eller liten 
förkunskap och vill få en kickstart för 
att på klubb- eller distriktsnivå arbeta 
med hemsidan, som tävlingsledare 
eller sköta sekretariatets uppgifter 
med Ruter och Bridgemate.

Utbilda dig under  
Bridgefestivalen!

 Först till kvarn gäller för anmä-
lan och max antal deltagare är 30 till 
respektive kurs (minimum 10 för att 
utbildningen ska komma att hållas).

PROGRAM

Fredagen den 4 augusti
09.00–18.00 BIT (vår hemsida)

Lördagen den 5 augusti
09.00–18.00  TL Steg 1

Söndagen den 6 augusti
09.00–15.00  Ruter och Bridgemate

Samtliga utbildningar inkluderar 
lunch och fika. Resor och boende 
får varje deltagaren själv ombesörja. 
Kostnaden är 250 kr per utbildning. 
En deltagare kan dock gå alla tre 
utbildningarna och betalar då för två, 
dvs 500 kr. Anmälan senast 15 juni via 
mail till carina@svenskbridge.se.
 Detaljprogram och deltagarförteck-
ning m m uppdateras kontinuerligt på 
www.svenskbridge.se.

Svenska Bridgeförbundet hade sett 
fram emot att bli ett med idrottsfamil-
jen under Riksidrottsförbundets (RF) 
tak. 
 Beslut om inträde i RF skulle ha 
skett vid Riksidrottsmöte i maj, men 
vid denna tidnings pressläggning var 
stalltipset att årets medlemsansök-
ningar skjuts på framtiden, till 2019.
 Nio förbund ansökte i år om med-
lemskap i RF. Tanken var, att beslut 
skulle tas vid Riksidrottsmötet som 
hölls i Karlstad i maj. Men mot bak-
grund av att intelligenssport, genom 
Svenska Bridgeförbundet, och e-sport, 
genom Sverok, sökte inträde, vill RF 
se öve kriterier, villkor och anslut-
ningsformer för medlemskap. 
 – Vi har en öppenhet för nya idrot-
ter och föreslår att en utredning till-
sätts så att vi får ett tydligt underlag 
inför stämman 2019 när det gäller 
medlemskap, säger Björn Eriksson 

RF skjuter ansökningar till 2019
ordförande för RF och SISU Idrotts-
utbildarna (SISU).
 Riksidrottsstyrelsen föreslog till 
RF-stämman, att samtliga medlemsan-
sökningar återremitteras till stämman 
2019 efter att en grundlig genomlys-
ning för kriterierna och villkoren för 
medlemskap i RF och SISU skett, 
samt att se över vilka olika alternativa 
anslutningsformer som kan finnas 
utöver det ”raka” medlemskapet. 
 RF-stämman 2011 beslöt att göra 
en justering av stadgarna till den nu-
varande lydelsen, med lägre storleks-
tröskel och med möjlighet att inlemma 
fler s k kategoriförbund/motions-
idrottsförbund.
 RF ska se över följande: 
 • Om definitionen av idrott i 1 kap. 
RF:s stadgar kan göras tydligare.
 • Gå igenom ett flertal otydligheter 
med vad som menas med kriteriet om 
idrottslig verksamhet som är ”nära 

besläktad” med verksamhet inom till 
RF. ”Släktskapskriteriet” måste både 
analyseras och ges en tydligare vill-
korsram.
 • Anslutningsvillkoren (bl a stor-
lekskriteriet) för mindre förbund ses 
över i syfte att finna både rationella 
administrativa lösningar och alterna-
tiva anslutningsformer.
 • Villkoren för medlemskapet i 
SISU ses över, inte minst mot bak-
grund av att SISU som idrottens stu-
dieförbund enbart tar på sig uppdrag 
inom idrottsrörelsen.
 Om denna översyn blir till för- eller 
nackdel för SBF går i nuläget inte att 
avgöra.
 – Vi hade hoppats på ett positivt 
besked från Riksidrottsmötet i maj. 
Nu får vi ladda om batterierna och 
satsa på Riksmötet 2019 istället, kom-
menterar Micke Melander, verksam-
hetsansvarig i SBF.
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B R I D G E F E S T I V A L

Festivalsida på nätet!
Bridgefestivalen har en egen sida på Internet.  

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

Veckans lirare i tre kategorier

Handikappliraren 

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

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

Alla silvertävlingar utom den 
inledande IAF tävlingen räknas.  
Bästa 4/7 tävlingar räknas.

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

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

Kompletta resultatlistor finns 
i spellokalen samt på Internet. 

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

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

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

Festivalklippet 
kostar 300 kronor. Då får man spela 
vilka tävlingar man vill under 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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PROBLEM 1

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

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

Nord berättar på andra budvarvet om 
överstark sang (18-19 hp).
 Utspel: hjärtertvå, udda enligt 10-
12.
 Planera spelet!

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.

PROBLEM 2

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

SYD VÄST NORD ÖST
  1s pass 
23 pass 33 pass 
5NT* pass 6c* pass 
73 pass pass pass

Sedan Nord visat hjärterstöd frågar 
Syd efter topphonnörer i trumf. 
När Nord redovisar hjärteress 
(eller kung) har Syd fått reda på att 

Tommys lagom svåra

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

grundförutsättningen (trumfess) finns 
för storslam.
 Utspel: ruterkung.
 Du vinner med ruteress och 
fortsätter med hjärterkung och -dam. 
 Hur vill du fortsätta, när Väst har 
tre trumf från början?

PROBLEM 3

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

SYD VÄST NORD ÖST
  12 pass 
1s 2c D* 3c  
4s pass pass pass

Nord-Syd spelade med trekorts 
stöddubblingar (support double) på 
inkliv.
 Utspel: klöveress.
 Hur tänker du dig hemgång, när 
Väst fortsätter med klöver i andra 
stick?

Delta med ett lag i öppna SM lag 
veteran! Tävlingen spelas under 
Bridgefestivalen och är öppen för 
er som är födda 1957 eller tidi-
gare. 

SM LAG
V E T E R A N

Kval pågår tisdag-onsdag 1-2 au-
gusti. Lag som avancerar spelar 
onsdag kväll 2 augusti och tors-
dag 3 augusti. Anmälan ska ske på 
förbundets hemsida eller på plats 
i Örebro. Sista anmälningsdag är 
31/7 kl 20.00. I tävlingen spelas 
om mästarpoäng enligt gällande 
bestämmelser. Startavgiften är 
1.600 kr per lag. Spelavgiften 
ska vara betald före spelstart. 
400 kr i rabatt vid betalning se-
nast 28/7. Vi ses i Örebro!
 ”TAKE” – mästare 2016

c 2 3  s
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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 bjuder in till 
Bridge-Golf 28 juli med samarbets-
partnern Lanna Lodge. Lanna Lodge 
är i huvudsak en golfanläggning och 
ligger strax utanför Örebro. Förutom 
golf och natursköna omgivningar 
erbjuder Lanna Lodge såväl förstklas-
sigt boende som mat.
 Anmälan och lottning sker 08.00 på 
morgonen med golfstart 09.00. 
 Man inleder med 18 hål golf, där-
efter äts lunch och dagen rundas av 
med en 24 brickors partävling innan 
prisutdelning och trerättersmiddag 
avnjuts i klubbhuset.
 Båda tävlingarna är individuella.
 

PROGRAM FREDAG 28 JULI

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

Tävlingen är minimerad till 32 delta-
gare och maximerad till 64. Observera 
att om vi inte når 32 spelare ställs 
tävlingen in. Anmälan ska vara gjord 
senast den 9 juli och betalning ska 
finnas på SBF:s konto den 11 juli. 

 Deltagaravgiften för golf, bridge 
samt måltider blir preliminärt 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!

Funktionärs-
utbildning
 
Vi kommer att arrangera tre
endagsutbildningar 4-6 augusti.

Teman blir:  
• BIT 
• Tävlingsledare steg 1 
• Ruter och Bridgemate
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Tjohoo! Ibland är det ju så lätt att 
spela bridge! Man skaffar sig helt en-
kelt en jäkla bra partner och sen är det 
bara att följa färg... 
 Det var visserligen första april när 
guldtävlingen spelades i Laholm så jag 
hade tänkt köra stuket ”Ha, ha, april, 
april, din dumma sill – trodde du att 
jag hade trumfstöd!?”... men stil-
lade mig. Jag hade ju ändå önskat en 
50-årspresent, så tänkte att jag kanske 
skulle förvalta det pundet. 
 ”Vad vill du ha i födelsedagspre-
sent, frågade Peter Fredin mig innan 
50-årskalaset.” Ja, vad hade ni sagt? 
En tävling kanske? Tror han mumlade 
något om mixed då, men det låtsades 
jag inte höra – och sen var han fast! 
Jag använde en liknande taktik, när jag 
raggade upp maken. En kvinnas list, 
med andra ord...
 Laholmsguldet är ett fantastiskt 
arrangemang! Det har de haft varje 
år och jag har spelat tävlingen många 
gånger, även innan jag flyttade till 
Halland. I startavgiften ingår allt! När 
vi kommer på morgonen erbjuds goda 
mackor, kaffe och godis. Detta finns 
hela dagen – samt en fantastisk lunch! 
Slottsstek var det i år. Otroligt gott! 
 Min partner vaknade till ordentligt 
efter lunchen! Han sa det... vänta bara 
tills efter lunch så ska du få se – och 
det fick jag! På de spelföringarna han 
hade efter lunch noterades en makalös 
procent. 
 Jag vet inte alls vad jag fick ihop 
innan lunch, men jag var i alla fall mer 

vaken då än efter. Kanske 
det blev för mycket slotts-
stek...
 Jag sa till Peter, att jag 
efter lunchen skulle rycka 
örontussarna på honom! 
Vi startade ju rätt trögt, 
men hade faktiskt lyckas 
ta oss upp i toppen när 
halva tävlingen var spelad, 
så nu gällde det att gå i mål 
med fart. Tyvärr verkade 
det som om jag hade ryckt 
mina egna örontussar istället på de 
första brickorna och det var inte rätt... 
Jag kom i galopp i flera kurvor och 
fick betala ut en hel del poäng. Inte 
bra... Men det höll i mål ändå!
 Jag har blivit uppmuntrad att dela 
med mig av följande bricka då jag inte 
var i galopp (före lunch), samt att det 
ju var extra roligt att vi mötte maken 
på den. 
 
     

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

SYD VÄST NORD ÖST
 pass pass pass
1c pass 13 pass
1NT pass 23 pass 
3NT pass pass pass

1c var starkt. 13 visade efter för-
handspasset 8-11 balans eller semiba-
lans. Utspel: spadersex, enligt 10-12.
 Utspelet gick till hacka, åttan och 
nian. Jag fortsatte med spaderkung, 
som fällde damen, och spader till 
knekt, då Öst sakade ruter. Låg hjärter 
från bordet till knekten kostade esset. 
Det var ju inte lätt för Tom Gärds, att 
som Öst hitta att gå upp med damen 
i detta läge. Michael (maken som satt 
Väst) fortsatte med spader till esset. 
Hjärterkung fällde damen. Jag kilade 
in på handen klöver och spelade hjär-
ter till nian. 11 stick och alla poäng! 
 Även med rutervända så hade det 
blivit en bra bricka. Jag tror dock att 
maken tittade för mycket på mina 
klippande ögonfransar, än sin partners 
högmarkering i ruter. Åtminstone var 
det vad han sa... Men låg hjärter mot 
knekten var det som gjorde att Peter 
tyckte att jag skulle berätta brickan. 
 Tjohoo! Tack, Peter för födelse-
dagspresenten och tusen tack Laholms 
BK för en mycket trevlig dag!

Födelsedagspresent i Laholm
TEXT: SUZANNE LEMBORN, FALKENBERG  FOTO: LAHOLMS BK

I samband med sin 50-årsdag önskade sig Suzanne Lemborn en ovanlig 
present, att få spela en guldtävling tillsammans med vännen Peter Fredin.

Suzanne och Peter.Suzanne och Peter.

L A N D E T  R U N T  5 0 - Å R S P R E S E N T
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Fråga Micke
Alla frågor om bridge, oavsett om det gäller budsystem, 
färgbehandlingar, böcker, berömda spelare eller annat  
skickas till Bridge. E-posta till bridge@svenskbridge.se!

HUR BJUDA?

Kan du tipsa mig om hur Öst-Väst 
bäst ska bjuda med de här händerna? 
Väst är giv och ingen är i zonen.

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

Gudrun Pelland

MICKE SVARAR

Det här är en intressant giv som inne-
håller flera poänger. Den optimala 
budgivningen enligt mig blir:

 VÄST ÖST
 13 1NT (!)
 3c 32
 4s* 5c*
 62 pass

 
Det mest iögonfallande här, är nog 
att Öst svarar 1 sang istället för 1s på 
partnerns öppningsbud. Detta för att 
nästa gång kunna bjuda rutern. Om 
Väst bjuder 2c eller 3c på 1s degra-
deras ju rutern till fjärde färg, något 
som inte vore bra när du har en så 
här lång färg. Visserligen riskerar du 
att missa en 4-4-anpassning i spader, 
genom att inte bjuda den färgen, men 
det är mindre troligt än att partnern 
ska ha klöver. Om Väst har en stark 
hand med spader och hjärter hittar ni 
också ändå er trumf på andra varvet.

Väst måste efter 1 sang hoppa till 3c 
för att kräva till utgång med 18-19 hp. 
Öst kan nu bjuda sin ruter (smart att 
han inte bjöd 1s!). 32 är ett bättre val 
än att bjuda 3 sang, bara för att han 
råkar ha håll i de objudna färgerna. 
Väst har nu väldigt trevliga kort, med 
trumfstöd och en renons, och bör 
splinterbjuda 4s, d v s visa renons i 
spader. Det är mycket positiva nyhe-
ter för Öst, men att essfråga med bara 
ett ess gör att paret riskerar att komma 
i slam med två ess borta, så han nöjer 
sig istället med ett kontrollbud. Väst 
hoppar direkt till slam – ett riktigt bra 
kontrakt.

DUBBLINGAR AV SPLINTERBUD?

Hur bör vi använda dubblingar av 
splinterbud, exempelvis 1s-42 eller 
1c-13; 42?

Mikael Björin

MICKE SVARAR

Det finns ett par möjligheter för de 
här dubblingarna. 
 Den första är, att visa färgen som 
de har splintrat i. Då handlar det inte 
om att få färgen i utspel (vi kan ju som 
mest ta ett stick i färgen), utan istäl-
let om att söka eget kontrakt i färgen. 
Dubblingen kan leda oss till en möjlig 
offring eller kanske t o m ett kontrakt 
som går hem (beroende på hur stark 
splintern är). 
 Den andra är, att be om ett specifikt 

utspel i en annan färg. En del par ber 
om utspel i den högsta objudna fär-
gen, andra om utspel i den lägsta. Av 
dessa finns det en teoretisk fördel med 
att be om utspel i den lägsta färgen 
och det är att det ofta krävs mer för att 
visa den färgen i budgivningen. Om 
budgivningen t ex går 1s-42 kan jag 
kanske kliva in med 43 med hjärter 
(och därmed visa en hand som vill ha 
hjärterutspel), medan jag med en hand 
som har klöver måste bjuda på fem-
läget. Vilken av dessa varianter man 
väljer är dock inte särskilt viktigt.
 De optimala överenskommelserna, 
tror jag, är att spela dubbelt som ”na-
turligt” i vissa zonförhållanden (fram-
förallt i ozon mot zon, men kanske 
så länge som ni är i ozon?) men som 
utspelsvisande i lägsta färg annars. 
 Ditt andra exempel är lite speciellt, 
eftersom det nu a) bara finns en obju-
den färg och b) gick att kliva in med 
12 eller 1s över 1c. Vad dubbelt då 
ska visa, vet jag inte!

HUR BJUDA MED RKC?

Vi är några stycken som har försökt 
börja använda RKC i slambudgiv-
ningen. 
 Vi tror att vi fattat det hela, men har 
ett par frågor när det gäller använd-
ningen när en lågfärg är trumf. 
 1) Svaret 53 på 4 sang betyder ju 
två ess utan trumfdamen. Om frågaren 
bara har två ess själv, så hamnar man 

F R Å G A  M I C K E  H U R  B J U D A  S L A M M E N ?
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F R Å G A  M I C K E  H U R  H A N T E R A  5 5  I  L Å / H Ö ?

ju ändå i slam med bara fyra ess utan 
trumfdamen. 
 Eller? 
 2) Vi antar att klöver är trumf och 
det frågas efter ess med 4 sang, där 
svararen bjuder 5c och därmed visar 
0 eller 3 ess. Frågaren nu har ett ess, 
men inte trumfdamen, så han måste 
bjuda 52 för att fråga efter trumfda-
men. Här hamnar vi också i 6c, även 
om vi inte har fyra ess och trumfda-
men.
 Kan vi göra något åt detta?

Dan Lindblom

MICKE SVARAR

Det stämmer att RKC-svaren ibland 
gör att ni riskerar att hamna i slam 
utan trumfdamen! Det gör ni ju dock 
också med vanliga svar där 4NT-53 
visar två ess med eller utan dam. 
 Lösningen på detta är inte helt en-
kel. Antingen så spelar ni med ett an-
nat bud än 4 sang som essfråga, när en 
lågfärg är trumf. Det är relativt popu-
lärt, framförallt i USA, att använda 4 i 
lågfärgen som essfråga. Alternativt så 
är ni försiktiga med att essfråga med 
ett eller två ess utan trumfdamen och 
försöker istället kontrollbjuda med 
sådana händer. Oavsett vad, kommer 
ni förmodligen att komma i slam utan 
trumfdamen då och då, men så länge 
ni gissar bra kan det till och med löna 
sig.

HUR HANTERA 5-5 I LÅ ELLER HÖ?

Vi har fått ett par på klubben som 
öppnar på 2 sang med 6-11 hp och 
5-5, antingen lågfärgerna eller hög-
färgerna. Jag hittar inget försvar mot 
detta. Har du något förslag?

Bengt Hallgren

MICKE SVARAR

De här 2 sang-öppningarna är lite be-
svärliga att försvara sig emot, eftersom 

de inte lovar någon färg. 
 Mitt förslag:
 Dubbelt = 14+ hp med balanserad 
fördelning (eller överstarkt inkliv). 
Senare dubblingar är upplysnings-
dubblingar från båda händerna
 Pass och därefter dubbelt = Upp-
lysningsdubbling med mer fördelning 
(något som exempelvis

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

efter att svarshanden bjudit 3 i lågfärg 
och det gått pass - pass)
 3 i färg = Naturligt
 4c/42 = Tvåfärgshänder med båda 
högfärgerna. 4c med längre hjärter 
eller lika längd och 42 med längre 
spader.
 4NT = Tvåfärgshand med båda 
lågfärgerna.

Bridge-Weekend
med

Strandbaden i Falkenberg
Allhelgona 3-5 november

SPA-hotell vid havet. Helpension inkl 
inträde till SPA 3.250 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 

    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.

Bridgetime

bridetime_annons_55x113_8 APRIL_2.indd   1 2016-04-18   10:59

Se �lmen på
www.bridgetime.se

Bridgetime Pay erbjuder 
kontantfri hantering av 
spelavgifter.

”Med Bridgetime Pay blir 
hanteringen av spelavgifter helt 
automatisk. Enkel och smidig 
betalning av spelavgiften på 
surfplatta och klubbens kassör 
slipper hantera och räkna 
pengar, pengarna hamnar 
direkt på klubbens bankkonto”

  - Glenn Nilsson, ordf. Växjöbridgen

Vill Ni slippa kontanter?
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Doris, denna charmiga och empatiska 
kvinna, träffar jag i en vackert inredd 
lägenhet i centrala Stockholm. Medan 
jag tittar mig omkring i hennes bostad, 
fastnar jag för några akvarellmålningar 
på väggen.
 – Det är jag som har målat dem, sä-
ger Doris Bernmark medan hon håller 
på att hälla kaffe åt oss och tar fram en 
chokladtårta till bordet. 
 – Men varför har ni valt just mig 
som intervjuobjekt? undrar hon.
 Svaret är enkelt. I år fyller Doris 

90 år, hon har varit förstekurator på 
kirurgkliniken vid Huddinge sjukhus 
i 25 år och hon var ensam i Sverige 
om att arbeta med samtalsgrupper 
för bröstcanceropererade kvinnor. 
Samtalsgrupperna har skapats helt 
på hennes initiativ. Doris offrade en 
hel del av sin fritid för att arbeta med 
dem. Hon  har skrivit uppsatser i 
psykosocialt behandlingsarbete och 
arbete med människor i kris och hjälpt 
hundratals kvinnor i deras kamp mot 
dödsångest och rädsla för återfall. 

 Därutöver har socionomen Doris 
ägnat mycket tid åt forskning.
 På fredagar spelar Doris bridge på 
BK S:t Erik. För klubbens medlemmar 
har hon 13 år i följd arrangerat grupp-
resor med båt till Åland.
 Doris lägger fram en hel bunt gamla 
tidningar på bordet, i vilka hon har 
varit omskriven om sin humana och 
unika verksamhet.
 – Jag slutade mitt arbete 1992, när jag 
gick i pension. Sedan dess har forsk-
ningen gått framåt oerhört snabbt.  

Bridge förgyller vardagen
TEXT & FOTO: ELENA STRÖM, STOCKHOLM. ARTIKELN TIDIGARE INFÖRD I BK S:T ERIKS TIDNING, PASS.

90-åriga Doris Bernmark (bilden), tidigare förstekurator på kirurgkliniken vid 
Huddinge sjukus, har numera mer tid för att arrangera resor och spela bridge.

AKTUELLA BRIDGERESOR -  www.reseskaparna.se/bridgeresor
Bokning: 08-94 40 40   
För mer information om bridge: Christer Cedergren  0171- 377 69 • Kalle Persson 0750-808 907

  Resor för medlemmar i Svenska Bridgeförbundet

Malta - succéresan för 9:e året i rad, Nu 13 dagar!
Med fantastiskt väder, gästvänlighet och över 7 000 år av spännande histo-
ria, finns det en hel del att se och göra. Tillsammans med vår mycket kunniga 
svenske reseledare och guide Fredrik Hammenborn. En av våra mest omtyck-
ta bridgeresor - för både tävlande och mindre rutinerade.

Medlemspris: 13 990 kr 13 dgr,  5 nov 2017              
• Svensk bridge- & reseledare • Flyg Arlanda-Malta t/r • Logi inkl frukost
• 7 måltider • Utfärd Valetta  • Utfärd Birgu

Adriatiska kusten - med Neum, Dubrovnik & Mostar
Kombinera bridgespel med avkopplande spa och kulturella upplevelser.  
Tillsammans med Zlatko Papac får vi uppleva detta vackra land. Vi bor i Neum 
och gör utfärder till Dubrovnik, Mostar, Vjetrenicagrottan och gör en båttur i 
Pelješacviken. Med på resan är vårt bridgeledarpar Christer & Britt Cedergren.

Medlemspris: 14 950 kr  12 dgr, 30 sep 2017
• Svensk bridge- & reseledare • Flyg Arlanda-Dubrovnik, Sarajevo-Arlanda      
• Logi inkl frukost      • 16 måltider • 1 vinprovning       • Utfärder

Välkomna att kombinera bridgespel med kulturella upplevelser! 
ReseSkaparna har samarbetsavtal med Svenska Bridgeförbundet som ger alla 
medlemmar ett förmånligt pris. Våra bridgeresor leds av våra erfarna bridge-
ledare Christer Cedergren och Kalle Persson. Bridge spelas varje dag med en 
bordsavgift som betalas på plats. Ange medlemsnummer vid bokning.

Håll utkik efter 

Svensk bridge 

nyhetsbrev för utför-

ligare program

För 2017-2018 planerar vi fler nya resor. Bland annat Teneriffa 
och Kryssning i Karibien, se vår hemsida för mer info!

KoMMANDE
BRiDgERESoR

Annons ReseSkaparna svensk bridge jan, mar 2017.indd   1 2017-04-28   13:09:33
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P R O F I L E N  D O R I S

Nya metoder och mediciner ökar 
överlevnadschanserna avsevärt men 
det krävs också en yrkesmänniska, en 
kurator med stark medkänsla som kla-
rar av den tunga emotionella belast-
ningen och som i god tid kan påbörja 
på bästa sättet behandlingsarbetet med 
kris och sorg. Det behövs någon som 
håller om en när man får det svåra be-
skedet om cancer, någon som dämpar 
chocken. Man behöver kroppskontak-
ten när det är som svårast.
 På 70-talet åkte Doris till USA på 
en studieresa. Vid ett stort cancer-
sjukhus i New York lärde hon sig om 
gruppsamtal för bröstopererade kvin-
nor. 
 – Ja, samhörigheten i gruppen är 
viktig. Jag var först i Sverige med att 
införa gruppsamtal med bröstopere-
rade kvinnor i kris. Men jag har jobbat 
med mycket annat också under tiden. 

Jag målade i akvarell och i olja, hade 
två egna utställningar och arbetade 
även extra som mannekäng i några år 
på 50-talet.
 Du spelar bridge nu med en partner 
som tidigare har varit patient hos dig. 
Har bridgen hjälpt dig på något sätt 
under de 26 åren du har spelat?
 – Definitivt. Närminnet har blivit 
bättre. Enligt amerikanska studier på-
verkas också kroppens immunförsvar 
positivt genom bridgespelet. 
 Du är känd som arrangör av de 
årliga båtresorna till Åland, ”Bridge 
med Doris”. Känner du dig hemma på 
BK S:t Erik?
 – Den sociala delen är väldigt viktig. 
Även min dotter, som är 60 år gam-
mal och tandläkare, spelar bridge två 
gånger i veckan. Genom bridgen har 
jag fått många goda vänner. Det är så 
roligt när någon går förbi på klubben 

och säger ”Hej, Doris!” Det känns 
varmt i hjärtat när bridgevännerna 
ringer hem till mig och frågar hur det 
står till. Ganska ofta har jag gäster 
hemma. Jag bjuder på lunch och sedan 
spelar vi bridge. De senaste åren har 
jag haft det svårt. Jag har förlorat fem 
personer som stod mig väldigt nära,  
bl a gick min son bort. Jag får så 
många snälla brev och kort från 
bridge vänner, vilket gläder mig  
mycket. Jag tar fram korten ibland, 
tittar på dem när jag är ledsen och 
känner mig mindre ensam då.
 Har du någon speciell hälsning till 
dina bridgevänner?
 – Ja. Tack för att ni finns! 
 Vi avslutar samtalet och jag lovar 
att komma tillbaka till Doris, men inte 
som intervjuare nästa gång utan som 
vän. Som en vän som älskar choklad-
tårta och vill ha receptet på den vi åt.

AKTUELLA BRIDGERESOR -  www.reseskaparna.se/bridgeresor
Bokning: 08-94 40 40   
För mer information om bridge: Christer Cedergren  0171- 377 69 • Kalle Persson 0750-808 907

  Resor för medlemmar i Svenska Bridgeförbundet

Malta - succéresan för 9:e året i rad, Nu 13 dagar!
Med fantastiskt väder, gästvänlighet och över 7 000 år av spännande histo-
ria, finns det en hel del att se och göra. Tillsammans med vår mycket kunniga 
svenske reseledare och guide Fredrik Hammenborn. En av våra mest omtyck-
ta bridgeresor - för både tävlande och mindre rutinerade.
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• Svensk bridge- & reseledare • Flyg Arlanda-Malta t/r • Logi inkl frukost
• 7 måltider • Utfärd Valetta  • Utfärd Birgu

Adriatiska kusten - med Neum, Dubrovnik & Mostar
Kombinera bridgespel med avkopplande spa och kulturella upplevelser.  
Tillsammans med Zlatko Papac får vi uppleva detta vackra land. Vi bor i Neum 
och gör utfärder till Dubrovnik, Mostar, Vjetrenicagrottan och gör en båttur i 
Pelješacviken. Med på resan är vårt bridgeledarpar Christer & Britt Cedergren.
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• Svensk bridge- & reseledare • Flyg Arlanda-Dubrovnik, Sarajevo-Arlanda      
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J U N I O R E R  B U D D U E L L E N

Välkomna tillbaka till budduellen, där 
våra juniorer får chansen att tävla mot 
varandra! I detta nummer är det ett av 
våra guldlag från JNM som utmanar 
varandra. 
 Först ut har vi systrarna Moa och 
Irma Petersen från Göteborg. De har 
tävlat tillsammans i flera år och spelar 
ett stark klöversystem. De har repre-
senterat Sverige vid ett flertal tillfällen 
och angående vinsten i JNM tycker de 
att det var väldigt kul att få vinna och 
få krossa sitt motstånd totalt.
 Deras motståndare blir inga mindre 
än sundsvallstjejerna Sofia Sundström 
och Sara Strömberg, som lyckades 
vinna butlern (parens jämförande 
resultat) under JNM! Sara och Sofia 
är ett relativt nykomponerat par och 
de började spela tillsammans först vid 
årsskiftet. De har valt att spela 5542-
system med transfersvar efter 1c. 
 Till denna duell har givarna kon-
struerats av ingen mindre än vår 
beryktade PO Sundelin och de är 
poängsatta som om det vore en tuff 
partävling.
 Låt oss börja!

GIV 1

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

IRMA MOA 
pass 1c1 
132 1s 
1NT 22 

32 433 
52 pass

1 17+ 
2 8+, förnekar femkorts högfärg och 
sexkorts lågfärg 
3 Renons

 

SOFIA SARA 
pass 1s 
1NT 2c1 
222  323 
3NT 4s 
4NT4 6s 
6NT pass

1 Häxan (12-15 äkta eller 16+)     
2 Måste bjuda   3 16+   4 Essfråga

POÄNG GIV 1

4s ........................ 10
5s ........................   8
5c .......................   6
52 ........................   5
6s / 3NT ............   4
6c .......................   3
6NT ....................   2
62 ........................   1

Paren hamnar i olika kontrakt, där 
systrarna Petersen drar det vinnande 
strået och hamnar i ett kontrakt som 
hänger på en snäll trumfsits. Sofia 
och Sara hamnar i slam som går hem 

Budduell för juniorer

TEXT: ERIKA RODIN, SUNDBYBERG  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

I Budduellen får två juniorpar möta varandra över fem givar, där varje 
giv är poängsatt. 
 Kanske vill du testa dig och din partner, så att ni också hittar rätt 
kontrakt? Tävla mot juniorerna – eller mot dig själv! 
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så länge spadern löser sig. Oddsen är 
dock inte på deras sida. Hade de haft 
spadertio hade det dock sett annor-
lunda ut… 

GIV 2

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

MOA IRMA 
1s 23
421 4s 
4NT 5NT2 
63  pass

 

1 Renons och hjärterstöd
2 Udda antal ess och en renons

 

SARA SOFIA 
1s 22 
23  33 
3s 42 
43 pass

POÄNG GIV 2

43 ........................ 10
3NT ....................   6
53 / 4s ................   4
63 ........................   2

Återigen hamnar båda paren i olika 
kontrakt, men den här gången är 
det Sofia och Sara som kammar hem 
storpotten och tio poäng när de 
lyckas stanna i 43. Efter att Moa visat 
upp sin ruterrenons verkar systrarna 
inte helt överens om vilken typ av 
kontrollbudgivning de använder sig 
av. Irma vill visa upp spaderkontroll 
men Moa tar det antagligen som 
klöverkontroll, eftersom hon väljer 
att ta essfråga. Detta gör att systrarna 
hamnar i slam, trots att de saknar 
klöverkontroll. 

GIV 3

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

IRMA MOA 
pass 1s 
321 4s
pass

1 10-12 hp och trekortsstöd

SOFIA SARA
pass 1s  

2s1 pass

1 8-11 hp och trekortsstöd

POÄNG GIV 3

4s ........................ 10
3s ........................   6
33 / 43 / 3NT ....   4

På vår tredje giv är det istället Sofia 
och Sara som inte är helt överens 
om sitt system, där Sofia trodde hon 
visade 8-11 medan Sara trodde det 
visade 5-9. Detta gör att systrarna 
Petersen får med sig tio poäng medan 
Sofia och Sara får se sig poänglösa. 
Två givar kvar och ställningen är 17 
poäng till systrarna Petersen och 12 
till Sofia och Sara. Allt kan än hända!

GIV 4

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

MOA IRMA 
1c1 1s2 
233  424 
43 4NT 
5s 5NT 
63 pass

 Irma och Moa Petersen.                                                                         Sara Strömberg och Sofia Sundström.



    BR IDG E  JUN I  20172 4

J U N I O R E R  B U D D U E L L E N

1 17+ 
2 8+ hp, 5+ hjärter
3 Stenbergs
4 Renons i ruter

SARA SOFIA 
1c1 122 
2NT3 424 
43 4s 
4NT 5s 
5NT 6c 
73 pass

1 11-13 eller 17-19, balanserad 
2 Överföring till hjärter 
3 Stenbergs, 17-19 hp, fyrstöd i hjärter 
4 Renons

POÄNG GIV 4

73 ........................ 10
63 ........................   4
7c / 6s / 53 .......   2

Många slambrickor blir det i denna 

MiniBridge

Det beräknas finnas drygt en miljon kortspelare i världen 

som tävlingsspelar i Bridge, varav drygt 27 500 är svenskar. 

Alla spelar efter samma regelbok. Här ska du på några 

minuter få en inblick i kortspelet som roar och utmanar. 

Så fort spelaren till vänster om 
spelföraren spelat ut sitt första 
kort lägger träkarlen upp alla  
sina 13 kort på bordet i prydliga 
kolumner. Spelföraren spelar både 
sina egna och träkarlens kort.  
Träkarlen får inte lägga sig i  
spelet, utan gör bara vad spel- 
föraren säger. 

Den spelare som vunnit före- 
gående stick startar nästa stick. 
I bridge är esset det högsta kortet 
och tvåan det lägsta. I varje stick 
får du spela vilket kort du vill, 
högt eller lågt, i den utspelade 
färgen.

I spel utan trumf är det alltid det 
högsta kortet i den spelade färgen 
som vinner sticket. I trumfspel kan 
du vinna stick genom att spela ett 
kort i trumffärgen när du inte har 
något kort i den spelade färgen. 
Kan du inte följa färg får du dock 
lägga precis vad du vill. 

Om flera spelare trumfar i samma 
stick vinns sticket av den som 
spelat den högsta trumfen.  
Observera att du inte är tvungen 
att spela trumf när du inte kan  
bekänna färg. Du får lägga vilket 
kort som helst i de övriga färgerna.

Varje spelare ska sedan i tur och 
ordning spela ett kort i varje stick 
tills alla kort är spelade. Spelarna 
behåller sina kort och placerar de 
spelade korten framför sig i en 
rad (med bildsidan nedåt), som en 
etta om sticket vunnits och som 
ett minus om sticket förlorats.. 

Segrare 
När alla 13 stick är spelade gör du 
en notering om vilken giv det var 
och hur många stick respektive 
sida vann. Resultatet jämför du 
sedan mot de andra bord som 
varit med och spelat. På så sätt 
vet du om ni vunnit eller ej då 
vart och ett av paren summerar 
alla sina vunna stick.

Protokoll finns på nästa sida.

Rättvist spel
I tävlingsbridge spelas det vid 
minst två bord. Genom att 
använda sig av en bricka, en 
rektangulär plastbricka med fyra 
fickor, markerad med Nord-Syd-
Öst-Väst, kan du efter spelet 
lägga in korten i brickan. 

På så vis kan övriga bord spela 
med exakt samma kort och 
jämföra resultaten för att se 
vem som vunnit, vilket gör att 
turmomentet elimineras och du 
kan aldrig säga att du haft dåliga 
kort.

MiniBridge
Minibridge är ett bra sätt att introduceras i bridgens 
fascinerande värld.

Denna folder på sex sidor ger kortfattad information 
om bridge och instruktioner om hur minibridge spelas. 
I foldern finns även protokoll, där resultatet kan 
noteras.

Foldern ”MiniBridge” kan beställas kostnadsfritt på 
www.bridgeforlaget.se. Endast eventuell frakt debiteras.

Ny folder!

duell. På just den här brickan är det 
Sara och Sofia som går segrande ur 
duellen, när de bjuder storslam medan 
Irma och Moa väljer att stanna i 63. 
Det betyder att Sofia och Sara leder 
med ett poäng inför sista given!

GIV 5

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

IRMA MOA 
pass 1s 
2s 331 
3s  pass

1 Negativ invit, 0-1 hjärter

SOFIA SARA 
pass 1s 
1NT 2s1 
pass

1 14-16 hp, sexkorts spader

POÄNG GIV 5

2s ........................ 10
3s ........................   8
1NT ....................   3
4s ........................   2

På sista brickan lyckas Sofia och Sara 
stanna i 2s, medan systrarna Petersen 
hamnar i 3s vilket inte är jättekon-
stigt. Det gör dock att det blir Sofia 
och Sara som går vinnande ur duellen 
med slutsifforna: 32-29. 
 Grattis! 
 I nästa nummer tar vi oss an ett av 
våra andra juniorlag!
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GIVBORD. Du kan utläsa både 
zoner och giv från givborden. 
Givaren markeras med en cirkel 
och zoner markeras med vitt 
(ozon) eller rött (zon). Här 
följer några exempel.

 Nord giv, ingen i zon.

 Öst giv, N/S i zon.

J U N I O R E R  N M

Våra svenska juniorer stod för en 
imponerande insats i JNM, som spela-
des i Oslo under påsken. Tre guld och 
ett silver var ett facit som heter duga!
 U26 plockade fram storspelet när 
det gällde och drog ifrån Danmark 
ordentligt i finalen! I laget spelade 
Mikael Grönkvist,  Ida Grönkvist,
Daniel Anteryd och Johannes Matt-
son.
 U26 women (tidigare: ”girls”) var 
helt överlägsna i sin klass! Systrarna 
Moa och Irma Petersen kamperade 
ihop med Sara Strömberg–Sofia Sund-
ström. De sistnämnda utmärkte sig, 
genom att vinna butlern.

Tre guld och ett silver!
 U21 stod emot finsk sisu och vann 
på sista brickan med 3 imp! Här 
spelade Erik Hansson, Castor Mann, 
Sanna Clementsson och Alexander 
Sandin.
 U16 låg under stort efter ett final-
segment, men tog tillbaka allt och mer 
därtill i det andra, och bjöd motstånd 
fram till slutet. Silver blev det för 
följande kvartett: Markus Bertheau, 
Andreas Abragi, Isis Lundqvist och 
Tiger Lundqvist.
 Kaptenerna Martin Löfgren och 
Katrine Bertheau (U16) med coach 
Tom Gärds kan vara stolta över sina 
och lagens insatser.

Sveriges härliga juniortrupp vid JNM i Oslo.

3–5/11 2017 anordnas 
trivselbridge. 

Fred: Middag kl 18.00, kvällsspel.
Lörd: Frukost, lunch, tre rätters 
middag. Två tävlingar under dagen.
Sönd: Frukost, tävling, avslutning  
och 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

Firar 70 år!
Välkomna!

 
Allhelgona Bridge
på Ombergs Golf

De senaste åren har vi haft stora juniorframgångar. Det vill vi fort-
sätta med! Juniorlandslagstruppens aktiviteter behöver finansieras.

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


