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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!

Följ med oss på en resa med mycket trivsel-

bridge, god mat och natur- och kulturupplevelser 

under ledning av våra erfarna bridgeledare. 

Vi erbjuder ett stort urval resor, allt från korta 

kryssningar till några av södra Europas mest 

eftertraktade resmål. Vårens nyhet är bridge-

veckan på Riva del Sole i södra Toscana!

NYHET! BRIDGEVECKA PÅ RIVA DEL SOLE, ITALIEN. Spela bridge på 
det svenskägda hotellet Riva del Sole, i en av Toscanas finaste badorter. 
Massor av spel under fem dagar, kombinerat med god mat och avkoppling. 

Vi bor i moderna rum och har tillgång till gym, pooler och spa vid en privat 
strand. I priset ingår halvpension, frukost och middag. 
Avresa från Stockholm 5/5 2018, 8 dagar. Pris från 10.995 kr. 

BRIDGEVECKA I ESTORIL, PORTUGAL. Möt våren i eleganta Estoril, vid 
Atlantkusten utanför Portugals charmerande huvudstad. Vi bor på svensk-
ägda Hotel Londres som specialiserat sig på just bridgegrupper. Vi spelar 
under sex dagar och hinner även med att besöka såväl Lissabon som sago-
staden Sintra. Frukost och fyra goda middagar med vin ingår i resans pris. 
Avresa från Stockholm 5/5 2018, 8 dagar. Pris från 10.595 kr.

BRIDGEKRYSSNING TILL NÅDENDAL. Sköna dagar med god mat, pool-
bad och avkoppling på femstjärnigt spahotell. Två dagars bridgespel i Nådendal 
och en hel dag ombord på Viking Line under återresan från Åbo. Fri entré 
till bad- och bastuavdelningarna i Nådendal, frukost och tre middagar ingår.
Avresa från Stockholm 15/10, 4 dagar. Pris från 4.595 kr.
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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

Tiden är kommen. I oktober lämnar 
jag över klubban, efter 20 år som 
Svenska Bridgeförbundets ordförande. 
Att sitta som ordförande har tidvis 
varit krävande, men minst dubbelt så 
roligt än vad jag kunde tänka mig.
 Vad har jag då uträttat? Det får 
förstås andra bedöma, men min ge
nomgripande känsla är att vi förvaltat 
förbundet väl under mina år.
 Ett av mina mål, när jag tackade ja 
till att bli förbundsordförande, var 
att föryngra bridgen. Det har väl gått 
sisådär! Ibland känns det som om alla 
bridgespelare blivit 20 år äldre... men 
visst, under min ledning har antalet 
medlemmar i stora drag fördubblats. 
Men medelåldern, den har snarare 
ökat. Dessutom har antalet juniorer 
blivit färre under de flesta av mina år 
på ordförandeposten. Det är först nu 
på senare tid klubbar, funktionärer 
och bridgen som rörelse börjat ta 
krafttag för att få de unga till bridge
borden igen. Jag kan inte ta åt mig 
äran för Sveriges stora juniorfram
gångar eller att rena juniorkurser 

börjat poppa upp runtom i landet. Jag 
är bara en kugge i hjulet, men inte mig 
emot att det tar fart nu när jag vinkar 
farväl.
 Under mina 20 år har deltagaranta
let i Bridgefestivalen vuxit trefaldigt. 
Det har blivit en vana att höra lovord 
från dem som besökt festivalen. Hur 
vi utvecklat festivalen och gjort den 
folklig, festlig och tillgänglig – det kan 
vi alla inblandade vara stolta över.  
 Ett område som legat mig varmt om 
hjärtat, är att Svenska Bridgeförbundet 
ska stå sig ekonomiskt starkt. Vi har 
nu god ekonomi och det egna kapita
let är tillfredsställande. Förbundet kan 
göra satsningar och insatser när det 
är motiverat. Lägg därtill att vi har ett 
fungerande kansli samt kunniga och 
engagerade anställda och medarbetare.
 Jag känner mig stolt över vad vi 
tillsammans åstadkommit nu när jag 
lämnar över rodret. Det är dags för 
nya krafter att ta vid. 
 Valberedningens förslag till ny ord
förande är Pontus Silow. 
 Det tycker jag är ett utmärkt val!

I oktober lämnar jag över klubban, efter 20 år som Svenska Bridgeförbundets 
ordförande, skriver Mats Qviberg i ledaren.

Nya krafter får ta vid



 

KALENDERN
SEPTEMBER

910 JSM par i Köpenhamn
16 Guldtävling, Varberg
23 Allsvenskan Div 3
30 Allsvenskan Div 2

OKTOBER

1 Allsvenskan div 2 
7 Rikstämman, Örebro
78  DTL träff Örebro
1415 Rekommenderad spelhelg,
 SM Par Dam
15 Guldtävling, Enköping
2122 Allsvenskan div 2
2729 Allsvenskan Elitserien, 
 rond 611
28 Allsvenskan div 3

NOVEMBER

911 Champions Cup
11 Gudtävling, Manfred   
 Kamras minne, Göteborg
1619 Svenska Cupen, slutspel,   
 Uppsala
1819 Guldtävling, 
 Uppsala lagguld
23 ACBL Höstmästerskap, 
3/12 San Diego, USA
2526 Rekommenderad spelhelg, 
 SM Par Mixed

DECEMBER

2 Guldtävling, Malmö
30 Guldtävling, 
 BK Allians Halmstad

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

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

MEDLEMSAVGIFT
Om man inte erlagt den går 
det även bra att ange sitt Mid
nummer 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 019277 24 80 eller  
kansliet@svenskbridge.se.

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.

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

RIKSSTÄMMAN
Den 67 oktober kommer 
Riksstämman hållas i Örebro. 
Efter den hålls DTLträff.

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

Micael Svensson 019277 24 82

Tommy Andersson 019277 24 83

Carina Wademark 019277 24 84 

Micke Melander 019277 24 85 

Thomas Winther 019277 24 86

Roger Wiklund 019277 24 87

Björn Andersson 019277 24 88

Yvonne Ström 019277 24 89

SIMULTANTÄVLINGAR
Vi kör vidare med dagtid och  
söndagar samt även kvällstid. 
Anmäl er klubb till kansliet 
om ni är intresserade.
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Adressändra?  
Tel 019277 24 80 

eller www.svenskbridge.se.

FOTO: xx
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Ida & Micke Grönkvist
FOTO: Francesca Canali 

I N N E H Å L L

Oväntad utgång efter strul

S I D  1 4 - 1 9

Nya lagar

S I D  1 0 - 1 3

Öppna EM i Montecatini

S I D  3 2 - 3 5

Ett hopkokat lag med Erika Rodin och 

Emanuel Unge vann mot ett av de bästa 

lagen i amerikanska lagtävlingen Spingold.



DUBBLA JEM-GULD. Våra juniorlandslag hyllades under Bridgefestivalen i Örebro. 
U21-laget, överst fr v: Martin Löfgren (kapten), Erik Hansson, Castor Mann, Teo Bodin, Alexander Sandin, 
Lars Nilsson (assistent) och Sanna Clementsson. U26-laget, i mitten, fr v: Tom Gärds (coach), Adam Stokka,  

Ola Rimstedt, Mikael Rimstedt och Ida Grönkvist. U26-laget på knä, fr v: Simon Hult och Mikael Grönkvist.
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Det svenska U26laget med Ida och 
Mikael Grönkvist, Ola och Mikael 
Rimstedt, Adam Stokka och Simon 
Hult var på nytt favoriter i JEM.
 – Vi var så klart jätteglada. Nu levde 
vi upp till förväntningarna, säger sys
konen Mikael och Ida Grönkvist som 
pryder detta nummers framsida.
 Sverige tillhörde favoriterna till 
guldet också 2015 (JEM i Tromsø) och 
i förra årets juniorVM i Italien.
 – Vi tog silver 2015 och brons 2016 
med i princip samma lag som nu. 
Marginalerna på högsta nivån är små, 
säger Mikael.
 Starten blev annars inte den bästa 
för det svenska laget som förlorade 
inledningsmatchen (mot Serbien).
 – Men vi visade en bra attityd och 
kom tillbaka, berättar Ida Grönkvist.
 När väl mästerskapet var färdig
spelat var U26landslagets seger helt 
ohotad.
 Tvåa blev Frankrike och trea blev 
Polen.
 – Frankrike gjorde ett bra mäster
skap och deras poäng brukar kunna 
räcka till en seger, säger Ida.
 Det vittnar om Sveriges klass i 
mästerskapet.
 Det lär säkert bli fler mästerskaps 
medaljer för U26laget.
 – Vi har ett ungt lag som håller i 
flera år till, säger Ida Grönkvist som 
tillsammans med Mikael spelat något 
internationellt mästerskap (med något 

undantag) varje sommar de senaste tio 
åren.
 – Alla vi sex har varit med länge, 
säger Mikael.
 Någon risk att det blir slentrian och 
att man tröttnar tror inte Ida.
 – Det är liksom inbyggt i bridgen. 
Bridge är omöjligt att utöva till per
fektion. Man vill bli ännu bättre. För 
att nå landslagnivå i öppen klassen är 
det extremt mycket att lära. Man jagar 
hela tiden mot att ta nya trappsteg.
Just rutin är en flera framgångsfakto 
rer.
 – Vi har rutin och vana vid mäster 
skapstävlingar och även om vi fick en 
dålig start så fick vi inte panik. Det är 
okej att förlora och alla visste att det 
var många matcher kvar att spela, be 
rättar Ida.
 – Stämningen i truppen är en annan 
förklaring till framgångarna. Det är 
himla kul att åka och spela mäster
skap, säger Mikael.
 – Juniorlagen håller ihop när vi är 
ute och represnterar och det är lika 
roligt att åka varje år.
 Särskilt mycket mer än bridge blir 
det inte under ett mästerskap.
 – Den här gången spelade vi på en 
träningsanläggning (tre mil) utanför 
Bratislava, säger Ida.
 Anläggningen, Xbionic Sphere, var 
verkligen något alldeles extra. Samti
digt som det spelades JEM i bridge där 
hade Galatasaray, turkiska toppklub

ben i fotboll, ett träningsläger inför 
kvalet till Europa League mot Öster
sund. I bowlinghallen samsades delar 
av det svenska bridgelandslaget med 
de turkiska fotbollsspelarna.
 – Även om man inte spelar själv 
följer man de andra när de spelar, så 
man hinner inte med så mycket annat, 
säger Ida.
 Efter det att U26spelarna bärgat 
sin titel kunde de följa U21laget. 
Det gick knappast att ta miste på den 
glädje som utspelades, när Sverige tog 
hem mästerskapets andra JEMguld.
 – Det trillade tårar på oss när 
U21spelarna vann, säger Mikael 
Grönkvist som inte är sen att 
berömma landslagskompisarnas insats.
 – Det är kul att se deras inställning 
och att de är villiga att lägga ned den 
tid som behövs för att bli bra, säger 
han.
 Framgången för U21laget, som be 
står av fyra 16åringar och en 18åring 
(Sanna Clementsson, Alexander 
Sandin, Castor Mann, Erik Hansson 
och Teo Bodin) var överraskande. 
Förhoppningen var att kanske ta en 
topp sexplacering och på sätt kvalifi
cera sig till JVM.
 Nu blev det alltså bättre än så.
 – Målet var att kvala in till JVM i 
Kina nästa sommar. Att vi vann var 
definitivt en skräll, säger Sanna Cle
mentsson.
 Men det var en rejäl uppförsbacke 
för ungdomarna.
 – Vi hade en usel start och låg på 
13:e plats efter första eller om det var 
den andra dagen. Sedan började vi 
spela bra, men det var väldigt tajt.
 – Sista matchen mot Israel blev 

TEXT: PETER VENTURA, KARLBO & THOMAS WEDIN, SKÖVDE   FOTO: FRANCESCA CANALI, ITALIEN

Svensk juniorbridge står sig starkt internationellt. Flera 
medaljer i NM i våras följdes upp med två JEM-guld i slova-
kiska Samorin i juli, där både U26- och U21-lagen segrade.

Europas bästa juniorer
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avgörande. För att ta hem guldet fick 
vi inte förlora med mer än 13 imp, 
berättar Sanna.
 Det var precis vad det svenska laget 
gjorde...
 – Hela sista dagen var jobbig att 
spela och det var nervöst. Natten 
innan sov jag inte mycket och jag låg 
bara och tänkte på att jag måste spela 
bra.
 För Malmö BK:s Sanna Clements
son var det här den absolut största 
framgången hittills i karriären.
 – Det var riktigt roligt, speciellt 
när ingen förväntade det av oss, säger 
Sanna.
 Lagledning för de båda lagen i Slo
vakien var Martin Löfgren (kapten), 
Tom Gärds (coach) och Lars Nilsson 
(assistent).

U16

Med tre matcher kvar att spela såg 
det ut att bli en komfortabel avslut
ning för att hamna bland de sex bästa, 
vilket krävs för att kvalificerad sig till 
VM i Kina nästa år. Med 0 mot Polen 
och dryga 6 mot Grekland blev det 
ändå en nervös sista match. Laget gick 
dock in och gjorde vad som behövdes 
för att klara kvalplatsen.
 Kapten för U16 var Kathrine 
Bertheau och Eva Abragi var coach.
 Polen vann guld, Israel silver och 
Frankrike spelade hem bronset i 
U16klassen.

FJÄRDE FÄRG SOM TRUMFFÄRG?

Hur ofta brukar självmant välja att 
spela med fjärde färg som trumffärg? 
Lägg därtill att stå kvar med den 
trumfen och redubbla när motstån
darna dubblat dig!? Det var precis vad 
Rimstedtstvillingarna gjorde på den 
här brickan, hämtad från matchen där 
Nederländerna demolerades med hela 
752.

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Tijssen O. Rimstedt Kiljan M. Rimstedt

   1s
pass 2c pass 22 
pass 23* D RD 
pass pass pass

Ola visste att de förmodligen skulle 
spela på 42. Partnern kunde ha fem 
även om det inte var så troligt. Så han 
valde i kraft av gemensam utgångs
poäng samt att ingen av holländarna 
skulle ha femkortshjärter, att stå kvar i 
det redubblade kontraktet.
 Kiljan spelade ut klövertvå som 
gick till fyra, sju och Olas dam. Skulle 
motståndarna hitta att ta sin bet? Ola 
spelade omgående en spader till dam 
och Syds ess. Tijssen skiftade till hjär
tertre som gick till Nords kung. Hjär
teress följde, varpå Ola var tvungen 
att spela sin dam. Spaderkung följt av 
mera spader hade nu straffat kon
traktet, eftersom Syd får stjäla. Nord 
gjorde dock misstaget att fortsätta 
med trumf, något som Ola inte var 
sen att utnyttja. Han vann på bordet 
med knekten, spelade ruter till kung 
och spader mot bordet. NordSyd var 
lamslagna och Ola kunde notera jämn 
hemgång och den exotiska scoren 840.
 Vid det andra bordet spelades 4s. 
Det fanns ingen chans för spelföraren 
att undvika två hjärter och två spa
derförlorare. En straff och +100 till de 
våra gav 14 svenska imp på brickan.
 I toppmötet mot silvermedaljören 
Frankrike visade Sverige prov på 
bättre handvärdering.

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Stokka Combescure Hult Bernhard

13 pass 1s pass 
23 pass pass pass

SYD VÄST NORD ÖST 
Du Corail O. Rimstedt Lafonte M. Rimstedt

13 pass 1s D 
RD 3c 3s pass 
4s 5c  pass pass 
pass

Adam Stokka fick köpa 23 i det 
öppna rummet. Medan franske 
Bernhard där får passivitetsvarning, 
agerade Ola och Mikael i det slutna 

Välkommen till en trevlig tretton-
dagshelg med spel, gemenskap, sång, 
dans, god mat och många skratt!  
Vi spelar 30 brickor på eftermiddagar-
na. Kvällsspel om 22 brickor ordnas 
för 50:-/spel. Dubbelrum: 3.845 kr per 
person. Enkel: 4.645 kr. I bridgepake-
tet ingår frukostbuffé, festmiddag på 
kvällarna, kaffe och smörgås samt av-
gift för spel på eftermiddagarna. Vis-
telsen inkluderar endast slutstäd.
Info/Anmälan: Ann-Sofie Axelsson,  
info@hotellbellevue.se, 0503-120 00

TrettondagsbridgeTrettondagsbridge

2–6 januari 20182–6 januari 2018
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Bulletiner och resultat...

... med fler roliga givar 
och annat från JEM finns 
att hämta på  

www.eurobridge.org

rummet. Efter Mikaels UD – och det 
faktum att NordSyd bjöd 4s – pla
cerade Ola partnern med kort spader. 
Då var Olas alla honnörer arbetande 
och 5c borde ha en god chans. Nord
Syd fick bara ett spader och ett ruter
stick, så klöverutgången gick hem. 
När Adam samtidigt skrapade ihop tio 
stick i 23 betydde det 13 svenska imp.
 Här är ett annat exempel på tvil
lingarnas offensiva budstil – och frans
männens mer konservativa.

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

Ola som Väst öppnade med 13 och 
Mikel hoppade till 43! 43 var i tuf
faste laget, men det fungerade väl här, 
när Ola fick möjlighet att stjäla tre 
klöver på bordet. Det gav svenskarna 
7 imp, när fransmännen vid det andra 
bordet stannat i 23.
 Hjärterutspel hade straffat 
utgången. Simon Hult var en av två 
spelare i hela EM som hittade trumf
utspelet. Vid Simons bord handlade 
det bara om ett övertick mindre.
 Vi avslutar JEMkavalkaden med 
en vacker spelföring signerad Mikael 
Rimstedt i mötet med Skottland.

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

Skottske Nord öppnade med 13 
varpå Mikael hoppade in med 4s. Syd 
dubblade och  spelade ut en hjärter. 
Mikael vann med bordets ess. När han 
fortsatte med spader till tian tänkte 
Syd en stund och bekände sedan med 
fyran.  
 – Nu fick jag bekräftat vad jag 
redan trodde från start, att trumfen 
satt 41, berättar Mikael.
 Han fortsätter:
 – Jag kunde jag se vad som skulle 
komma. Spelar jag spaderess och spa
derdam kommer Syd ta för sin kung 
och vända med hjärter. Då måste jag 
ta för bordets kung, men sen kommer 
jag inte tillbaka till handen för att 
trumfa ut. Det gör att Syd kommer att 
få stick för spadernio en passant…
 För att motverka detta spelade 
Mikael sin klöverhacka i stick tre. Syd 
lade lågt och Nord vann för damen. 
Väl inne fann inte Nord att vända med 
hjärterdam, utan försökte med klö
veress… Mikael kunde då stjäla, spela 
spaderess och spaderdam. Syd vann 
för kungen och den förväntade hjär
tervändan kom. Skillnaden var nu, att 
spelföraren kunde ta för hjärterkung, 
stjäla en klöver och trumfa ut.
 Det hela avslutades med en lyckad 
rutermask för tio stick och +590. Det 
var 12 imp till Sverige, då Ida och 
Mikael Grönkvist tagit en bet efter 
samma utspel.
 Så tänker och spelar en europamäs
tare!

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?

Vinterbridge med helpension på 
Söderköpings Brunn.

Seminarier och övningar på temat 
Vinnande bridge efter UD.

Bridgetävlingar på två nivåer.

Mer information och program på 
www.nyabridgeskolan.se eller 
www.lisabridge.se

Frågor och anmälningar till Lisbeth 
Åström, tel 070-479 58 81 eller mail 
till lisaobjorn@outlook.com

Vinterbridge
          

Söderköpings Brunn
3–6 januari 2018
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I höst träder de nya bridgelagarna i 
kraft.
 Världsbridgeförbundet har beslutat 
att den nya lagboken ska ha tagits i 
bruk senast 30 september.
 – Hos oss är det första september 
som gäller, säger Christer Grähs som 
också sitter med i den svenska täv
lingskommittén.
 – Det kommer en reviderad lagbok 
ungefär vart tionde år. Lagarna är 
internationella och i huvudsak är det 
samma regler och lagar som gäller i 
alla länder. Men det finns möjligheter 
för vissa nationella tillägg.
 Den svenska lagboken, där Jan 
Eric Larsson, rutinerad tävlingsledare 
från Lund har stått för den svenska 
översättningen, trycks först senare i 
höst, men finns tillgänglig redan nu på 
internet för den som vill läsa. 
 – Elittävlingsledare har korrektur
läst och kommit med synpunkter. Vi 
har försökt att modernisera språket 
men vara trogen översättningen, säger 
Christer Grähs som berättar att lagbo
ken, till skillnad från tidigare utgåvor, 
bara ska innehålla de internationella 
lagarna och inte de generella reglerna 
och tilläggen som gäller för Sverige.
 – De kommer att finnas separat 
och det är bra för det är ju regler som 
korrigeras och förändras oftare än de 
internationella lagarna.
 Vad är då nytt i höstens lagbok?
 Faktiskt en hel del.

 – Det är större förändringar i ett 
tiotal lagar och det är en del mindre 
förändringar och förtydliganden.
 Christer Grähs återkommer flera 
gånger till hur lagarna förändras så 
att det så långt som möjligt ska gå att 
spela färdigt brickan, även om det 
uppstår ett regelbrott – och att det ska 
kunna ske så att det inte blir orimliga 
konsekvenser för det felande paret.
 – Förut handlade det mer om 
automatiska korrigeringar. Det kan 
med nuvarade lagar leda till orimliga 
konsekvenser.
 Christer Grähs berättar att ett nytt 
begrepp ska införas; jämförbara bud.
 Ett begrepp som kommer att använ

das vid ”bud utom tur”.
 Han tar ett exempel.
 – Om jag öppnar med 2c utom tur 
har jag med dagens lagar stängt av min 
partner och jag får bjuda vad jag vill. 
Om min partner skulle haft en sang
hand som lovat minst 15 honnörspo
äng skulle vi förmodligen hamnat i  
7 sang.
 Med den nya lagen går budet till
baka till partnern (öppningshanden) 
och paret kan mycket väl hamna i just 
7 sang.
 – Vi försöker att korrigera utan att 
bestraffa, säger Christer Grähs.
 Med fler bedömningssituationer 
ställs högre krav på tävlingsledarna.

Nya lagarna: 

”Korrigera utan att bestraffa”
TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Mer bedömningar och mindre automatiska korrigeringar. Det är ett led  
i de förändringar som sker när de nya bridgelagarna träder i kraft i höst.

L A G A R  &  D O M S L U T  N Y A  L A G A R

Christer Grähs får snart en ny lagbok i sin hand.
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 – Det blir svårare för dem, svårare 
att reda ut t ex vad som är jämför
bara bud. Vi behöver uppdatera våra 
tävlingsledare.
 I höst är det dags för Svenska 
Bridge förbundets riksstämma.
 – I samband med den, helgen 78 
oktober, går vi genom de nya lagarna. 
I januari ska vi hålla ett seminarium 
för våra bästa tävlingsledarna som vill 
avancera ytterligare.
 Vad tycker du om regelförändring-
arna?
 – Vår uppgift är att tolka lagarna. 
Personligen har jag inte tänkt lagen 
som bra eller dålig. Jag tror att för 
duktiga tävlingsledare är det bra, men 
i praktiken blir det nog svårare på 
klubben.
 Vad tycker du om lagkunskapen 
bland bridgespelarna?
 – Generellt är inte lagkunskapen 
jättehög. Jag märker bland de yngre 
spelarna att de tycker att det är mer 
naturligt att kalla på tävlingsledaren 
om det uppstår något, säger Christer 
Grähs.

PROBLEM 1

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

SYD VÄST NORD ÖST
1s pass 1NT pass 
3s pass 4s pass 
pass pass

Nord accepterar utgångsinviten i kraft 
av sina två toppstick i klöver och ett 
stöldvärde.
 Utspel: ruterdam.
 Hur ska Syd bekräfta Nords be-
dömning?

Under denna rubrik erbjuder Tommy Gullberg i varje nummer 
läsaren på testspel i lagtävling. Svara på de tre frågorna i 
fet stil innan du slår upp sidan 58.

PROBLEM 2

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

SYD VÄST NORD ÖST
2c* 2NT* 33 pass 
4NT* pass 52* pass 
6s pass pass pass

Utspel: klöverdam.
 Hur tänker du dig hemgång, när 
Väst visat lågfärgerna?

PROBLEM 3

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

SYD VÄST NORD ÖST
13 pass 2NT* pass 
33* pass 43  pass 
pass pass

Syd berättar om minimum på Nords 
trumfstödsvisande 2 sang.
 Utspel: ruterdam.
 Efter ruteress spelar du trumf. 
 Några idéer, när Öst då sakar?

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

Överlägsen seger i SM-lag
Lag Michielsen blev svenska mästare i lag med en marginal på 25 VP och ett 
totalt snitt på 15,7 av maximala 20 per match. Imponerande!
 I laget spelade Marion Michielsen, PerOla Cullin, Ola Rimstedt, Mikael 
Rimstedt, Peter Bertheau och Simon Hult.
 Med bred marginal spelade Skalman med Krister Ahlesved, Niclas Warne, 
Jonas Petersson, Tommy Bergdahl, Tom Gärds och Nils Åhlén hem silvret.
 Ohotade bronsme
daljörer blev lag Scania 
med Thomas Andersson, 
David Probert, Anders 
Wirgren, Johan Bennet, 
Mats Nilsland och 
Simon Ekenberg. Peter, Simon, Mikael, Ola, Per-Ola och MarionPeter, Simon, Mikael, Ola, Per-Ola och Marion
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TEXT: CHRISTER GRÄHS, OSKARSTRÖM

Den 1 september införs nya bridge
lagar i Sverige och i övriga världen. 
De första lagarna för tävlingsbridge 
publicerades 1928 och sedan dess har 
det regelbundet kommit nya versio
ner. Den föregående kom 2007. 
 Det är Världsbridgeförbundets 
lagkommitté som kommer med nya 
lagar. Det innebär att det är samma 
lagar för tävlingsbridge över hela 
världen, med undantag för några små 
delar där man kan göra nationella val. 
 Jan Eric Larsson har översatt texten 
från engelska till svenska och också 
tagit fram ett dokument med de vik
tigaste förändringarna. Jag kommer i 
nedkortad form redogöra för dem här. 
Den nya lagboken innehåller ett stort 
antal förändringar från 2007, men de 
flesta innebär bara att man formulerat 
om lagtexten så den blivit tydligare 
och mer explicit. Vi har också valt 
att ta bort de svenska tilläggsbestäm
melserna ur lagboken och låter det nu 
vara ett separat dokument som heter 
Generellt regelverk.
 Här följer en sammanfattning av de 
viktigaste ändringarna.

LAG 12 – TÄVLINGSLEDARENS  

HANDLINGSMÖJLIGHETER

Den viktigaste skillnaden i den nya 
Lag 12 är att tävlingsledaren ska 
försöka komma så nära som möjligt 
till det resultat som varit troligt om 
felet inte begåtts. (Förr valde tävlings
ledaren det bästa rimliga resultatet för 
den icke felande sidan.) Detta innebär 
bl a att alla tävlingsledare får döma ut 
viktade resultat. Om tävlingsledaren  
t ex kommer fram till att det tilldelade 
korrigerade resultatet ska vara att 
den ena sidan får spela 43, och att det 

är 50% chans att hitta trumfdamen, 
ska man döma en viktning mellan 43 
med jämn hemgång och 43 med ett 
övertrick.
 Lag 12C1(e) har formulerats om 
och låter nu så här:
 ”Om, efter att ett fel begåtts, den 
icke felande sidan har bidragit till 
sin egen skada genom ett synnerligen 
allvarligt, eget misstag (utan koppling 
till regelbrottet), eller genom en chans-
tagning, som, om den misslyckas, man 
hoppas ska kunna ersättas av korrige-
ringen, …”
 Jämfört med tidigare versioner har 
man gjort det tydligare att det krävs 
mycket för man ska anses att ha åsam
kat sig skadan själv. Det är också mer 
väldefinierat vilken sorts chanstagning 
det rör sig om. 

LAG 20 – UPPREPNING OCH FÖRKLARING 

AV BUD

Denna lag har ändrats under F4, som 
gäller när man kommer på att en 
förklaring man givit var fel. Tidigare 
skulle tävlingsledaren tillkallas ome
delbart men nu får man välja att göra 
det omedelbart eller senare (men före 
förtydligandeperiodens slut).

LAG 23 JÄMFÖRBART BUD

I tidigare Lag 27 Otillräckligt bud 
fanns paragafen 27B1(b). Om man 
hade bjudit ett otillräckligt bud, tillät 
Lag 27B1(b) att man ändrade budet 
till ett annat bud med samma eller en 
mer precis betydelse, utan att partner 
blev avstängd.
 I den nya lagen har man definierat 
begreppet ”jämförbart bud.” Så här 
ser den nya Lag 23A ut:
 ”Ett bud som ersätter ett återtaget 
bud är ett jämförbart bud om det:

LK har ordet  1.  har samma eller liknande bety-
delse som det återtagna budet, eller
 2.  har en mer precis betydelse* än 
det återtagna budet, eller
 3.  fyller samma syfte (t ex, ett 
frågebud eller ett reläbud) som det 
återtagna budet.
 *) Det vill säga att budet definierar 
en delmängd av det återtagna budets 
betydelser.”
 Detta är helt enkelt en tydligare och 
mer komplett definition av det som 
förr fanns i Lag 27B1(b), och nu har 
det dessutom fått ett namn, ”jämför
bart bud.”
 Världsbridgeförbundets lagkom
mitté har sagt att tanken är att man 
ska ha en tillåtande bedömning av vad 
som är ett jämförbart bud. I tvek
samma fall ska man luta åt att god
känna att ett ersatt bud är jämförbart.
 Dessutom har det tillkommit en 
tredje sats som klargör att ett bud 
med samma syfte är ett jämförbart 
bud. Om svarshanden efter en öpp
ning med 2 sang (stark balanserad) av 
misstag försöker fråga efter högfärg 
med 2c, är det numera klart att man 
får ersätta det otillräckliga 2c med 
3c, om det också frågar efter högfärg, 
utan att partner blir avstängd. Budet 
tre klöver har kanske inte en mer 
precis betydelse (det har antagligen ett 
bredare poängintervall), men det fyller 
samma syfte.
 I sammanfattning kan man säga att 
begreppet jämförbart bud är tydligare 
definierat och att Lag 27, 30, 31 och 
32 numera fungerar mer lika, och har 
blivit mindre hårda mot felande sidan.
 Det gamla innehållet i Lag 23 
(kännedom om möjlig skada) gäller 
fortfarande men återfinns numera i 
Lag 72C.

LAG 25 – TILLÅTNA OCH OTILLÅTNA 
ÄNDRINGAR AV BUD

Förr fanns det en formulering om att 

L A G A R  &  D O M S L U T  N Y A  L A G A R
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man fick ändra ett oavsiktligt bud om 
det gjordes ”utan tankepaus.” Detta 
har tagits bort. Nu gäller det endast 
att reda ut varför spelaren bjudit fel 
bud. Om det beror på ett mekaniskt 
felgrepp eller en felsägning får man 
ändra sig, oberoende av när eller hur 
felet upptäcks. Om det beror på ett 
feltänk eller att spelaren tänkt och 
vill göra något annat, får budet inte 
ändras.

LAG 26 – UTSPELSBEGRÄNSNINGAR

När ett bud har återtagits och 
utspelbegränsningar gäller, innebär 
den nya Lag 26 att spelföraren kan 
förbjuda vilken färg som helst som inte 
visats i den felandes regelrätta budgiv
ning. Förr fanns det flera olika alterna
tiv där spelföraren kunde begära eller 
förbjuda en eller flera färger.

LAG 27 – OTILLRÄCKLIGT BUD

I denna lag är 27B1(a) ändrad. Förr 
fick man höja ett otillräckligt bud 
utan att stänga av partnern om både 
det otillräckliga och det nya budet 
var naturliga. Nu räcker det att 
buden visar samma benämningar. 
Paragraf 27B1(b) är omskriven så att 
den använder begreppet jämförbart 
bud, men annars fungerar lagen som 
tidigare. 

LAG 30 – PASS UTOM TUR

Denna lag är ändrad. Om man måste 
återta sitt pass utom tur (när MTV 
eller partnern stod i tur att bjuda) men 
kan bjuda ett jämförbart bud, blir det 
ingen korrigering (och annars måste 
partnern passa nästa gång). Tidigare 
blev man själv avstängd en gång eller 
under resten av budgivningen.
 Denna förändring gör stor skillnad. 

SYD VÄST NORD ÖST
pass

Väst är på tur att bjuda. Öst passar 
utom tur när partner skulle bjuda. 
Enligt den tidigare lagen måste Öst 
upprepa sitt pass när turen kommer. 
Alltså tvingas Väst gissa ett slutbud. 
Med 1517 bör Väst chansa på 3 sang.

SYD VÄST NORD ÖST
 1NT pass

Enligt den nya lagen blir Väst inte 
avstängd om Öst kan bjuda ett jäm
förbart bud. Väst kan därför kosta 
på sig att öppna som vanligt. Öst kan 
(beroende på system) ha flera jämför
bara bud. Exempel kan vara 2 sang, 
3c och 3 sang, som i många system 
kan vara mer precisa än pass.

LAG 31 – KONTRAKTSBUD UTOM TUR

Om man måste återta sitt bud utom 
tur men kan bjuda ett jämförbart bud, 
blir partnern inte avstängd (annars 
måste partnern passa nästa gång). Förr 
blev partnern avstängd en budrond 
eller hela budgivningen beroende på 
situation.

LAG 32 – DUBBLING ELLER REDUBBLING 

UTOM TUR

Om man måste återta sitt bud utom 
tur men kan bjuda ett jämförbart bud, 
blir partnern inte avstängd (annars 
måste partnern passa nästa gång). 
Tidigare blev partnern avstängd under 
resten av budgivningen.

LAG 45 – SPELAT KORT

Här har man förtydligat, att enda 
gången man kan ändra ett kort är när 
det spelats från träkarlen. 

LAG 50E – INFORMATION FRÅN  

ETT STRAFFKORT

Denna lag har förtydligats när det 
gäller hantering av information som 

kommer från ett straffkort. Se 50E. 
Det framgår nu tydligt vilken infor
mation som är tillåten och i vilket läge, 
samt att tävlingsledaren ska utdela 
ett korrigerat resultat om straffkortet 
hjälpt den felande sidan på något sätt.
 Informationen från ett straffkort 
är tillåten för båda sidor så länge det 
ligger på bordet, men blir otillåten för 
motspelarna när det plockats upp.

LAG 64 – NÄR EN REVOKE HAR ETABLERATS

I denna lag har man infört två nya 
begrepp för att göra lagen tydligare. 
Det ena är ”automatisk överföring av 
stick.” Detta betyder att under vissa 
villkor går ett eller två stick över till 
den icke felande sidan.
 Det andra begreppet är ”kompensa
tion för skada.” Om inte den automa
tiska överföringen av stick ger till
räcklig kompensation för skadan, ska 
tävlingsledaren utdöma ett korrigerat 
resultat, där den icke felande sidan får 
så många stick att effekten av revoken 
kompenseras helt och hållet.
 I den gamla lagen kallades båda 
sakerna för korrigering, vilket gjorde 
lagen svårare att begripa.
 Tillämpningen är densamma som 
tidigare.

LAG 68 – ANSPRÅK OCH AVSTÅENDE

I de tidigare lagarna fanns bara ett 
sätt att hantera ett ifrågasatt anspråk. 
Spelet upphörde och tävlingsedaren 
skulle tillkallas, för att fördela sticken 
enligt Lag 70.
 Numera har det tillkommit en 
paragraf 68D2(b) som säger att om 
alla fyra spelarna godkänner det, kan 
spelet fortsätta, och sedan gäller det 
uppnådda resultatet och inte ansprå
ket. Om någon spelare inte godkän
ner att man spelar vidare så ska spelet 
upphöra och tävlingsledaren fördela 
sticken.

L A G A R  &  D O M S L U T  L K  H A R  O R D E T
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I N T E R N A T I O N E L L T  S P I N G O L D

Jag hade lite koll på spelschemat och 
tänkte att det kunde vara kul att spela 
Spingold, om vi hittade en vinge. I 
övrigt var Life Master Pairs också 
intressant.
 Väl framme i Toronto började vi 
veckan med lite parspel som följdes 
upp av två lagtävlingar. På söndagen, 
dagen innan Spingold, började det bli 
bråttom att hitta vingar, så jag frågade 
en bekant från Nederländerna om han 
kände någon som kunde tänka sig att 
spela med oss. Det kvittade om de var 
bra eller dåliga.
 Två timmar senare kom han tillbaka 
och sa att han hade frågat en ame
rikan han kände, som hade frågat 
någon som hade frågat någon, så de 
kanske hade hittat ett par. Lite senare 
kommer en okänd dam fram till mig 
och sa att hon hittat ett par som vill 
spela Spingold med oss. Super, tänkte 
jag, och fortsatte spela söndagens 
tävling. Lite senare återkom hon och 
sa att de var taggade och att jag skulle 
anmäla oss. Klockan var nu 16.45 och 
anmälningen stängde 17.00. Så jag 
sprang iväg för att hitta anmälnings
disken.
 De frågade om vi skulle ha några 
seedingspoäng och jag sa nej. Inte 
för att jag hade någon aning om vilka 
våra vingar var. Men Emanuel och jag 
borde inte ha några poäng, möjligen 
ett par men verkligen inte många. Så 

jag bad dem ge oss noll poäng och 
sa att vi egentligen bara ville spela 60 
brickor mot något av världens bästa 
lag och förlora.
 Senare på kvällen såg jag att de av 
någon anledning hade gett mig hela 4 
(!) seedingpoäng och våra vingar hade 
cirka 2 var. Emanuel hade i alla fall 
fått 0. Det gjorde att vi blev seedade 
som lag 102 (av 104 anmälda). Det var 
helt perfekt, eftersom det betydde att 
vi skulle få möta något av lagen som 
var seedade 36. När lottningen väl 

var klar var vårt öde bestämt: vi skulle 
möta lag Strul.
 Lag Strul bestod av Aubrey Strul, 
Michael Becker, Richard Coren, 
Michael Kamil, Tarek Sadek och 
Walid Wlahmady. De är regerande 
mästare i Reisinger, en av de mest 
prestigefyllda lagtävlingarna i USA. 
Flera av spelarna har även ett flertal 
världsmästerskapstitlar och vinster i 
olika nationals. Jag var i och för sig 
lite besviken för jag hade hoppats få 
spela 60 brickor mot Boye…

Oväntad utgång efter strul

TEXT: ERIKA RODIN, STOCKHOLM  FOTO: PRIVAT

Utan några egentliga planer på vilka tävlingar de skulle spela, 
begav sig Erika Rodin och Emanuel Unge ”over there” för att 
delta i de amerikanska sommarmästerskapen i Toronto.

Erika och Emanuel.
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MATCHEN - OMGÅNG 1

Det blir måndag och Emanuel och 
jag går ned till spelplatsen. Vi har 
fortfarande ingen aning om vilka våra 
vingar är, hur de ser ut eller om de 
kan spela bridge. Efter ett tag kommer 
amerikanskan som parat ihop oss fram 
och introducerade oss för våra vingar, 
Mark och David Caplan, två bröder 
från Toronto. Mer socialt än så hade 
vi inte tid till, för spelet var på väg att 
börja.
 Nu i efterhand kan jag meddela att 
bröderna Caplan började spela bridge 
i deras ungdom och en av dem kom 
2:a i JVM 1991. Sedan prioriterades 
familjen, vilket gjorde att båda tog ett 
uppehåll på cirka 20 år. Nu var de till
baka – och sugna på att spela bridge!
 Vi sätter oss ned och börjar blanda. 
Emanuel säger då till mig: ”Min 
största rädsla är att vi ska bli nollade 
i den här matchen, att vi inte ska få 
en enda imp på 60 brickor.” Jag ler 
och svarar honom att då är vårt mål i 
matchen att få minst en imp. 
 Sedan kom våra motståndare. De 
frågar om vårt system. Enligt ame
rikanska mått spelar vi ett konstigt 
system. 5542 med transfersvar efter 
1c. Vidare spelar vi även 22 som 
Multi men med en modifierad variant, 
nämligen att 22 antingen visar en svag 
tvåöppning i hjärter, 1013 hp med 
sexkorts spader eller utgångskrav med 
ruter. På så vis visar 23 1013 hp med 
sex hjärter och 2s en svag tvåöppning. 
När vi nämner detta för våra mot
ståndare, undrar de om vi har något 
nedskrivet försvar. I USA måste man 
nämligen ha med sig ett sådant för 
att få spela Multi. Här i Sverige är vi 
lite mer liberala när det kommer till 
konventioner…
 Vi hade skrivit ut och laminerat 
försvaret till våra motståndare. Men 
det var tydligen inte tillräckligt bra. 

Jag hade nämligen skrivit ut försvaret 
mot 22 Multi där 22 visade en svag 
högfärg eller en hand med utgångs
krav. Så när 22 nu kunde innehålla 
1013 poäng med spader, kunde 
våra motståndare inte använda det 
utskrivna försvaret...
 TL tillkallas och våra motståndare 
förklarar problemet. Jag försöker 
berätta, att det vanliga försvaret som 
rekommenderas mot 22 Multi fortfa
rande är det bästa försvaret, men det 
var ingen som ville höra på det. Efter
som USA är USA meddelade TL att 
vi inte fick spela vår variant av Multi, 
eftersom vi inte hade meddelat det i 
förväg. Så vi bestämde oss för att spela 
”vanlig” multi, d v s svag högfärg eller 
utgångskrav med ruter. Det påverkade 
inte vårt system nämnvärt, men det 
gällde att komma ihåg att 2s nu visade 
1013 och inte var svagt.
 Nu var det äntligen dags att börja 
spela!
 På första given är jag lagom nervös 
och plockar upp 11 poäng med 
fördelningen 5233. Motståndaren 
till höger (MTH) öppnar med 12 och 
jag kliver in med 1s. Pass till vänster 
och 2c av Emanuel. Nu tar jag till det 
oerhört blöta budet 3c och det går 
pass runt. 11 stick senare skrev jag in 
+150 i protokollet och tänkte tyst 7 
för mig själv.
 På nästa bricka öppnar min partner 
med 12. MTH kliver in, jag säger pass, 
motståndaren till vänster (MTV) stöt
tar och min partner bjuder 32. Nytt 
bud av MTH och nu är det min tur. 
Efter kanske 34 sekunder säger jag 
pass, ytterligare 34 sekunder går följt 
av pass från MTV. Nu börjar Ema
nuel att fundera och MTH frågar då 
om alla var överens om tankepausen. 
Emanuel frågar, lite skämtsamt, om 
MTH menade sin partner, men höll 
sedan med om att jag hade tänkt lite. 

Emanuel bjuder 42 och MTH ropar 
på TL och förklarar läget. Tre ozons
bet senare verkar våra motståndare 
ändå nöjda med resultatet.
 Ytterligare två brickor passerar och 
Emanuel öppnar med 1s. MTH går in 
med 23 och jag säger pass. MTV går 
nu ned i boxen och bjuder sedan 2s, 
för att visa bra stöd i hjärter. Jag påta
lar tankepausen och det blir en kortare 
dispyt vid bordet, då våra motståndare 
inte förstår hur det kan vara ett pro
blem, eftersom MTV bjöd och inte sa 
pass. Emanuel bjuder 3s och det går 
pass runt. Efter utspelet lägger jag ned 
min träkarl som består av singelspader 
och D10xxx i hjärter. När bordet 
kommer upp kommenteras detta av 
motståndarna, som nu menar att de 
förstår varför jag var så ivrig att påtala 
tankepausen. Emanuel spelar klart 
brickan och går precis hem, för att 
sedan säga åt mig att sluta vara grinig. 
”Det räcker med att våra motstån
dare ropar på TL.” Det svider och jag 
känner hur tårarna bränner. Men om 
sanningen ska fram, var det antagligen 
precis vad jag behövde höra efter den 
start vi haft med allt snack och TL vid 
bordet. Nu blev jag istället taggad på 
att spela bra och inte se sur ut, så att 
Emanuel slapp titta in i ett åskmoln.
 Jag fick ett motspelsproblem:

s x x  3 x x  2 ointressant  c ointressant

SYD VÄST NORD ÖST
1NT 2c* 3NT pass 
pass pass

2c visar minst 44 i högfärgerna.
 Emanuel spelar ut hjärtersju, enligt 
1012, och bordet kommer upp med:

s x x  3 K 10 x  2 ointressant  c ointressant

Spelföraren spelar liten hjärter och 
vinner med knekten på handen. Han 
fortsätter sedan med en lågfärg som 
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jag vinner. Nu spelar jag motspel lite 
för snabbt, antagligen fortfarande lite 
påverkad av de tidigare fem brickorna, 
och vänder med spader till Emanuels 
dam. Hjärterskift – och sen tar spel
föraren nio stick efter att ha ställt ett 
spaderstick. Om jag bara hade tänkt 
till lite hade jag insett att Emanuel 
hade 64 i högfärgerna, eftersom vi 
spelar ut tredje högsta från oredovisad 
sexkortsfärg, vilket sjuan indikerade. 
Då hade spelföraren behövt slå en 
dubbelmask i spader, vilken miss
lyckas, och då har vi hunnit ställa 
Emanuels hjärter och kontraktet går 
bet. Men nu tittade jag bara lite snabbt 
på bordet och tänkte att Emanuel 
behövde ett spaderskift för att fånga 
spelförarens spaderhonnörer.
 Spelet flyter på. Våra motståndare 
bjuder en till trissing som går hem 
efter en vacker spelföring. Det bjuds 
ett par delisar och det känns ändå som 
att Emanuel och jag har rätt stabilt, 
bortsett från mitt hemsläpp.
 Vi närmar oss slutet av första 
omgången och jag tittar in i:

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

Budgivningen går nu, när motstån
darna hela tiden passar:

 VÄST ÖST
 1c* 13*
 1s* 22* 
 2s* 3s 
 43* 4NT
 53 ?

1c =1214 NT/ 1819 NT /Naturligt
13 = 4+ spader
1s = 23 spader, 1114 poäng
22 = Artificiellt utgångskrav
2s = Trestöd i spader
43 = Singelhjärter

När Emanuel har visat singelhjärter 
vet jag att han har minst fem klöver. 

Så i sämsta fall har han fördelningen 
3145. Han har också bara visat upp 
8 hp och har minst tre till. Har han sex 
klöver borde 7s vara lättspelat och 
har han fem klöver kan han kanske 
ha klöverdam, EK i ruter eller något 
annat godis. Så jag bjöd 7s.
 Det blev spader ut och nu skulle 
Emanuel ta 13 stick med följande 
framför sig:

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

Som synes är det inte någon särskilt 
bra slam… Lyckligtvis för oss satt 
klövern 33, så vi kunde skriva in 2210 
i protokollet.
 Vi blir klara med första omgången 
och ska gå ut och jämföra. Emanuel 
och jag gissar på att vi ligger under 
med 1020 imp. Våra motståndare 
har bjudit ett par utgångar varav 
jag släppte hem en, vi har missat en 
utgång och jag har dessutom lyckats 
dubbla hem motståndarna i 1 sang 
med ett övertrick… Men vi har ändå 
ett par fina brickor, så det känns inte 
helt värdelöst.
 3c +2 visar sig bli en likabricka, 
då andra bordet stannade i 2c. 
Trissingen jag släppte hem blir förstås 
10 ut. Våra vingar lyckades gå hem i 
62 genom att lösa EK764 till 105 
i ruter utan tapp. På toppen av detta 
stannade motståndarna vid det andra 
bordet i 4s när vi var i 7s, så det blev 
fina +17. Att bjuda storslam tjänade vi 
4 imp på. 4 viktiga imp skulle det visa 
sig senare…
 Summa summarum leder vi med 15 
imp!!! Vi svävar på moln och förstår 
inte riktigt hur vi kan leda. Vad hände 
precis?! För oss var matchen redan 
vunnen. Det spelade ingen roll vad 
som skulle hända i kommande tre 

omgångar, för vi hade i alla fall lyckats 
med bedriften att vinna en.

OMGÅNG 2

Innan jag berättar om den andra 
omgången behöver jag ge er lite mer 
bakgrundsinformation. Tre veckor 
innan vi begav oss till Toronto spelade 
vi på Ölandsveckan. På hemvägen (sex 
timmars bilfärd) läste Emanuel högt 
ur boken The complete guide to passed 
hand bidding av Mike Lawrence, som 
handlar om att öppna i tredje hand. Vi 
bestämde oss för att applicera bokens 
budfilosofi i vårt system och Toronto 
blev en perfekt plats att testa huruvida 
vi tyckte det var bra eller ej.
 Så när jag i omgång 2 plockar upp 
följande kort

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

kan ni kanske gissa vad som kommer 
hända. Vi är i pluszon och det går 
pass, pass fram till mig. Eftersom vi 
ska testa vår nya budstil så öppnar jag 
med 12. 1 sang från MTV och 3 sang 
från MTH. Emanuel spelar ut ruter 
och kontraktet går efter mycket om 
och men en straff, då spelföraren 
sätter alla poäng hos mig och även 
spelar på att jag har en obalanserad 
hand.
 Vid brickans slut ber spelföraren 
om att få se Emanuel hand. Han visar 
fördelningen 4432, 8 hp, och Dxx 
i ruter. Sedan kallas TL till bordet. 
Motståndarna förklarar att de tycker 
det är konstigt att Emanuel inte bjöd 
22 över 1 sang. De säger att min öpp
ning var i tunnaste laget. TL förstår 
inte riktigt problemet och påpekar att 
jag faktiskt gjorde en tredjehandsöpp
ning och att det på vår deklaration står 
att dessa kan vara oerhört tunna. Mot
ståndarna pratar lite till, men nöjer sig 
sedan med att berätta att de bara ville 
rapportera läget.
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 Lite senare plockar jag upp för
delningen 5512 i pluszon och det 
går pass, pass fram till mig… Jaha, vi 
hade ju bestämt att vi skulle testa vår 
nya budfilosofi, så jag drar igång med 
22 Multi. Dubbelt av MTV, pass av 
Emanuel och 3c av MTH. Pass runt. 
Jag spelar ut min singel och kontraktet 
går tre straff i zonen.
 Våra motståndare bjuder sig elegant 
till tre olika slammar som alla går hem. 
Utöver detta bjuder de även en svår 
trissing som man stiligt spelar hem.
 Vi är klara med våra brickor och går 
ut till våra vingar för att jämföra. Vi 
har tre utbrickor: den svåra trissingen 
som gick en bet vid andra bordet samt 
att våra vingar missade två av slam
marna. Den brickan jag hade öppnat 
med 12 vinner vi 10 och 3cbrickan 
gick bara en bet vid andra bordet, för 
då hade man fått den på andra handen. 
Utöver det har vi bara in eller lika
brickor. När vi räknat ihop resultatet 
ser vi att vi förlorat sessionen med  
6 imp. Vi leder fortfarande matchen!
 Det är dags för lunch och våra 
vingar erbjuder sig att betala. Vi går 
igenom alla brickor och pratar om 
bridge, livet och lite till. Det är helt 
underbart. Vi leder matchen med  
9 imp och våra vingar är dessutom väl
digt trevliga och sociala. Vi är fortfa
rande helt inställda på att vi kommer 
förlora, för nu kommer motståndar
laget att plocka ut sponsorn. Det finns 
ingen chans att vi kommer vinna.

OMGÅNG 3

Vi spelar mot samma par igen och har 
nu fått två bakblåsare vid bordet. Det 
känns så himla bra. Hade matchen 
varit 30 brickor lång så hade vi varit 
vinnare. Det gick inte att fatta. Ni ska 
få två brickor från den här omgången, 
för de var egentligen de enda som 
svingade stort.

 Jag hade följande kort:

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

Alla är i zonen och det går pass, pass 
fram till mig. Vi har bestämt att vi inte 
öppnar med 11 och balans i första och 
andra hand. Därför är det viktigare 
att göra det i tredje och fjärde hand. 
Jag öppnar smärtsamt budgivningen 
med 1c (1214 NT / 1819 NT / 
Naturligt). Emanuel bjuder 12 som 
visar hjärter och jag bjuder 13 som 
visar 23 hjärter och 1114 poäng. Nu 
bjuder Emanuel 1 sang som slutbud.
Det går passpassdubbelt! Emanuel 
passar och MTH passar. Det är min 
tur… Det finns inte så mycket att 
göra. Har man valt att öppna får man 
stå sitt kast.
 13 stick senare skriver vi in +380 i 
protokollet. Spelaren som dubblade 
vill nu se Emanuels kort. Det visar sig 
att Emanuel hade 11 dåliga poäng och 
en balanserad hand. TL tillkallas och 
våra motståndare förklarar problemet 
– Emanuel hade inte inviterat trots att 
jag hade öppnat. TL vet inte riktigt 
vad han ska göra och frågar hur han 
kan hjälpa till. Våra motståndare säger 
att de bara vill rapportera vad som 
hänt, eftersom det var lite problem i 
föregående session.
 På andra brickan har jag:

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

Emanuel passar och MTH öppnar 
med 1c. Alla i ozon. Ja, vi har ju 
sagt att jag behöver börja bjuda lite 
mer aggressivt så jag bjuder 33. Det 
kommer 42 till vänster och 43 av 
Emanuel. Pass till höger och pass 
av mig. Nu börjar vänsteryttern att 
skruva lite på sig och bjuder slutligen 
6c. Det går pass fram till mig.
 Nu borde jag kanske lyssnat på 
devisen ”spärra klart med ditt första 
bud” och sagt pass, men så fungerade 

inte min hjärna på denna bricka. Jag 
bjöd 63 som blev dubblat. Ruter ut 
och bordet kommer upp med:

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

1100 senare är det dags för en ny 
bricka…
 Efter sessionens slut går vi ut för 
att jämföra och inser att vi har utökat 
vår ledning med 2 imp! Vad är det 
som händer?! Den enda brickan som 
egentligen kostade något var den jag 
betalade ut 1100, där våra vingar bjöd 
6c som blev dubblat för en bet.
 Den här brickan var ett utmärkt 
exempel på hur fantastiska våra vingar 
var! När vi jämförde sa jag ”sorry, 
minus 1100”, varpå våra vingar glatt 
utropar: ”Vad bra! Det var även vår 
dåliga bricka, minus 15!” Att kunna 
jämföra och ha vingar som hela tiden 
är glada och peppar en att fortsätta 
trots motgångar, är antagligen det 
mest värdefulla som finns när man 
spelar lagmatcher.

OMGÅNG 4

Innan start kommer det en drös 
svenskar för att önska oss lycka till 
och säger åt oss att behålla fokus så 
kommer det gå galant. Vi får även två 
svenskar med oss som bakblåsare, 
vilket skapade en känsla av säkerhet 
för oss vid bordet. Vi spelar återigen 
mot samma par.
 På första brickan plockar jag upp

s D 5  3 K 8 6 4  2 K D 6  c E K 5 4
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och öppnar med 1 sang i tredje hand. 
MTV går ned i boxen och bjuder 
sedan 2 sang, för att visa båda lågfärg
erna. Min partner passar och nu är det 
MTH som tar sig en funderare. Efter 
mycket om och men passar han – och 
det är jag.
 Jag är väldigt dålig på att dubbla 
kontrakt. Emanuel har en gång sagt, 
att ”när Erika dubblar, då vet man 
att det kommer gå fyra bet.” Så ha för
barmande över mig när jag valde att 
säga pass. Jag var dock väldigt sugen 
på att dubbla, för att sedan dubbla  
3 i lågfärg också, om de skulle svänga. 
Men tänk om MTH har många poäng 
i högfärgerna och vi bara får ett ruter
stick, två klöverstick och något stick i 
en högfärg?
 Varför kommer sådana här givar 
alltid i början av en omgång, när man 
inte riktigt är helt inne i spelet än?
 Emanuel spelar ut hjärtersju och 
bordet kommer upp med

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

Spelföraren begär hjärterdam från 
bordet och jag vinner med kungen. 
Spelföraren sakar en ruter. Nu är det 
dags att börja planera motspelet. Jag 
vill inte vända med hjärter, för om 
vi petar in bordet på hjärterknekt 
kommer spelföraren kunna spela ruter 
upp mot handen. Då får jag bara ett 
ruterstick. Kan jag istället få spelföra
ren att spela ruter från handen får jag 
alltid två stick i den färgen. Jag väljer 
därför att vända med en spaderhacka. 
Spelföraren lägger tian och Emanuel 
vinner med kungen. Han fortsätter 
sedan med spader till min dam och 
spelförarens ess. Spelföraren spelar en 
klöver. Jag vinner med kungen och 
skiftar sedan med en liten klöver som 
spelföraren vinner. Ruteress och låg 
ruter till mig. Jag plockar nu ut mina 
höga lågfärgsstick och vänder med 

hjärter till Emanuels ess för två bet. 
Jag skulle ha dubblat…
 På nästa giv plockar jag upp

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

och öppnar med 1s. Emanuel bjuder 
2 sang som visar fyrstöd och minst 
invit. Jag bjuder 3c för att visa 
minimum och nu börjar Emanuel att 
tänka. Slutligen bjuder han 3s varpå 
jag bjuder 4s. TL tillkallas till bordet 
och våra motståndare reserverar sig 
för tankepaus. Utspelet kommer och 
det är tio lätta stick för jämn hemgång.
 Nu ber motståndarna om att få se 
mina kort och fäller sedan kommenta
ren: ”Ni borde inte deklarera 3c som 
minimum utan som under 16 poäng.”
 På efterföljande giv bjuder våra 
motståndare ett par varv och tar 
sedan till kvantitativa 4 sang som 
passas runt, vilket var helt rätt efter
som en mask sprack. Det kändes inte 
bra, eftersom våra vingar missat tre 
slammar i andra omgången. Skulle 
de bjuda slam på denna bricka som 
kompensation?
 Två brickor senare har jag

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

och öppnar med 13. 1s av Emanuel 

och jag bjuder 23 som visar hjärter 
och klöver. Emanuel säger pass och 
lägger ned följande träkarl:

s K 10 6 5  3 7  2 D 10 8 5 2  c 8 7 2

Vi är i minuszon… Jag behöver väl 
knappast säga att kontraktet gick bet? 
När jag dessutom räknade lite fel på 
trumfen lyckades jag gå fem bet istäl
let för fyra eller möjligen tre.
 Nästa bricka. Jag hade:

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

Pass till höger och pass av mig. MTV 
öppnar med 1 sang, Emanuel passar 
och det kommer 22 till höger som jag 
dubblar. 23 till vänster, 32 av Ema
nuel och 43 till höger. Nu var jag inte 
lika glad att Emanuel skulle spela ut 
ruter, för det ser ut som att spaderess 
följt av en låg ruter till Emanuel skulle 
vara bästa chansen för bet.
 Emanuel spelar ut ruterfyra, enligt 
1012, och bordet kommer upp med:

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

Jag vinner för damen och spelföraren 
följer färg. Det ser onekligen ut som 
att spelföraren har singelruter trots att 
han öppnade med 1 sang. Det verkar 
väldigt ologiskt att Emanuel skulle 

De trevliga bröderna Caplan.
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bjuda 32 med trekorts ruter i alla fall, 
trots att jag dubblade 22.
 Det betyder att Emanuel har ruter
kung. Spelföraren har visat 1517 hp, 
vilket gör att Emanuel har plats för 
24 poäng till. Enda chansen som jag 
såg för bet, var att Emanuel skulle ha 
klöveress. Så jag la ned spaderess och 
skiftade till klöver. Emanuel vann för 
esset och spelade spader till stöld för 
en bet.
 Lite senare ser tittar jag in i:

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

MTV öppnar med 3c. Emanuel 
bjuder 42 som visar ruter och en 
högfärg. MTH bjuder 5c och det är 
min tur. Då vi spelar att 42 visar en 
väldigt bra hand, bjuder jag 52 och 
när motståndarna sedan missar att 
spela ut hjärteress och hjärter till stöld 
går kontraktet hem.
 Vi närmar oss slutet och vi bjuder  
3 sang som Emanuel får spela. Det 
blir ruterdam ut och han överblickar 
följande:

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

Emanuel vinner första sticket med 
ruter ess och spelar sedan klöverknekt, 
i förhoppning att MTV ska täcka med 
damen. Det händer inte, utan MTV 
sakar en hjärter. Nu har Emanuel 
inte tillräckligt med ingångar för att 
få fem klöverstick. Hans chanser ser 
onekligen inte så bra ut. Han vinner 
med esset och spelar klövertio. MTH 
täcker med damen och Emanuel 
vinner med kungen. Nu krävs något 

särskilt för hemgång. Emanuel spelar 
hjärtertio från handen mot bordets 
kung, i ett försök att få MTV att 
ducka hjärteress. Det gör han och 
Emanuel vinner sticket med hjärter
kung! Nu kan han maska ut reste
rande klöver och tar tio stick istället 
för att gå en bet…
 På tredje brickan från slutet lycka
des jag med bedriften att göra revoke! 
TL tillkallas och kontraktet går från 
ett övertrick till jämn hemgång. Jag 
andas ut och är mest glad över att 
resultatet inte ändrades till straff...
 Så är det dags för sista brickan och 
allt jag önskar mig är en lugn och still
sam bricka. Gärna 1NT3NT med tio 
takstick oavsett hur man spelar. Nej, 
då. Istället tittar jag in i följande pråm:

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

Emanuel passar och MTH bjuder 
33. Ja, det finns väl inte så mycket 
att göra, så jag bjöd 3 sang. Emanuel 
funderar ett tag och bjuder 4s, vilket 
är helt odiskuterat. Varför är det här 
sista brickan?!
 Jag inser att om Emanuel har ess 
femte i spader ser slam oerhört bra 
ut, så jag bjuder 4 sang och hoppas att 
det är essfråga. Emanuel funderar en 
stund och svarar sedan 53 – två ess 
utan trumfdam.
 Nu ser slam suveränt bra ut. Så jag 
grävde i lådan och bjöd 7s (att bjuda 
sang när man har hittat en trumffärg 
är inte riktigt min melodi). Emanuel 
ser lite skräckslagen ut och funderar 
antagligen också över varför det här är 
sista brickan.
 Det blir spader i utspel och Ema
nuel börjar tänka. Han tänker länge. 
Väldigt länge. 
 Jag ber lite till högre makter. Sedan 
drar han två varv trumf och begär 
resten med kommentaren ”jag var 
tvungen att räkna till 13 stick hundra 

gånger, innan jag vågade spela på.”
 Vi har spelat oerhört långsamt och 
alla andra är klara. När vi kommer 
ut för att jämföra är nästan alla andra 
svenskar där och står i en ring runt 
oss. Det är en fantastiskt skön känsla. 
Vi börjar säga våra resultat. Bakom 
mig har jag systrarna Rimstedt. Jag 
behöver inte göra en enda uträk
ning, för så fort vi sagt våra siffror 
säger antingen Sandra eller ”Cilla” på 
en mikrosekund vad vi vunnit eller 
förlorat.
 Bricka efter bricka jämförs. Vi har 
rätt mycket in, men även en del ut. 
När det är tre brickor kvar leder vi 
med 15. Sedan kommer 500, vilket 
gör att vi leder med 3. Näst sista 
brickan är en likabricka och sedan 
kommer brickan där våra motståndare 
duckade maskslammen. Likabricka!
 Vinst med tre! utropar någon och 20 
personer jublar, kramas och gör high 
five. Vi vann! Vi vann! VI VANN!!!
 Det går nog inte att beskriva hur 
det känns. Det var och är fortfarande 
overkligt. Vi, ett hopkokat lag, hade 
vunnit över ett av världens bästa lag! 
Jag kunde inte sluta le. Även nu när 
jag skriver om matchen kan jag inte 
sluta le.
 För att försöka avrunda den här 
texten vill jag rikta ett stort tack till 
Emanuel. Om han inte hade sagt åt 
mig vid bricka fem i första omgången, 
hade det antagligen gått åt skogen. 
Men framförallt vill jag hylla våra 
vingar som betedde sig exemplariskt 
både vid och utanför bridgebordet. Jag 
har nog aldrig spelat med två personer 
som haft en sådan fantastisk inställ
ning till bridge förut, vilket gjorde alla 
våra dåliga brickor mycket lättare att 
hantera. Det var mitt livs bridgeupp
levelse och det kommer antagligen ta 
många många år, om någonsin, för att 
toppa detta.

>
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Fråga Daniel
Alla frågor om bridge, oavsett om det gäller budsystem, färgbehandlingar, 
böcker, berömda spelare eller annat skickas till bridge@svenskbridge.se!

25årige Daniel Gullberg, med bl a ett 
JVMguld i bagaget, tar fr o m detta 
nummer över frågespalten. 
 Vi tackar Micke Grönkvist för 
många kloka svar och hoppas han har 
möjlighet att återkomma som medar
betare i Bridge i framtiden.

HUR FORTSÄTTA EFTER 33?

Efter 2 sang, som lovar 55 i låg eller 
högfärgerna, är 33 krav. Hur blir 
fortsättningen?

Börje Banck, Gävle

DANIEL SVARAR

Jag antar du syftar på fortsättningen 
efter en egen 2 sangöppning som 
visar antingen 55 i högfärgerna eller 
lågfärgerna? Efter 33 finns det bara 
två lediga bud om man vill kunna 
stanna i 3NT, så 3s bör visa den ena 
varianten och 3 sang den andra. Vill 
man göra metoden ännu mer avance
rad, kan man tänka sig att efter svaret 
som visar båda högfärgerna så låter 
man 4c/2 spika hjärter respektive 
spader som trumf, så att man kan sätta 
trumfen under utgångsnivå. 
 Man ska dock vara medveten om att 
dessa öppningar är tveeggade svärd. 
Vad gör man t ex som svarshand, om 
man vill spela utgång om partnern 
har lågfärgerna men nöja sig med 33 
om han har högfärgerna? Att svara 3 
i lågfärg riskerar pass och bjuder man 
33 som krav kommer man ju för högt 
om partnern har högfärgerna!

FELAKTIGT BUD?

Efter partnerns öppning 1 sang sva

rade jag 2c av ren slentrian utan att ha 
fyrkorts högfärg. Spelaren till vänster 
sa att detta ej är tillåtet. Har jag gjort 
fel? Tacksam för svar!

Frank Björnberg

DANIEL SVARAR

Det är alltid tillåtet att bjuda fel! Man 
får bjuda vad man vill så länge man 
berättar för motståndarna om sina 
överenskommelser – både uttalade 
och sådana som kommer genom erfa
renhet och samspelthet. 
 Ett exempel på den första varianten 
är om man spelar att 2c i ditt läge inte 
lovar fyrkorts högfärg. Ett exempel 
på den andra varianten är om din 
partner istället märker att du flera 
gånger bjuder 2c utan högfärg, trots 
att ni sagt att man ska ha det. Då är 
den erfarenheten också en del av era 
överenskommelser och ska förmedlas 
till motståndarna (se lag 40).

REGELFRÅGA?

Vad gäller i följande situation. Efter 
avslutad bricka matar Nord in 
resultatet i Bridgemate. Öst läser upp 
resultatet högt och, då alla är överens, 
godkänner. Alla fyra spelarna lägger 
därefter in korten i respektive fack i 
brickan. När ett av paren är på väg 
att gå vidare till nästa bord, säger en 
av motståndarna att denne inte håller 
med om resultatet och vill kalla på 
tävlingsledningen för att upphäva 
det inmatade resultatet. Är det okej 
att efter inmatning och godkännande 
ifrågasätta resultatet? 

Camilla Löfstedt

DANIEL SVARAR

Så fort en oenighet uppstår bör täv
lingsledaren tillkallas, denne vet hur 
man ska lösa situationen! I detta fall är 
svaret ja – det går att ifrågasätta resul
tatet (se lag 79). Faktiskt går det att 
få ett felaktigt resultat ändrat ganska 
länge, under normala förhållanden 
fram till 30 minuter efter att det 
officiella resultatet av tävlingen blivit 
tillgängligt för spelarna. Men det är så 
klart bäst om det blir rätt direkt. Det 
kan ju t ex vara svårt att rekonstruera 
spelet i efterhand och komma ihåg hur 
många stick sidorna har vunnit. 

F R Å G A  D A N I E L  R E G E L F R Å G A

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
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minst

Om vi bortser från EM i Malmö 2004 
har tre svenska orter, Skövde, Jönkö
ping och de senaste tio åren Örebro, 
stått som värd för Bridgefestivalen.
 Nyligen tecknades ett femårsavtal 
om en förlängning med Örebro som 
festivalstad.
 – Det fanns en del olika alterna
tiv och vi hade inte stått handfallna 
om det inte gått igenom, säger Lasse 
Persson och nämner Uppsala, Skövde, 
Jönköping och Borås som tänkbara 
andra arrangörsstäder.
 – Men Örebro var vårt önskemål. 
Staden ligger centralt, festivalen är 
inkörd och det har fungerat bra.
 I Örebro finns också förbundskans
liet och många arrangemang liksom 
juniorträffar anordnas i slottsstaden.
 Vad betyder festivalen ekonomiskt 
för Bridgeförbundet?
 – Målsättningen är att den inte 
ska kosta något. Det brukar bli ett 
plusresultat, men enbart intäkterna 
från spelavgifter räcker inte. Att det 
blir plus beror på våra sponsorer och 
att vi har lyckats teckna gynnsamma 
avtal med Conventum och Örebro
companiet.
 Personalstaben på Bridgefestivalen 
uppgår totalt till över 100 personer.
 – Det är en stor kostnadskostym, 
konstaterar Lasse Persson.
 Men han pratar också om hur viktig 
festivalen är när det gäller den svenska 
bridgens utveckling och framgångar, 
inte minst på ungdomssidan.
 – Genom att juniorerna bor ihop 
och träffas mer än bara under någon 

helg lär man känna varandra på ett 
annat sätt. Det är en del av juniorer
nas framgångar. Kontaktskapande på 
festivalen är enormt. Spelare, tävlings
ledare och funktionärer träffas och 
skapar nätverk.
 Lasse Persson menar också att festi
valen är bra för Örebro.
 – Det är många äldre som spelar 
bridge och det är en köpstark grupp. 
Det ger en stark turistkrona jämfört 
med en del andra turistgrupper.
 Bridgefestival i Örebro fram till och 
med 2022. Finns det ingen risk för att 
det blir slentrian?
 – Det blir det aldrig. Festivalen på
går bara under en dryg vecka av årets 
52 veckor. Vi har ett huvudkoncept 
och det håller. Folk kommer hit och 
vill spela bridge rätt och slätt.
 – Det är inget självändamål att 
utveckla festivalen. Vi vet att vi har en 
bra produkt och jag tror att det hand
lar mer om att förvalta. Vi får mycket 
beröm, inte minst från utländska 
spelare som kommer hit.
 Viss förnyelse och förändring sker 
dock under festivalen.
 T ex testades ett nytt koncept under 
festivalen 2016 – bridge och golf – en 
tävling som också spelades i år.
 – Vi provade för några år sedan 
med en Vinterfestival, men den är inte 
aktuellt att prova igen just nu, säger 
Lasse.
 Förra året kolliderade den norska 
bridgefestivalen med den svenska. 
Hur ser du på konkurrensen från den 
norska och danska bridgefestivalen?

 – Vi hade ett möte med norska 
bridgeförbundet i våras så att inte 
Chairman’s Cup skulle kollidera med 
deras festival. Vi kommer alltid att 
konkurrera med andra evenemang, 
säger Lasse Persson.
 Det finns i dag ett litet samarbete 
och då handlar det om marknadsfö
ring av de olika festivalerna i respek
tive land.
 Det finns även fler idéer på ett ut
vecklat samarbete mellan festivalerna i 
grannländerna.
 – Vi vill ha bra klass på tävlingsle
dare under Bridgefestivalen och vi har 
många utländska tävlingsledare som 
är här. Vi hoppas att de ska göra lite 
reklam för Bridgefestivalen.
 Organisationskommitténs ordfö
rande Lasse Persson vill samtidigt 
rikta ett tack och en eloge till spelare 
och funktionärer under Bridgefesti
valen.
 – Det är imponerande över hur 
duktig personal vi har och den höv
lighet som råder vid borden bland 
spelarna, säger han.

B R I D G E F E S T I V A L

Bridgefestivalen i Örebro fem år till
TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Det fanns alternativ – men Bridgefestivalen blir kvar 
i Örebro ytterligare fem år.

Lasse Persson.
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TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE & BERTIL G JOHNSON, GRYTHYTTAN  FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Femte segern sedan 2009. Uddevallaspelarna Kent Karlsson och Kalle Aldeborg  
spelade hem guldet i veteranklassen.

Det såg ett tag ut att bli en förkros
sande seger för Kent Karlsson–Kalle 
Aldeborg. Guldstriden som redan såg 
ut att vara avgjord blev till något helt 
annat. 140 poängs ledning krympte 
andra speldagen till bara 13.
 – Annars har vår bästa dag varit den 
andra speldagen, säger Kalle.
 – Det var tufft i år. Det kändes otro
ligt bra första dagen, men dag två gick 
det knackigt.
 Något som partnern Kent Karlsson 
höll med om.
 – Vi ledde stort, men spelade svajigt. 
Nervösa blir vi inte, säger han, även 
om Persson–Törnqvist flåsade rejält i 
hasorna på slutet.
 SMguldet i veteranklassen var 
Kent och Kalles femte sedan 2009 och 
parets andra raka titel.
 – Vi har dessutom två fjärdeplatser 
(2009 och 2014), säger Kalle Aldeborg.
 De båda spelarna har också ett lågt 
handikapp. Kent Karlsson har Sveriges 
lägsta handikapp (grattis!) på 6,4.
 – Det visar ju att vi är duktiga 
parspelare. Att vinna en gång kan vara 
tur, säger Kent Karlsson som konsta
terar att mästerskapsklassen innehöll 
många bra par.
 – Det blir tuffare för varje år. Det 
kommer nya duktiga veteraner hela 
tiden underifrån och vi blir inte yngre, 
säger Kalle som direkt efter mäster
skapstiteln satte sig och spelade en 
sidotävling i brons med sin fru med 
medaljen dinglande på bröstet.
 – Första segern i SM var nog 
roligast, men det är alltid roligt att 

VETERANMÄSTARE. Kent Karlsson och Kalle Aldeborg.

Fem veteranguld i par på åtta år

vinna och vi hade ett fantastiskt 2016, 
säger Kent Karlsson som i par med 
Aldeborg tog hem ytterligare ett SM
guld under förra årets festivalvecka i 
Örebro.
 Kalle spelade här omsorgsfullt i 4s:

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

Det blev rutertio ut. Kalle duckade ge
nast en klöver och trumfade sedan ut 
och stal en klöver på handen. Därefter 
följde ruteress och ruter till Nord 
med hjärtersak. Nu satt hjärterkung 
ändå rätt, men den snygga inpetningen 

kunde ju ha haft betydelse.
 Tvåa i årets veteranfinal blev Sköv
de BA:s Gunder Persson i par med 
PerOlov Törnqvist. Noterbart att 
Skövde Bridgeallians hade fem spelare 
bland de tio främsta paren.
 För andra året i rad blev det en pall
plats för Hans Bengtsson och Karl
Erik Johansson, Ryds BK, som nu tog 
hem bronspengen. Förra året slutade 
paret tvåa.

Bulletiner och 
resultat...
... med massor av fler roliga 
givar och annat från Bridge
festivalen kan laddas hem 
från: www.svenskbridge.se

B R I D G E F E S T I V A L  S M  P A R  V E T E R A N E R
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TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE & BERTIL G JOHNSON, GRYTHYTTAN  FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Det var dramatik på hög nivå när kvartetten Catharina Ahlesved–Maria Grönkvist 
tillsammans med Malin Helin och Christina Ahl delade förstaplatsen.

SM Par Damer 2017 lär bli ett mäster
skap som få lär glömma i första taget.
Hemmaspelarna från Örebridgen, 
Catharina Ahlesved och Maria Grön
kvist, hade under kopplat ett rejält 
grepp första speldagen. Men Malin 
Helin och Christina Ahl, Gävle BK, 
kom i kapp och med tre ronder kvar 
var det mycket som i stället pekade på 
de skulle gå mot ett SMguld.
 – Då såg det nästan hopplöst ut, 
medger Catharina och Maria.
 Nu blev det ändå dramatik och det 
på allra högsta nivå. När slutresultatet 
kom upp visade det sig att de båda 
paren slutat på 3051 poäng.
 För att särskilja de båda paren vid
tog manuell räkning av ”bricksegrar” 
och där Catharina Ahlesved och Maria 
Grönkvist utropades som segrare vid 
den efterföljande prisceremonin.
 – Vi har längtat efter det här. Sedan 
tidigare har vi ett silver och ett brons. 
Förra gången ledde vi och blev tvåa. 
 – Vi har spelat ihop sedan 1992 och 
Catharina är min bästa kompis. Det 
var lyckosamt att vi började spela.
 Förklaringen till segern?
 Den hittar de i just vänskapen.
 – Vi litar på varandra och vågar ta 
beslut vid bordet och vi blir aldrig 
osams. Det kan det aldrig vara värt, 
menar Maria och Catharina.
 Någon timme senare, efter natio
nalsången och prisutdelning påpekade 
”Oraklet” HansOlof Hallén att paren 
inte skulle särskiljas. Det innebar att 
också Malin Helin och Christina Ahl 
förärades med guldmedaljer.

Christina Ahl, Malin Helin, Catharina Ahlesved och Maria Grönkvist.

Delad glädje är dubbel glädje

 – Calle Ragnarsson (chefstävlings
ledare på festivalen) ringde till mig 
och sade att han hade något roligt att 
berätta. Då började jag ana. Han kan 
inte ringa om något annat tänkte jag, 
berättar Christina.
 Förra året slutade paret, som spelat 
ihop de senaste femsex åren, nia.
 – Det var roligt att guldmedaljen 
delades till slut. Det är mer rättvist, 
fyller Malin i, som precis som Chris
tina annars unnade Catharina och 
Maria segern.
 Att det, till slut, gick hela vägen 
förklarar Gävle BKspelarna med ”bra 
spel” och ”ett bra system som inte är 
för komplicerat”.
 – Nu slipper vi kvala till nästa år. 
Alla vill slå oss på hemmaplan och att 
spela DM är tufft.
 Eric Jannerstens devis, att ”det 
räcker med att spela sista brickan”, 
stämde som vanligt.

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

Catharina och Maria satt ÖstVäst 
och motståndarna lyckades få straff i  
3 sang. Det gav dem 48 av 50 poäng.  
 Mot Christina och Malin tog sig 
ÖstVäst (!) på något sätt till 3 sang – 
och man kan tycka att någon av dem 
skulle hitta en röd lapp i budlådan. 
Guldnerver gjorde att båda passade... 
så då fick de bara 32 av 50 istället för 
en ren topp. Därmed slutade duellan
terna på exakt samma slutpoäng! Men 
delad glädje är ju dubbel glädje!
 Bronset gick till Ylva och Gudrun 
Strandberg, BK S:t Erik. 

B R I D G E F E S T I V A L  S M  P A R  D A M E R



    BR IDG E  SEP TEM BER 20172 4

TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE  FOTO: FRANCESCA CANALI, ITALIEN

Från 30:e plats 2016 till en guldmedalj i SM-mixed 2017.
Snacka om en uppryckning av paret Lena och Leif Johansson.

Mixedguld efter 25 års väntan

B R I D G E F E S T I V A L  S M - M I X E D

Man brukar säga tredje gången gillt 
– och det var precis vad som hände 
när Leif och Lena Johansson spelade 
hem SMguldet i mixedfinalen. 2015 
slutade Ulricehamn BKspelarna Lena 
och Leif Johansson, som inte bara 
är ett par i mixedsammanhang utan 
också privat, på 24:e plats. Förra året 
rasade paret några placeringar till i 
resultatlistan.
 Men paret har hela tiden vetat att 
det funnits kapacitet att ta medalj.
 – För två år sedan hade vi nästan 60 
procent efter den första dagen, så visst 
har vi haft chans att vinna, säger Leif 
Johansson som konstaterar att väntan 
på en mixedmedalj varit lång.
 – 25 år. Vi vann då mixedDM i 
Göteborg och spelade sedan final i 
Sandviken, berättar han.
 Då hade Lena knappt spelat mer än 
ett par år medan Leif Johansson hade 
lite mer rutin.
 – Vi blev tia och jag tänkte att det 
går ju jättebra.
 Upplägget är tufft för de spelare 
som, via DMkval på hemmaplan, 
kvalificerat sig för SM. Under Brid
gefestivalen spelas en rad olika klasser 
och det blir svårt att hinna ladda om 
vilket Lena Johansson känt även om 
de lagt in en vilodag för att hämta 
krafter och ladda.
 – Då brukar vi vara ute och gå. Vi 
går inte ens ner i lokalen utan vi följer 
tävlingarna på nätet. Nu passade jag 
på och få massage, berättar Lena.
 Paret Johanssons ledde mixedfina
len nästan från start till mål, men med 
14 brickor kvar att spela var Sydjäm

tens Carina Hallqvist och SvenErik 
Hallqvist ett kort tag i ledning. Norr
länningarna slutade sedermera fyra 
och Lena och Leif blev till slut oho 
tade segrare.
 – Jag har några resultat i allsvenskan 
som jag värderar högt, men det här var 
det absolut bästa vi fått tillsammans, 
säger Leif Johansson.
 De senaste tio åren har de spelat till 
sammans mestadels i lag, men det blir 
också en del partävlingar, även om de 
inte blir så många utan mestadels på 
klubbnivå.
 Nu inför Bridgefestivalen såg de till 
att komma väl förberedda.
 – Det räddade oss, säger de.
Vilka räddarna var?
 Det var Björn Sörling och Björn 
Thalén som Lena och Leif Johans
son spelat DMlag med så sent som i 
våras. Med på ett hörn var också Idia 
Leeming.

 – Jag skickade ett SMS till Björn 
(Sörling) och han ställer alltid upp. Vi 
fick både lunch och middag, berättar 
guldvinnarna som bor i Vårgårda.
 Då var det inte långt att åka till Gö
teborg för att träningsspela.
 – Vi har haft träningsdagar innan och 
jag gillar dessutom matlagning. Det 
var naturligt att de frågade mig, säger 
Björn Sörling.
 De hann med 96 brickor före finalen.
 – Vi spelar få partävlingar, så det var 
perfekt för oss, säger Leif Johansson 
som gärna ser ett liknande upplägg 
nästa år.
 – Vi måste träna och vi får försöka 
boka upp några kompisar.
 Allt för att hitta formen – och för att 
försvara mixedguldet.
 Senare i veckan spelar Lena och Hå 
kan Johansson i SMpar och då kan det 
bli fler medaljer till Västergötland.
 Gävle BKspelarna Christina Ahl 
och Lars Ericson tog i hård kamp hand 
om silvermedaljen med Catharina 
Ahlesved, Örebridgen, och JanErik 
Åsmo, BK Centrum, som trea.
 Noteras kan, att det var Christina 
Alhs och Catharina Ahlesveds andra 
SMmedalj på bara på ett par dagar 
under Bridgefestivalen. Christina 
delade damguldet (i par med Malin 
Helin) med Catharina (i par med Maria 
Grönkvist).

MIXEDMÄSTARE.  
Lena och Leif Johansson.
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B R I D G E F E S T I V A L  S M  V E T E R A N L A G

TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE  FOTO: FRANCESCA CANALI, ITALIEN

Lag Nestors blev svenska mästare för veteranlag bland 43 startande lag, 
efter knapp seger i den på förhand tippade finalen mot lag Narre.

Nestors veteranmästare i lag

VETERANMÄSTARE: Leif Andreasson, Göran Selldén, Robert Bäck,  
Björn Wenneberg och Gerhard Jörgensen.

Det blev Nestors som tog hem lagSM
för veteraner.
 – Det har gått bra hela tiden, säger 
lagets kapten Göran Selldén.
 Totalt kom 43 lag till start i årets 
upplaga av SM lag veteraner, ett mäs
terskap som inleds med kval och som 
avslutas med finalspel.
 Nestors, med Göran Selldén, Björn 
Wenneberg, Leif Andréasson, Olle 
Axné, Robert Bäck och Gerhard Jör 
gensen i laget, tog hem segern efter se 
ger mot Narre (Kalle Aldeborg, Göte 
Berntsson, Sune Fager, Rune Petter 
sson och Kent Karlsson).
 – Första gången vi låg under var i 
halvtid i finalen, berättar Göran Sell
dén och Björn Wenneberg som så sent 
som i höstas korades till världsmästare 
för seniorpar i polska Wroclaw.
 – Jag och Björn har spelat alla cup
matcher och vi har spelat bra, säger 
Göran som trivs att spela veteranSM 
för lag.
 – Det är en trevlig och positiv stäm
ning. Det viktigaste är att vi spelar och 
trivs. Ibland vinner man och ibland 
förlorar man.
 Nestors var också med och spelade 
Chairman’s Cup.
 – Men veteranlag är vår huvudtäv
ling. I Chairman’s åkte vi ur lagom 
till att spela veteranlag. Den här 
lagtävlingen kan vi vinna, men inte 
Chairman’s, säger Göran Selldén.
 Paret är rutinerat och för några år 
sedan vann de också SMpar.
 Även om det är två rutinerade spe
lare så finns det inga problem med 
motivationen.

 – När det är tävling är vi fullt foku
serade, annars vinner vi inte, säger de 
och konstaterar att veckan inte bara 
handlar om bridge utan också ger 
utrymme för andra aktiviteter som  
t ex golf.
 – Örebro är en fin stad och det är 
väldigt trevligt under Bridgefestivalen. 
Det finns restauranger överallt om 

man vill gå ut och äta.
 Damers ålder ska man ju inte tala 
om, men det är svårt att inte känna 
beundran inför May Moore som var 
bofast i det svenska damlandslaget 
redan i början av 1960talet. May lot
sade ElsMarie Södergren, Roger An
dersson, Björn Wenander och Harald 
Sjöman till bronset.

Bridge - och  Kulturresor

   

GYLLENE HÖRNAN
Restaurang & PUB
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