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

Efter många försök blev det slutligen guld i SM Par för Jan-Erik Åsmo  
och Ronny Ovesson Ejnell från göteborgsklubben BK Centrum.

Bridgefestivalen avslutades med fina-
len i SM-par. Efter 102 brickors spel 
slutade det med två riktigt glada vin-
nare från Göteborg, Jan-Erik Åsmo 
och Ronny Ovesson Ejnell.
 – Det här är den stora tävlingen 
för mig, säger Jan-Erik, som tidigare 
under festivalveckan dessutom spelade 
hem ett brons i mixedklassen.
 – Jag har alltid velat vinna SM-par. 
Jag har försökt många gånger, säger 
Jan-Erik.
 En tredjeplats har det blivit.
 – Då spelade jag med Peter Karls-
son, men det var för en massa år sedan. 
Jag har verkligen försökt.
 Nu kom det efterlängtade parguldet 
och det med tillsammans med klubb-
kamraten i BK Centrum, Ronny 
Ovesson Ejnell.
 – Vi har spelat ihop under många 
år och vi har en fjärde plats som bäst, 
berättar Ronny.
 Gratulationerna var många och ”det 
var på tiden” var en vanlig kommentar 
till de nyblivna parmästarna.
 Ronny har med Jan-Erik nått en 
del framgångar i lagspel med bl a en 
andraplats i allsvenskan och en tredje 
plats i SM-lag.
 – Vi har varit med parfinalen de se-
naste åren, men det här var min största 
framgång, helt klart.
 Annars var förutsättningarna kan-
ske inte helt optimala.
 – Jan-Erik har snarkat så mycket 
att jag knappt kunnat sova! Det var 
likadant förra året, minns Ronny.
 Det verkade inte ha påverkat spelet, 
men det var först i slutronderna seg-

PARMÄSTARE. Jan-Erik Åsmo och Ronny Ovesson Ejnell.

Efterlängtat guld för göteborgspar

rarna utkristalliserade sig.
 En och annan kopp kaffe verkar 
dock ha behövts.
 – Du måste ge serveringspersonalen 
beröm. De har varit på alerten och 
man har snabbt kunnat få en kopp 
kaffe under spelet, säger Jan-Erik och 
fortsätter.
 – Jag har försökt spela med oddsen 
hela tiden, men trots att vi gjorde 
många bra saker blev det skralt med 
poäng. Med tre ronder kvar fick jag 
betalt. Nu satt kungen där den skulle 
och vi fick massor av poäng. 
 Du har ju jagat det här guldet. Blev 
du aldrig nervös när du såg att guld-
medaljen låg inom räckhåll?
 – Nej, jag har lärt mig hur jag ska 
hantera sådana här situationer. Det 
gäller att fokusera på varje enskild 
bricka. Gör man sitt bästa och slutar 

tvåa kan man inte göra så mycket åt 
det.
 Att det blev västsvenskt guld för-
klarar de med ett lyckat motspel.
 – Om vi vinner på något är det mot-
spelet, säger de båda som båda passade 
på att berömma varandra.
 Henry Franzén och BG Olofsson 
spelade hem silvret.
 För andra året på raken nöp brö-
derna Bo och Lars Ericson bronset.

Fråga Bridge!
Alla frågor om bridge, oavsett 
om det gäller budsystem, färg-
behandlingar, böcker, berömda 
spelare eller annat skickas till 
Bridge. Våga fråga! E-posta till 
bridge@svenskbridge.se!
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Efterlängtat guld för göteborgspar

TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

För att kvalificera sig till SM för ny-
börjare krävs att man kvalificerar sig 
via Nybörjarträffen som simultant 
spelas runt om i landet. Omkring 300 
par deltar och de 24 främsta får sedan 
spela om mästerskapsmedaljerna un-
der Bridgefestivalen i Örebro.
 I Nybörjarträffen blev Tomas 
Svanberg och Axel Lundkvist, BK 
Karlskrona, trea. Med det resultatet 
i ryggen startade de guldresan från 
Blekinge till Örebro klockan fem på 
måndagsmorgonen för att hinna fram 
till starten på eftermiddagen.
 – Att vinna var vår förhoppning 
och det kändes som vi hade kapacitet, 
säger vinnarduon.
 – Det kändes lite mosigt de sista 
brickorna, säger Tomas Svanberg.
 Inför andra dagens avslutande 15 
brickor av totalt 46 var Svanberg–
Lundkvist i ledningen.
 – Det var nervöst inför speldag två, 
säger Axel och Tomas fyller i:
 – Man får inte fega ur utan man 
måste fortsätta spela sitt eget spel.
 Paret höll dock ut och tog hem 
SM-titeln i överlägsen stil före Kal-
marsunds BK:s Tomas Östergren och 

Nybörjartiteln till Karlskrona
Anders Östergren.
 – För mig var det här stort. Det här 
var mitt första guld, säger Axel Lund-
kvist.
 Men partnern Tomas Svanberg har 
faktiskt ett guld sedan tidigare.
 – Jag har ett i skol-SM från när jag 
gick i nian – i badminton.
 Ofta hänger golf och bridge ihop 
och det var via golfen som Axel bör-
jade spela.
 – Det kom ut bridgefolk till klub-
ben och sa att de skulle ha en nybör-
jarkurs, så jag gick dit. Jag spelade 
mycket kort som liten, men inte 
bridge, säger Axel.
 De båda hittade varandra på klub-
ben.
 – Vi spelade en del måndagar och 
jag frågade Tomas om vi kunde spela 
Nybörjarträffen.
 Så blev det – med ett guldresultat. 
Att de kommer tillbaka till Bridge- 
festivalen är inte osannolikt.
 – Jag åker gärna på något sådant här 
igen, säger Axel Lundkvist.
 Gunnar Franzén–Radu Tomescu, 
Norrorts Bridge, spelade hem bronset.
 Svenska Bridgeförlaget sponsrade 
tävlingen, så att alla finalister fick pris!

TEXT: PETER VENTURA, KARLBO

Nöden har ingen lag.
 Den polske bridgefestivalbesökaren 
vaknade mitt i natten av att det tryckte 
på. Yrvaket öppnade han hotellrum-
mets toalettdörr och gick in. Dörren 
slog igen med en väldig duns. Det 
visade sig vara rummets ytterdörr som 
slog igen bakom honom.
 ... så där hamnade han, i korridoren, 
som Gud skapat honom.
 Vad skulle han göra? Helt näck och 
utan nyckel. Polacken heter inte An- 
ders Borg och hade inga behov av att 
visa klockspelet för allmänheten.
 Det vore pinsamt att be hotellperso- 
nalen om hjälp med rumpan bar, så 
han började ivrigt knacka på rums- 
dörren. I rummet sov rumskamraten 
som en stock. Han knackade och 
knackade, men ingen tillstymmelse till 
respons. Polacken började banka och 
sparka, men rumskamraten sussade 
sött vidare.
 Efter 20 minuters febrilt bankande 
på dörren var knogarna blodiga. Nu 

vaknade rums-
kamraten och 
öppnade.
 – Vad står 
på? Vad gör du 
här ute mitt i 
natten?
 – Vad f-n 
tror du? Pro-
var en strip 
squeeze?

Det hände i Örebro:

Nödig polack 
hamnade näck 
i hotellkorridor

Axel Lundvist och Tomas Svanberg. Axel Lundvist och Tomas Svanberg.
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TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE & TOMMY GULLBERG, STOCKHOLM  FOTO: FRANCESCA CANALI, STOCKHOLM

Östersundslaget Stridsvagn med blott 16-årige Alexander Sandin, Gunnar Elmroth, 
Thomas Karlsson, Bo Sundell och Morgan Svensson, hade inga problem att vinna 
finalen i 2017 års upplaga av Chairman’s Cup.

Förra årets deltagarrekord med 173 lag 
från 14 nationer nåddes inte riktigt, 
men nästan då 170 lag kom till start. 
 Efter tre år i följd med utländska 
segrarlag var det återigen ett svenskt 
lag som fick kliva högst upp på pris-
pallen.
 Lag Stridsvagn körde över allt mot-
stånd. Gunnar trodde på seger:
 – Jag har aldrig känt mig så säker. 
Ibland får man en känsla. Hela laget 
levererade och jag kände att vi kom-
mer att ta det här. Vi var heta under 
hela turneringen.
 Förra året var Gunnar Elmroth 
högst upp på pallen, men då i veteran-
lag.
 – Det här var roligare än att vinna 
veteranguldet. Chairman’s Cup är 
Sveriges största internationella cup-
turnering, säger Elmroth som faktiskt 
debuterade i lagtävlingen.
 I finalen körde man över trenations-
kombinationen Los Escandinavos med 
Hans Lerner, Jan Brännvall, Terje Lie, 
Ole Marius Myrvold, Niels Krøjgard 
och Mads Krøjgard. Men Stridsvagn 
hade den siffermässigt svåraste uppgif-
ten i 16-delsfinalen mot lag Det är helt 
självklart.
 – Då låg vi under efter halva match-
en, berättar Gunnar som tillhör det 
äldre gardet i jämtlandslaget med sina 
61 år.
 Vänd på siffrorna och du hittar 
lagets yngste spelare och faktiskt den 
yngste att vinna Chairman’s Cup ge-
nom tiderna. Det handlar om 16-årige 

CUPSEGRARE EFTER SEX DAGARS SPEL. Som en stridsvagn forcerade Alexander 
Sandin, Gunnar Elmroth, Thomas Karlsson, Bo Sundell och Morgan Svensson.

Jämtlandslaget vann Chairman’s Cup

juniorlandslagsspelaren Alexander 
Sandin – som i somras var med och 
spelade hem ett överraskande svenskt 
JEM-guld i U21-klassen.
 – Det är faktiskt tredje gången jag är 
med, säger 16-åringen som fick myck- 
et speltid.
 – Jag spelade minst två segment av 
fyra oftast, det första och sista.
 Alexander Sandin fick mycket be- 
röm.
 – Skriv att han spelat jättebra! Vi 
litar på att han levererar, berömmer 
Gunnar Elmroth.

Inkliv kan vara bra, både för att hitta 
ett eget kontrakt och vägleda partnern 
i ett eventuellt motspel. Ibland visar 
ett inkliv också vägen för spelföra-

ren! Anders Morath var inte sen att 
utnyttja Nords hjärterinkliv på denna 
giv, hämtad från kvalet.

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Torbjörn Sven-Åke Sven-Bertil Anders 
Arffman Bjerregård Odelmark Morath

 1c* 13 1NT* 
pass 23* pass 2NT 
pass 3NT pass pass 
pass

B R I D G E F E S T I V A L  C H A I R M A N ' S  C U P
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Klöveröppningen var dubbeltydig 11-
13 balans eller 17+. Det första sangbu-
det visade klöver och övriga sangbud 
var naturliga.
 Efter ruternio, enligt 10-12, ser 
det ut att vara hopplöst att gå hem i 
utgången, men Anders visste råd. Han 
tog ruterknekt och fortsatte med klö-
verknekt, som han fick för. Därefter 
spelade han hjärtertio från bordet! 
Nord täckte och kungen vann sticket. 
Nu följde rutersticken, som tvingade 
av Nord två kort. Det fick bli en 
klöver och hjärtertre. Hjärter petade 
in Nord som spelade spader till knekt 
och kung. En ny hjärter petade in 
Nord för spader in i gaffeln. Hjärtern 
kunde nu godspelas för nio stick.
 Men vad händer om Nord sakar 
en spader på rutern istället för hjärter 
och sedan slår ifrån sig med hjärter-

tre? Då ska motspelarna kunna straffa 
utgången.
 Los Escandinavos inledde darrigt 
i finalen, något som Stridsvagn inte 
var sen att utnyttja. Redan på bricka 6 
kom denna självförvållade uppercut.

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Hans Gunnar Jan Bo 
Lerner Elmroth Bränvall Sundell

 13 23* 2NT* 
5c* D 52 D 
5s D pass pass 
pass

TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

När det var dags för Guldgruvans 
prisceremoni var det med Krister 
Ahlesved och Simon Ekenberg högst 
upp på pallen.
 Krister lyckas bra i Guldgruvan. 
Tvåa i fjol. Etta i år. 
 Krister och Simon är en ny konstel-
lation. Även om de spelar för Uppsa-
labridgen i samma allsvenska lag har 
de bara spelat med varandra en gång 
tidigare.
 – Vi hade bra flyt. Man måste både 
ha tur och spela bra, säger junioren 
Simon Ekenberg.
 Noteras kan, att Ahlsved, som 
passerat de femtio, stod för rutinen, 

Syd trodde att överbudet berättade 
om minst 5-5 i spader och klöver. 
När Nord hade ruter, fick Syd svänga 
till 5s. Motståndarna var inte sena 
att dubbla och när röken skingrat sig 
hade kontraktet gått fem straff för 
-1100. 
 Stridsvagn rullade därefter vidare 
mot en övertygande seger, där seger-
siffrorna skrevs till 172-105.
 På tredje plats kom Greven som 
vände ett nästintill hopplöst under-
läge i halvtid (22-47) till seger 59-55 
mot lag Skalman. Greven mönstrade 
Christer Eriksson, Hans Kvick, Johan 
Säfsten, Joakim Nordlindh, Thomas 
Ivarsson och Björn Alenfalk.

Bästa guldgrävare

omringad på pallen av idel juniorspe-
lare när guldtävlingen summerades på 
den tionde och avslutande festivalda-
gen.
 Tvåa kom Simon Hult i par med 
Ola Rimstedt och trea blev Adam 
Stokka–Yvonne Wiseman – alla juni-
orspelare!
 – Vi kommer säkert att spela till-
sammans fler gånger, säger Ahlesved.
 Simon Ekenberg var glad över 
segern i Guldgruvan.
 – Det är ett kul koncept och det 
passar alla.
 153 spelare grävde guld i år, vilket 
är tre par fler än 2016.

Simon & Krister.Simon & Krister.

Ola & Simon.Ola & Simon.

Yvonne & Adam.Yvonne & Adam.
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TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

D2 Dalabridgen blev bästa distrikts- 
lag i årets upplaga av Chairman’s Cup.
 – Fantastiskt, sa vi allihop i laget 
efteråt. Det var riktigt roligt, säger 
Kenneth Karlsson.
 Jan Matsson, Kjell Staffas, Kenneth 
Karlsson och Romuald Grudzinski 
i D2 Dalabridgen överraskade nog 
väldigt många i årets upplaga av lag- 
tävlingen Chairman’s Cup.
 Kvartetten nådde åttondelsfinal, 
men där tog det stopp mot norska 
laget Pro Wenger i en match som tog 
slut tidigt för dalalaget. Underläge 
12-50 snyggades till något i den andra 
halvleken, till 35-68.
 – Sedan förlorade vi direkt i Bonus- 
cupen. Det var inte förväntat att vi 
skulle ta oss så långt som vi gjorde. 
Folk trodde nog att vi skulle åka ut 
tidigt, säger Kenneth.
 Kanske beroende på att Kenneth 

B R I D G E F E S T I V A L  C H A I R M A N ’ S  C U P

och Romuald Grudzinski debuterade i  
dessa sammanhang.
 – Vi blev inbjudna i laget av Jan 
Matsson och Kjell Staffas. Vi har 
spelat bra, men som lag är vi nya 
tillsammans, säger Kenneth som precis 
som Romuald Grudzinski spelar för 
Malungs BK medan Jan Matsson och 
Kjell Staffas representerar Mora BK.
 Hur mycket bridge spelar du?
 – Förr spelade jag mycket, men inte 
numera. Jag jobbar kvällar, berättar 
Kenneth som gärna spelar den inter-
nationella lagtävlingen fler gånger.
 – Jag är sugen, men det är dyrt att 
vara på festivalen i tio dagar. Nu blev 
det bra i år när vi fick 2500 kronor 
var. Lite bonus kan man säga.
 I ett distriktslag får bara två spelare 
ha deltagit i Chairman’s Cup tidiga- 
re. Totalt deltog 30 distriktslag, vil- 
ket var fler än förra året.

Bästa distriktslag

Bästa distriktslag i Chairman´s Cup kom från Dalarna. Fr v: Jan Matsson, 
Kjell Staffas, Kenneth Karlsson och Roumald Grudzinski.

TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Bridge är för alla.
 Under Bridgefestivalen spelade 
Wilhelm Palmqvist, 11, sin första 
tävling.
 – Jag började med Minibridge, 
säger han.
 Familjen Palmqvist har varit på 
Bridgefestivalen i Örebro tidigare.
Men för sonen Wilhelm blev årets 
festival lite speciell. Elvaåringen 
från Halmstad tävlingsdebuterade 
i en av festivalens många sidotäv-
lingar.
 – Det var min första tävling. Det 
var roligt, men lite nervöst och det 
gick bättre efter pausen, berättar 
elvaåringen som spelar för BK Al-
lians.
 I handikappbronstävlingen 
spelade Wilhelm med sin mamma 
Hoffi och det blev till slut plats 
234 av totalt över 300 par.
 – Jag började med Minibridge, 
säger Wilhelm som senare under 
festivalen i Örebro spelade fler 
tävlingar.
 Just Minibridge är en del av den 
nysatsning som görs för att locka 
fler juniorer till bridgeborden.
Vilket ser ut att ha lyckats. På tur 
står Wilhelms lillasyster, men hon 
får vänta ett tag till.

Första  
tävlingen



Videomöte med en interaktiv  
skrivtavla sparar tid, pengar, miljö  
och gör jobbet mycket enklare...  
och roligare.

• Omvandla skrivna ord till text
• Anteckna på dokument och bilder 
• Inkludera deltagare via videolänk direkt på tavlan

• Maila deltagarna direkt från skrivtavlan efter mötet

Läs mer om våra produkter och tjänster på ricoh.se  
Ring oss på 019-27 87 00.

Trött på att fotografera skrivtavlan?
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I de öppna EM-tävlingarna är det fritt 
fram att anmäla sitt eget deltagande.

ÖPPNA PAR – DAMER PAR – VETERAN PAR

I öppen klass hade vi svenskt finaldel-
tagande genom Peter Fredin och Peter 
Bertheau. De slutade på en mycket fin 
femteplats, med medaljkänning. Det 
gav mersmak – om deras gemensamma 
satsning fortsätter.
 Turkiet fick sin första stora inter-
nationella framgång, genom guldet 
till Nezih Kubac–Nafiz Zorlu. Silvret 
gick till Zia Mahmood–Jeff Meck-
stroth, USA. Bronsmedaljörer blev 
Alfredo Versace, Italien, i par med 
Mustafa Cem Tokay, Turkiet.
 På denna bricka visade Alfredo 
Versace prov på instruktiv kortläs-
ning.

SYD VÄST NORD ÖST
Tokay Brunet Versace Ancessy

 pass pass 1c* 
pass 1s pass pass 
D pass 22 2s
32 pass pass pass

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

Notera Versaces disciplinerade 
inledande pass. Östs klöveröppning 
kunde vara på tre kort. Tokay ville 
inte släppa 1s och balanseringsdubb-
lade. Efter konkurrensbudgivning 
hade Versace som uppgift att spela 32.
 Öst spelade ut en spader som gick 
till kung och ess. Väst vände med klö-
vertio. Versace provade masken, men 
Öst kunde vinna med kungen. Väst 
vann motståndarnas tredje stick med 
spaderdam och spelade mer klöver. 
Spelföraren har en säker hjärterförlo-
rare och får inte förlora något trumf-
stick om kontraktet ska gå hem. 
 Hur vill du hantera trumfen?

 Bästa sättet att isolerat spela 
trumffärgen, är att inleda med esset. 
Kommer bara hackor slås masken 
sedan med knekten, om Väst andra 
gången följer med liten. 
 Versace funderade en stund, över 
vad han visste om motståndarnas 
händer. I spelet har Väst visat 6 hp 
(E-D i spader). 12 hp är okända, så 
om Öst ska få ihop till en öppning 
kan Väst som mest ha en knekt kvar 
i klädda kort. Vad visste Versace 
om Östs fördelning? Öst öppnade 
inte med 13 och har därför inte fem 
hjärter, han svarade inte 1 sang på 1s 
och bör då ha fyra spader. Väst bjöd 

TEXT: PETER VENTURA, KARLBO & MICKE MELANDER, FALKENBERG  FOTO: FRANCESCA CANALI, ITALIEN

Öppna EM spelades i italienska Montecatini 10-24 juni. Det som stack ut i 
svenskt hänseende var två medaljer till Marion Michielsen samt fina femteplace-
ringar i öppna par, genom Peter Fredin-Peter Bertheau, och veteraner par genom 
Ulla-Britt och Lars Goldberg.

Team Rosenthal med Andrew Rosenthal, Chris Willenken, Migry Campanile, 
Johan Upmark and Marion Michielsen

Silver med guldkant i öppna EM



I N T E R N A T I O N E L L T  Ö P P N A  E M

inte 12 eller 13, utan 1s, och har inte 
fyra ruter eller hjärter. Bilden bör-
jade klarna. Sitsen var som en öppen 
bok. Då Öst lovat tre klöver i och 
med öppningen, borde hans fördel-
ning vara 4-4-2-3. Öst är prickad med 
ruterdamen andra. Versace begärde 
ruterkung från bordet. Hade damen 
nu ändå kommit skulle Västs tia nu 
kunna maskas ut. Men Öst följde med 
en liten – och när Versace spelade 
mer ruter till bordets ess kom mycket 
riktigt Östs dam dimpandes. Given:

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

 Efter denna uppvisning i kortläs-
ning kan konstateras, att stora brid-
getävlingar inte vinns på grund av 
tur. De vinns av stora namn, skickliga 
spelare, som samlar pusselbitar från 
budgivning och spel för att måla upp 
en bild av sitsen – och sedan uppnår 
bästa resultat.
 I veteranklassen nosade Ulla-Britt 
och Lars Goldberg på medaljerna, 
men slutade på en fin femteplats. 
Guldet gick till Reiner Marsal–Her-
bert Klumpp, Tyskland, silvret till 
Philippe Toffier–Pascal Gombert, 
Frankrike, och bronset till Jerzy 
Michalek–Wlodzimierz Wala, Polen.
Övriga svenska par blev utslagna i 
semifinal.
 I damklassen hade vi ingen svensk 
representation. Wietske Van Zwol–
Magdalena Ticha, Holland, vann 
guld. Silvret gick till Justyna Zmuda–

Katarzyna Dufrat, Polen, och bronset 
till Jennifer Mourgues–Anne-Laure 
Huberschwiller, Frankrike.

EM LAG ÖPPNA – DAM – VETERAN

I öppna lag gick det bäst för norska 
Highlanders som vann finalen mot 
Grekland. Grattis, Norge! Bronset 
gick till China Open samt Mazurki-
ewicz från Polen.
 Svensk representation fanns i åtta 
olika lag, men inget av lagen gick 
vidare till slutspel.
 I damfinalen hade vi svensk repre-
sentation i lag Baker genom Marion 
Michielsen. Danmark blev dock för 
svåra. Bronsmedaljerna gick till Dutch 
Women och China Ladies.
 I veteranlag hade vi inget svenskt 
deltagande. Guldet gick till Kamenski 
från Israel, silvret till Wolfson med 
spelare från USA och Italien. Bronset 

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

Teneriffa - Kanarieöarnas vackraste natur Nyhet!
Vulkanön Teneriffa bjuder på härligt klimat och vacker natur. Vi bor nära stran-
den i kustorten Puerto de la Cruz – en mysig stad med smala gränder, kul-
lerstensgator, och en kanarisk stämning och livsglädje. Vår bridge-och resele-
dare Christer Cedergren ordnar bridgespel varje dag på hotellet.

Medlemspris: 14 950 kr  13 dgr, 23 jan 2018
• Svensk bridge- & reseledare • Flyg Arlanda-Teneriffa t/r • Logi inkl frukost      
• 12 måltider • Utfärde Teide, Orotava, Masca, Icod de Vinos, besök på marknad mm

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

Mallorca – Pris nu: 11 950 kr ord. 12 450 kr 10 dagar 7 mar
Portugal, Nyhet! – Pris nu: 16 950 kr ord. 17 450 kr 8 dagar 23 apr

Boka din Bridge-

resa senast 25/9, 

erhåll 500 kr rabatt

Annons ReseSkaparna svensk bridge aug 2017.indd   1 2017-08-03   11:35:53
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gick till Kaminski från Israel och Van 
Eijk från Holland.

EM PAR MIXED

Mixed par vanns av Justyna Zmuda 
och Michal Klukowski från Polen före 
favorittippade Sabine Auken–Roy 
Welland, Tyskland. Bronset gick till 
Jian Wang–Junjie Hu från Kina.
 Tre par med svenska spelare åter-
fanns i finalen. Slutplaceringarna blev:
22) Kathrine Bertheau–Thor-Erik 
Hoftaniska
23) Helena Strömberg–Dan Bylund 
24) Agneta Oppenstam–Håkan Nils-
son
 Övriga svenska par blev utslagna i 
semifinal.
 Elimination med inpetning är en 
teknik spelföraren brukar kunna ta 
till. Här lyckades dock Helena Ström-
berg och Dan Bylund som motspelare 
att eliminera och peta in träkarlen!

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

Kontraktet var 3 sang och Dan 
Bylund spelade ut klöversex. Spelfö-
raren begärde låg som gick till nia och 
ess.
 Om man nu tittar på det hela från 
spelförarens perspektiv, ser inget ut 
att kunna hota. Man har två klöver-, 
sannolikt fem ruter-, minst två spader- 
och troligen ett hjärterstick. Det gör 
en summa av 10.
 Hur ser din plan som spelförare ut?
 Spelförare Barr började med 
ruterknekt. Dan täckte med kungen 

som gick till ess och hacka. Ruterdam 
följde och alla bekände. En ny ruter 
följde, varpå Väst återigen kom in. En 
ny elak klövervända spelades. Spel-
föraren prövade nu tian, då Helena 
vann med knekten för att ännu elakare 
skifta i hjärter!
 Spelföraren la lågt, varpå Väst 
vann med hjärterdam. Dan slog ut sig 
med sin sista klöver som eliminerade 
bordets sista klöver. Då även hjärtern 
var ”ur vägen” var spelföraren låst 
på bordet och tvungen att välja på att 
spela spader (med risk för att aldrig få 
sina ruter) eller ta för sina ruter och 
sedan spela spader. Spelföraren gick 
på den senare varianten och Dan var 
inte sen att ta beten när han fick för 
spaderkung.
 Det var en mycket elegant och 
vacker elimination och inpetning av 
träkarlen som gav 213 av de möjliga 
262 poängen.
 Så vad skulle spelföraren ha gjort 
för att gå hem i sitt kontrakt? Det är 
inte ens uppenbart om man ser alla 
fyra händerna.
 Svaret är, att du måste ducka den 
utspelade klövern. Öst vinner och 
skiftar till hjärter. Då vinner Väst för 
damen och spelar ånyo bäst en klöver. 
Du tar för bordets honnör (för att 

behålla rätt kommunikationer och för 
att senare kunna få dina stick), och 
spelar en ruter mot handens knekt!
 Vad ska nu stackars Väst göra?  
 Ducka duger inte! 
 Väst vinner och spelar sin tredje 
klöver. Spelföraren vinner nu sticket 
och spelar hjärterkung för att godspela 
hjärtertio, som det nionde sticket. Det 
finns alltså inte en chans att etablera 
spaderfärgen, då det är Öst-Väst som 
efter klöverutspel har kommandot 
hela vägen!

EM LAG MIXED

Marion Michielsen och Johan Upmark 
nådde silvermedalj med lag Rosenthal. 
Efter en otroligt spännande och 
välspelad final drog till sist Mnepo det 
längsta strået och bärgade guldet till 
Ryssland.
 Det var guldkant på silverpengen, 
då finalen avgjordes på den allra sista 
brickan. Rosenthal med svenskarna 
ledde med siffrorna 78-70 med en 
bricka kvar att spela. 
 Båda lagen bjöd sig till 3 sang och 
du ska spela ut från följande sortering:

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

Vid det ena bordet gick budgivningen 
1NT-3NT. Vid det andra bordet frå-
gade öppnade Johan också med  
1 sang. Här frågade Marion efter fem-
korts högfärg och bjöd sedan 3 sang 
när Johan redovisade femkorts spader. 
Påverkar de båda budgivningarna ditt 
val av utspel?
 Bli inte nervös nu. Ditt val kanske 
avgör EM-finalen! 
 Marion och Johans lagkamrat valde 
att dra för sin längsta färg och spelade 
ut en liten ruter.
  Johan fick istället se sin motstån-
dare spela ut hjärterknekt. 
 Det var det dödande utspelet:

I N T E R N A T I O N E L L T  Ö P P N A  E M

Helena Strömberg och Dan Bylund.
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  s D 10 9
  3 K 9 7 6 4
  2 3
  c E 7 5 4
s 7 6   s E K kn 8 5
3 E D 8   3 3 2
2 D 10 7 2   2 E kn 4
c kn 10 8 3  c D 6 4
  s 4 3 2
  3 kn 10 5
  2 K 9 8 6 5
  c K 9

Hjärterknekten rullade upp färgen 
och Johan kunde inte sprattla sig ur 
motståndarnas grepp. Spaderdamen 
satt för mask, men för hemgång hade 
Johan också behövt att ruterkungen 
uppfört sig. 
 Om Johan håller upp hjärtern, och 
vinner tredje gången, kommer Nord 
efter en misslyckad rutermask in 
på klöveress och hämtar hem stora 
hjärter. 
 Att spela hjärteress i första stick 
hjälper inte heller. Då fortsätter Syd 
med hjärtertio efter ruterkungen.
 Ruterutspelet vid det andra bordet 
vållade inte spelföraren några pro-
blem. Mnepo vann därmed med 81-78.
 Övriga svenska placeringar:
5-8) Wilson (Ida Grönkvist)
5-8) Helgeness (Jessica Larsson)
30) Sweden Mixed team (Anna Zack 
Efraimsson, Bengt-Erik Efraimsson, 
Helena Strömberg, Dan Bylund)
31) De Botton (Kathrine Bertheau)
66) Cremin (Sandra Rimstedt)

Nästa öppna EM går i Opatija, Kroa-
tien 15-29 juni 2019. Eftersom ingen 
landslagskapten har någon makt vid 
öppna EM, är det bara att resa dit och 
delta EM. Ta chansen!

I N T E R N A T I O N E L L T  Ö P P N A  E M

– De vill att jag skulle vara med i år 
också, men det gick inte, säger Jans- 
son som sedan drygt två år tillbaka 
bor i Danmark och som sista juni 
gjorde sin sista arbetsdag på förbun-
det. 
 Andreas Jansson har under sin tid 
på SBF jobbat med IT.
 – Det har bland annat handlat om 
support till medlemmar och utveck-
ling av förbundets nya hemsida, berät-
tar han.
 Under de senaste åren har han arbe- 
tat halvtid och då mycket med att få 
övergången mellan den gamla och nya 
hemsidan så smärtfri som möjligt.
 Förklaringen till att Andreas Jans-

son numera bor i danska Århus är 
enkel. 
 Kärleken.
 – Jag flyttade ner till min fru för 2,5 
år sedan och förra året blev jag pappa, 
berättar han.
 Fram till nu har Andreas Jansson 
jobbat extra på ett kasino.
 Men inte med IT.
 – Nej, som pokerdealer.
 Nu väntar dock ett nytt jobb.
 – Jag ska arbeta med kundsupport 
inom IT och med översättning.
 Hinner du spela någon bridge?
 – Nej, det har varit paus i spelandet. 
Det har väl blivit något klubbspel i 
Århus, säger han.
 Men visst saknar Andreas Jansson 
både bridgen och Bridgefestivalen.
 – Årets festival är den första jag 
missar. Det är en fantastisk vecka 
och jag kommer säkert att spela eller 
arbeta på festivalen igen framöver om 
det behövs.

TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Andreas Jansson har jobbat på Bridgeförbundet med 
IT-frågor sedan 2008 och varit en given medarbetare 
under Bridgefestivalen.

   
FAKTA
NAMN  Andreas Jansson
ÅLDER  36
BOR  Århus, 
 Danmark
AKTUELL  Slutar sin anställning  
 på förbundet

Andreas lämnar 
förbundet för kärleken



   BR IDG E  SEP TEM BER 20173 6

S P E L T E K N I K  L I T E  S V Å R A R E

Lite svårare...
TEXT: PO SUNDELIN, STOCKHOLM

PO Sundelin levererar svårare spelproblem som det kan  
ta en stund att lösa. Lösningar hittar du på sidorna 54-55. 

Sommaren håller i sig länge än när vi 
tänker på våra juniorers jättefram-
gångar i EM. Om det inte skulle räcka 
till så får ni här några nya uppgifter 
vars lösningar ni kan imponera på 
omgivningen med.
 Kritik, lovord och förslag på nya 
ideer skickar ni som vanligt till  
bridgeproblem@yahoo.se.
 Den blev många  slammar denna 
gång.

PROBLEM 1

Nord spelar ut klöverknekt mot 62. 

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

Hur bedömer du hemgångschanserna?

PROBLEM 2

Nord inledde med 33. Men det 
hindrade er inte från att nå 6s. Nord 
spelade ut klövertio.

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

Med bra spel och lite önsketänkande 
ska det nog ordna sig.

PROBLEM 3

Nord öppnade med 33 i zonen,  
Öst dubblade och du nöjde dig med  

3 sang. Ingen slam denna gång.
 Utspel: rutersju. Du har tio topp-
stick, men problemet är att det är 
partävling och somliga kommer att få 
11 stick med hjärterutspel. Ska vi ge 
upp?

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

Syd bekänner med rutertvå på ruteress 
men sakar en spader på ruterkung. 
 Det verkar som om Nord har 7-4 
i de röda färgerna. Han bekänner på 
spaderess. Du fortsätter med ruter-
knekt och Syd sakar ännu en spader. 
Några ideer?

PROBLEM 4

Ostörd budgivning ledde till lillslam i 
hjärter. Det var nog klokt att undvika 
slam i klöver, men hur tacklar du bäst 
hjärterslammen med Nords spader-
kung i utspel?

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

PROBLEM 5

Väst öppnade med 1s. Nord upplys-
ningsdubblade. Öst hoppade till 4s 
och Väst chansade lite optimistiskt på 
lillslam. 

 Vad är bästa spelsätt, när Nord 
spelar ut sin singelnia i spader? 
 Nords upplysningsdubbling gjorde 
att du spelar med öppna kort, men lite 
knepigt är det ändå.

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

Spela Bridge är Svenska Bridge
förbundets kursserie i fyra delar, 
sprungen ur ett nordiskt samarbete. 
Systemet Nordisk Standard lärs ut. 
 
Alla  
utbildnings 
paket  
innehåller  
1 st kursbok,  
1 st CD och  
2 st kortlekar.

Använd Spela 
Bridgeserien med Funbridge!

Beställ på www.bridgeforlaget.se

PLANERA 
FÖR HÖSTENS 
KURSER!
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öppningssidan chansen att redubbla. 
Poängräkningen är enkel: varje stick 
över sex är nämligen värt lika mycket 
(1 poäng odubblat, 2 poäng dubb-
lat eller 4 poäng redubblat), oavsett 
trumffärg och oavsett om det är för 
den spelförande sidan eller den andra, 
så om man spelar sang och en sida vin-
ner åtta stick får den sidan 2 poäng om 
budet inte dubblats.
 Varför detta lustiga namn, undrar 
du kanske? Svaret är att 1880 definie-
rades bumblepuppy i en amerikansk 
ordbok som någon, som ”envisas med 
att spela Whist, antingen helt okun-
nig om alla kända principer eller för 
att han inte tror på dem”. Uttrycket 
användes också sporadiskt om dåliga 
bridgespelare i början på 1900-talet. 
Eftersom en nybörjare är ”okun-
nig om alla kända principer”, tyckte 
författaren att namnet passade bra på 
detta enkla introduktionsspel.
 Om du har en god vän, som vill 
lära sig spela bridge, men just nu sak-
nar det tålamod som krävs för att gå 
en nybörjarkurs, kan Bumblepuppy 
Bridge kanske vara lösningen. Tycker 
han eller hon att det är roligt, är det 
bara att lotsa vännen vidare till en rik-
tig bridgekurs…
 Rekommenderas.

DAVID BIRD:
• FAMOUS BRIDGE SWINGS
Master Point Press; 225 sidor

Engelsmannen 
David Bird 
har vid det här 
laget skrivit 
fler än 120 
bridge böcker! 
När han bör-
jade intressera 
sig för bridge 
för femtio år 
sedan, var det i stort sett fråga om en 
gentlemannasport. Om skribenterna 
i tidskriften Bridge Magazine beskrev 
en giv där någon gjort ett misstag, 
nämndes ingen skyldig vid namn utan 
allt formulerades i försiktiga ordalag 
som ”Syd kanske skulle ha dragit ut 
trumfen först”.
 Det är annorlunda i dag – och alla 
världsstjärnor vet att de alltid riskerar 
att få ståta med sina dumheter inför 
öppen ridå. I den här boken har David 
Bird samlat ihop en stor mängd givar 
från internationella lagtävlingar, där 
namngivna elitspelare kunde ha vunnit 
mängder med imp genom att spela el-
ler bjuda bättre.
 Givarna är indelade efter teman, 
t.ex. straffade slammar, budgivningar 
där hjärtern kämpar mot spadern, 
chanslösa utgångar som släpptes hem, 
hopplösa slammar som bjöds, dyra 
dubblingar, utgångar på båda håll, 
m.m. Men det är inte bara dumheter 
som visas upp. Vi får också flera ex-
empel på givar där de imp som om-
sattes berodde på att en av spelarna 
gjorde något riktigt bra.
 David Bird skriver trevligt och kun-

nigt och givarna är spännande och väl 
valda. Men personligen hade jag före-
dragit färre givar och mer diskussion. 
Ibland känns det som om han borde 
ha gått mer på djupet.
 Trots denna invändning, rekom-
menderar jag gärna boken.

JULIAN LADERMAN:
• PLAY BUMBLEPUPPY BRIDGE
Master Point Press; 101 sidor

Hur lockar man 
till sig nya brid-
gespelare? Den 
pensionerade 
matematikern 
och bridgehis-
torikern Julian 
Laderman tror 
att ett enklare, 
men snarlikt, 
spel kan vara en bra inkörsport till 
bridgespel. Därför har han konstru-
erat spelet Bumplepuppy Bridge, som 
han beskriver i den här boken.
 Spelet liknar vår kontraktsbridge, 
förstås, med spelförare, träkarl och 
motspelare. En enkel budgivning 
förekommer, men i den får bara gi-
varen och dennes partner delta. När 
trumffärgen bestämts får dock också 
motspelarna yttra sig, eftersom de 
då kan dubbla. Om det gör det, får 

TEXT: ANDERS WIRGREN, MALMÖ 

Nya böcker

I juni spelades NM i danska Horsens. 
Sverige ställde upp med två vassa lag 
och vi hade högt ställda förväntning-
ar. Båda lagen levererade och Sverige 
blev bästa nation efter guld till öppna 
laget och silver för damlaget.
 I öppna laget spelade Marion 
Michielsen, Per-Ola Cullin, Ola 
Rimstedt, Mikael Rimstedt, Christer 
Bjäring och Johnny Östberg.

Guld och silver i NM

 I damlaget spelade Sandra Rimstedt, 
Emma Övelius, Kathrine Bertheau 
och Pia Andersson.

F O R T B I L D N I N G  B O K T I P S
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FÖRDELARNA MED ATT SPELA MED TRUMF

Oerfarna spelare tenderar att vara 
skraja för att vara spelförare i sang-
kontrakt. Det är egentligen en aning 
märkligt, då man i sangspel har en sak 
mindre att oroa sig över – trumfen.
 Om du spelar 3 sang och har fyra 
spaderhackor på enda handen och två 
på den andra, finns risken att du förlo-
rar fyra-fem spaderstick och kontrak-
tet går straff. Om du har en trumffärg 
istället, kan motståndarna vinna två 
spaderstick – men sedan har du möj-
lighet att stjäla tredje spaderronden. Så 
att ha en trumffärg ger en viss mån av 
säkerhet.

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

Denna giv är ett bra exempel på förde-
larna med att spela med en trumffärg. 
I 3 sang riskerar du att förlora många 
stick i klöver. Därför har du hamnat 
i 43. Väst inleder med ess, kung och 
dam i klöver. Hur vill du spela?
 Börja med att stjäla den tredje klö-
vern. Eftersom det inte finns något du 
behöver stjäla drar du ut trumfen med 
esset och kungen. Därefter spelas ru-

terknekt för att slå rutermasken. Går 
den bra spelar du mer ruter till damen. 
 43 går hem så länge som trumfen 
sitter 2-2 eller när trumfen sitter 3-1 
och rutermasken lyckas. Jämför det 
med chanserna i 3 sang, ett kontrakt 
som både kräver 4-4 i klöver och 2-2 
i hjärter.
 Nu en annan giv. Här spelar du 4s.

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

Väst inleder med hjärterdam. Gör en 
spelplan!
 Du har endast sex toppstick, men 
kan säkert få ytterligare tre i spader. 
Om Väst har spaderkung får du fem 
spaderstick och det säkrar ditt kon-
trakt. Om trumfmasken spricker 
behöver du ett extra stick i ruter. Bäst 
producerar du ett ruterstick, genom 
att spela en låg ruter upp mot damen. 
Att inleda med damen ger inget ex-
tra stick, för då kan Öst täcka med 
kungen om han har den – och då kan 
du inte undvika två ruterförlorare.
 För att undvika överraskningar, 
bör du inleda med att dra ut trumfen. 
Efter att ha vunnit första sticket med 

Lite lättare...
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

Lite lättare riktar sig till våra nya spelare. Denna gång  
gäller det att hantera trumfkontrakt och vi tittar på  
fördelarna med att spela med trumf.

S P E L T E K N I K  L I T E  L Ä T T A R E

hjärter ess spelar du spadertio. Om 
den håller, upprepa masken och dra 
ut motståndarnas trumf. Men låt oss 
säga, att Öst vinner med spaderkung. 
Motståndarna hämtar hem ett hjärter-
stick och spelar mer hjärter. Du stjäl 
och drar ut motståndarnas kvarva-
rande trumf. Spela nu ruter till ess och 
mer ruter upp mot damen. Om Väst 
har spader- eller ruterkung klarar du 
ditt kontrakt. Att en av två ska lyckas, 
ger dig 75% chans. 
 Notera åter, den säkerhet du får i 
ditt kontrakt i kraft av att ha en trumf-
färg. Du behöver inte oroa dig för att 
bara ha ett stopp i hjärter, eftersom du 
kan stjäla tredje gången motståndarna 
spelar hjärter.
 Vi tittar på ännu en giv. Här är kon-
traktet 43 med ruterdam i utspel.

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

Börja med att göra en spelplan!
 En del i spelplanen är att räkna 
stick. Hur många säkra stick har du?
 Vi räknar till ett spader-, fem hjär-
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– Jag kommer att sakna jobbet. Det 
har varit en fantastisk tid, säger hon.
 Yvonne Ström bor i Gävle och när 
SBF:s kansli flyttade dit från Stock-
holm började hon jobba på kansliet 
för att sköta ekonomifrågorna.
 – Jag har jobbat med bokföring, 
löner och bokslut – ekonomin inom 
förbundet, helt enkelt. Jag började när 
Rolf Scherdin var kanslichef, berättar 
hon.
 Numera ligger kansliet i Örebro.
 – Det har varit en fantastisk tid 
där jag haft mycket kontakt med för- 
bundets trevliga medlemmar runt om 
i landet. Jag kommer att sakna jobbet 
varje dag.
 Yvonne berättar om ett par händel-
ser som hon råkat ut för.
 – För ett par år sedan fick vi en 
betalning på 30 000 kronor. Så små-
ningom fick vi tag på maken och jag 
berättade att vi fått för mycket pengar. 
Svaret blev: ”Det är typiskt min fru”. 

Golf och bridge
väntar för Yvonne

En annan gång var det någon som be-
talat in för mycket pengar och när han 
skulle bjuda sällskapet på maten under 
en weekendresa saknades täckning på 
kortet...
 Yvonne Ström lägger dock inte av 
att jobba helt och hållet.
 – Nej, jag har hand om ekonomin i 
Gävle BK.
 Nu får du ännu mer tid till att spela
bridge!
 – Så blir det. Jag ska även ta upp 
golfen och jag har sonen i USA, men 
jag kommer att sakna jobbet, säger 
hon.

TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

I över 10 år har Yvonne Ström jobbat med Svenska 
Bridgeförbundets ekonomi. Men nu slutar hon.

   
FAKTA
NAMN  Yvonne Ström
ÅLDER  70
BOR  Gävle
AKTUELL  Slutar sin anställning  
 på förbundet

ter-, två ruter- och ett klöverstick. 
Summa nio. Du behöver ytterligare 
ett stick. 
 Ska du dra börja med att dra ut 
trumfen?
 Nej. 
 Så varifrån ska det tionde sticket 
komma?
 Din bästa chans till ett tionde stick 
är att stjäla en spader på Syds hand.
 Vinn utspelet med ruterkung och 
spela omedelbart spaderess och mer 
spader. Nu kan du vinna motståndar-
nas vända, stjäla din sista spader och 
sedan dra ut trumfen.
 Drar du ut trumfen direkt, kommer 
kontraktet att gå straff. Då försvinner 
nämligen möjligheten till att stjäla spa-
dern – och du förlorar fyra stick: två 
spader-, ett ruter- och ett klöverstick.
 Vi tittar på en avslutande giv.

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

I sangspel skulle du antagligen bara få 
åtta stick: två spader-, fem hjärter- och 
ett klöver. 
 Med hjärter som trumf kan du 
räkna med att få minst 11 stick. Säg att 
du får klöverkung i utspel som du vin-
ner med esset. Du drar inte ut trumfen 
direkt, eftersom du kan nyttja trumfen 
till stölder. Efter att ha vunnit utspelet 
inleder du istället med spaderess och 
-kung samt stjäl en spader, stjäl en 
klöver, stjäl en spader, stjäl den sista 
klövern och stjäl den sista spadern. 
Nord har tre höga trumf kvar – och 
allt motspelarna får är två ruterstick.
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TEXT: ANDERS WIRGREN, MALMÖ  ILLUSTRATIONER: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

Vill du testa dig själv? Täck då över den följande texten 
när du kommer till en fråga med fet stil. När du tror dig 
ha det rätta svaret, läser du vidare tills det kommer en 
ny fråga, då du täcker över texten och försöker besvara 
den nya frågan, o s v.

Steg för steg

Det märks att det är semesterti-
der. Det är nästan folktomt när du 
kommer fram till torget, där det i 
vanliga fall är liv och rörelse. Det är 
tyst, nästan kusligt tyst. Du hoppar 
till när mobilen plötsligt ringer, så att 
du är på vippen att cykla omkull. Men 
du återfår balansen, bromsar cykeln, 
fiskar upp mobilen ur fickan och 
svarar. Det är Bengt, som undrar om 
du kommer ihåg herrbridgen hemma 
hos honom i kväll. Det försäkrar du 
att du gör. Det är ju därför du cyklat 
in till centrum: för att köpa en flaska 
vin, som du ska överraska värden 
med.
 När du ringer på hemma hos Bengt 
kvart i fem ser du att du är först, för 
en gångs skull, men det dröjer inte 
länge förrän också Jörgen och Stefan 
ringer på. De är två goda vänner, som 
efter några års frånvaro från bridge-
borden tagit upp sin gamla hobby. Nu 
när de blivit pensionärer och har tid 
över för annat än jobb och familj har 
de tänkt börja spela regelbundet på 
klubben igen. 
 Bengt bjuder på stekt sill med 
potatismos och lingon, som sköljs ner 
med dansk öl och hemmagjord snaps. 

Måltiden avrundas med jordgubbar 
och vaniljglass. Det smakar ljuvligt. 
När Stefan säger att ”Det här var det 
godaste jag ätit på flera år”, kan du 
bara hålla med.
 Mätta och belåtna flyttar ni in till 
salongen, där bridgebordet står och 
väntar. Ni ska spela det som ni i er 
ungdom kallade rundsits: gammal 
hederlig sällskapsbridge då man spelar 
en robber med var och en av de andra.
 Ni har kommit överens om att spela 
Nordisk Standard med diverse enkla 
knep. I motspelet gäller 1-3-5-regeln 
och omvända markeringar. Bengt har 
skrivit ut en kortfattad systemde-
klaration, som den som är osäker på 
partnerns bud kan konsultera. Så får 
man ju inte göra i vanliga fall, men det 
är ju inte tävling i kväll.
 Du lottas tillsammans med Stefan i 
den första robbern. Han ser förtjust 
ut. ”Jag har sett hur duktiga du och 
Bengt blivit”, säger han och hoppas att 
han inte ska göra bort sig. Du skrattar 
och säger att just det oroar du dig inte 
för.
 Det märks snabbt att både Stefan 
och Jörgen varit med förr, för på de 
två första brickorna hittar Jörgen först 

ett utmärkt utspel mot din tresangare, 
och sedan värderar Stefan korten bra, 
så att ni får en delmarkering på er 
ledd i stället för att han gått straff i en 
chanslös utgång.
 På den tredje brickan är du giv och 
har fått bra kort igen:

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

VAD BJUDER DU?

1s.
 Fördelningen 5-3-3-2 är balanserad, 
och med 15 hp är du stark nog för att 
öppna med 1 sang. Att du ändå inte 
gör det, beror på att du har två hackor 
i hjärter.

VARFÖR ÄR DET DUMT?

Det finns två skäl.
 Det första är att om sang ska spelas, 
finns risk att ni fått spelföringen på fel 
hand. Så om du öppnar med 1 sang 
och Stefan passar eller höjer till  
3 sang, kan hjärterutspel genom bor-
dets eventuella styrka vara förödande. 
Är Stefan lika svag och kort i hjärter 
som du, är ett trumfkontrakt garante-
rat bättre än sang.
 Det andra skälet, som är lika viktigt, 
är att din femkortsfärg är en stark 
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högfärg, som du gärna vill föreslå som 
trumf. Om spader två funnits i ruter 
eller klöver hade du fortfarande haft 
en olämplig hjärterfärg för sang, men 
då hade du saknat bra alternativ till  
1 sang.

FINNS DET NÅGON NACKDEL  

ATT ÖPPNA MED 1s?

Ja, tyvärr.
 Om du öppnar med 1s och Stefan 
svarar 1 sang, vet du inte om du ska 
passa eller bjuda vidare. Pass är nog 
okej om Stefan har högst 9 hp, men 
har han 10 eller 11 hp, kan 3 sang vara 
spelbart. Därför har du tänkt bjuda 
igen om du får svaret 1 sang på ditt 
öppningsbud.

VILKET BUD BLIR DET DÅ?

2c.
 Att bjuda om spadern ska du inte, 
för 2s lovar en sexkortsfärg. Dess-
utom är du med 15 hp i starkaste laget 
för det.
 Trots att du har en jämn hand, ska 
du inte heller bjuda 2 sang, för då tror 
Stefan att du har en hand som är för 
stark för att öppnas med 1 sang, d.v.s. 
18-19 hp. Så mycket har du ju inte.
 Det bud du har planerat, 2c, är 
en nödlögn eftersom du bara har tre 
klöver, men budet håller liv i budgiv-
ningen – och det är det viktiga. Skulle 
Stefan ha en svag hand kan han passa 
med klöverlängd, preferera till 2s med 
två eller tre spader, eller bjuda en egen 
långfärg på 2-läget. Då stannar ni där. 
Men har han maximum och höjer klö-
vern, hoppstödjer spadern till 3-läget 
eller bjuder 2 sang, ser du till att ni 
hamnar i utgång.
 Men all denna planering har varit 
förgäves, för när Jörgen passar svarar 
Stefan 2 sang, krav till utgång med 
minst fyrkortsstöd i spader. Bengt 
passar och så är det du igen.

 Du ser på systemdeklarationen att 
ni har obligatorisk singelvisning efter 
Stenbergs 2 sang, men eftersom din 
kortaste färg är på två kort, får du 
hitta på något annat än att bjuda en 
ny färg.

VAD BJUDER DU DÅ?

3s.
 När du saknar kortfärg ska du 
antingen bjuda 3 sang eller bjuda om 
högfärgen på 3- eller 4-läget.
 Det svagaste budet är då 4s, som 
visar en jämn minimihand, och det 
starkaste är 3 sang, som visar balanse-
rad fördelning och 18-19 hp. Eftersom 
dina 15 hp är för mycket för 4s och 
för litet för 3 sang, får det bli 3s, ett 
bud som alltså visar tillägg i poäng 
men ingen kort färg.
 Stefan har dock inga planer på att gå 
mot slam, så han bjuder 4s, som ingen 
vill bjuda vidare på.
 Budgivningen gick alltså så här:

SYD VÄST NORD ÖST
   pass 
1s pass 2NT pass 
3s pass 4s pass 
pass pass

Jörgen tittar på sina kort ett tag och 
spelar sedan ut klöverknekt. Sedan 
lägger Stefan upp en jämn, minimal 
svarshand.

Träkarlen s K 10 6 5
(Stefan) 3 D kn 4
  2 K 10 4
  c E 8 2
    
    
    
   
Syd (Du) s E D kn 9 2
  3 7 6
  2 E kn 7
  c K 9 3

HAR NI KOMMIT RÄTT?

Kanske.
 Om du följt systemet och öppnat 
med 1 sang hade Stefan med 4-3-3-3- 
fördelning och 13 hp inte haft anled-
ning att fråga efter högfärg. Går han 
direkt till 3 sang finns nio bombsäkra 
stick. Var det månne dumt att titta 
snett på de två hjärterackorna?
 I 4s behöver ni vinna ett stick mer 
än i 3 sang. Chansen till det är god, 
förstås, men inte lika god som chansen 
att 3 sang hade gått hem.

HUR SITTER KLÖVERN?

Jörgen hade spelat ut klöverdam om 
han haft dam-knekt, så du kan placera 
damen hos Bengt. Men Jörgen ska ha 
tian, såvida inte utspelet är en singel-
ton.

VAR VINNER DU UTSPELET?

På handen.
 Förmodligen spelar det inte någon 
roll om du tar för esset eller kungen, 
men om utspelet är från en sexkorts-
färg, så att Bengt har damen singel, 
tjänar du ett stick på att lägga lågt i 
andra hand. Då kan du senare maska 
ut Jörgens tia.
 Men så sitter det inte. Bengt bekän-
ner med femman, och du kommer in 
på kungen.

SKA DU TRUMFA UT SNABBT?

Ja. 
 Du behöver inte stjäla något, så det 
första du gör är plockar bort mot-
ståndarnas fyra trumfhackor. Alla 
bekänner på spaderess, liksom på 
spaderdam, vilket betyder att det är 
uttrumfat.

SKA DU MASKA I RUTER?

Nej.
 Ruter är en färg i vilken du kan 
maska åt båda hållen. Då är det en 
fördel att vänta med den så länge  

F Ö R  M I N D R E  R U T I N E R A D E  S T E G  F Ö R  S T E G  
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som möjligt. Ju mer du vet om sitsen, 
desto troligare att du gissar rätt då. 
Det kan också tänkas att motstån-
darna är så snälla att de spelar ruter,  
så att du slipper gissa.
 Dessutom kan du hoppas på extra-
stick i en annan färg också.

VILKEN?

Hjärter.
 Bordet har dam-knekt, så om du 
spelar upp mot bordets styrka två 
gånger, är chansen god att du får ett 
stick i den färgen. I så fall slipper du 
gissa rutern.

HUR OFTA FÅR DU ETT HJÄRTERSTICK?

Om du spelar hjärtern på rätt sätt, 
lyckas du om Väst har minst en av 
honnörerna. Du misslyckas bara 
om Öst har båda. Det låter som om 
chansen är 75%, eftersom du lyckas i 
tre fall av fyra.

STÄMMER DET?

Troligen inte.
 Ett av de gynnsamma fallen är att 
Jörgen har både ess och kung i hjärter, 
men om han haft det hade han säkert 
föredragit att spela ut hjärteress. 
Därför tror du att det bara finns tre 
fall: att Jörgen har damen, kungen 
eller ingen honnör alls. Du lyckas i två 
av dem, så chansen till ett hjärterstick 
är snarare 67% än 75%.
 Det får vara hur det vill med det, 
för i fjärde stick spelar du hjärtersex. 
Jörgen bekänner med tvåan, bordet 
lägger knekten och Bengt sticker 
med kungen. Han funderar ett tag 
och spelar sedan klöverdam, som du 
sticker med esset.

FORTSÄTTER DU MED HJÄRTERN?

Nej.
 Du är ju inne på fel hand. För att 

spela hjärter mot bordets styrka en 
gång till måste du tillbaka till din egen 
hand. Därför spelar du spadertio till 
knekten. I det sticket sakar Bengt 
klöversex medan Jörgen lägger hjär-
terfem.
 Sedan följer hjärtersju, som täcks 
av åttan. Det är illavarslande, men du 
kan inte göra annat än pröva damen. 
Tyvärr har Bengt esset, så Stefans 
hjärterhonnörer var inget värda. Det 
var inte bra.
 Bengt spelar klöversex till Jörgens 
tia. Han försöker ta också för hjärter-
tio, men den stjäl du. Då sitter du med 
det problem du helst hade velat slippa. 
Hittar du ruterdam går du hem; om 
inte, blir det bet…

VET DU NÅGOT OM SITSEN?

En hel del.
 Trumfen satt 2-2, och av Öst-Västs 
sju klöver hade Bengt fyra (han sakade 
ju en i det tredje trumfsticket). I hjär-
ter hade Jörgen fyra eller fem kort, 
Bengt tre eller fyra.

VEM HAR DEN SISTA HJÄRTERN?

Troligen Bengt.
 Den hjärter som saknas är nian, och 
om Jörgen haft 10-9-8-5-2 i hjärter, 
hade han nog spelat ut den färgen 
hellre än klöver från kn-10-4. Om det 
stämmer, har Jörgen fyra ruter, Bengt 
tre.

HUR BEHANDLAR DU RUTERN?

Eftersom du tror att Jörgen har en 
ruter mer än Bengt, tänker du maska 
över Jörgen. Det är ju något troligare 
att en saknad honnör finns på den 
hand som har fyra kort i färgen än 
hos den som har tre. Därför tar du för 
ruteress och spelar ruter till tian.
 Men när Bengt också har ruterdam 
får du nöja dig med dina nio stick. 
 Det blev en straff – och 50 förarg-

> liga poäng till Jörgen och Bengt.
 Hela sitsen:

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

”Här hade du otur”, säger Stefan, och 
tillägger ”men jag tror att du kunde ha 
gått hem ändå.” Då ser du hur du hur 
dum du varit.
 Efter uttrumfningen skulle du ha 
struntat i hjärtern och i stället tagit för 
klöver ess och spelat en klöver till. Då 
tvingas ju motspelarna hjälpa till. De 
kort som återstår är:

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

Det är bäst för motspelarna om Jörgen 
är inne och spelar hjärter genom 
bordet, men när du då spelar på 
knekten, som sticks av kungen, har 
Bengt ingen ofarlig vända. Spelar han 
hjärter, blir hjärterdam godspelad; 
spelar han ruter får du ditt extrastick 
i den färgen; och spelar han klöver 
mot dubbelrenons har du till och 
med chans till ett övertrick om du 
sakar hjärter från handen och stjäl på 
bordet.
 En vanlig, hederlig inpetning – men 
du såg den inte.
 Aj, då!
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c Det är tillåtet att öppna med  
1 sang med 5-3-3-2-fördelning och 
en femkorts högfärg om styrkan 
är 15-17 hp, men om högfärgen är 
stark och du har två hackor i en 
annan färg är det ofta bra att öppna 
med högfärgen. Då kan det vara 
bättre att partnern blir spelförare i 
sang.

c Svarsbudet 1 sang på ett vanligt 
öppningsbud kan avges med en 
jämn hand och upp till 11 hp.  
Om partnern passar, har hon högst 
14 hp. Ett delkontrakt är då ofta 
lagom.

c Om du öppnar med 1s på en 
5-3-3-2-hand och 15 hp, och part-
nern svarar 1 sang, ska du inte passa 
eftersom utgångsstyrka kan finnas. 
Då får du återbjuda din lägsta 
trekortsfärg för att ge partnern en 
chans till.

c 1s-1NT; 2s lovar minst sex 
spader och normal öppningsstyrka.

c I Nordisk Standard används 
singelvisning efter 1s-2NT. Om 
öppningshanden inte har en singel-
ton är 4s svagast (12-14 hp), 3 sang 
starkast (18-19 hp), medan 3s visar 
15-17 hp.

c Om du saknar ess-kung i en 
sidofärg och utspelshanden spelar 
ut en annan färg mot ditt trumf-
kontrakt, kan du utgå från att han 
inte har både ess och kung i den 
färgen.

c Om du behöver godspela ett 
hjärterstick med två hackor på 
handen och dam-knekt-hacka på 
bordet, spelar du färgen mot styr-
kan två gånger. Då lyckas du när 
spelaren till vänster har minst en av 
honnörerna.

c Har du en sidofärg, i vilken 
du kan maska åt båda håll, är det 
klokt att vänta med den färgen så 
länge som möjligt. Ju mer du vet 
om sitsen, desto större chans att du 
gör rätt. 

c Kan du tvinga motståndarna 
att spela ut i ett läge där de saknar 
ofarliga färger att vända med, har 
du åstadkommit en inpetning. En 
sådan är oftast enkel att utföra – 
men det gäller att upptäcka den i 
tid.

c När du har hittat en bra plan 
är det lätt att fastna för den och 
glömma bort att det kan finnas en 
som är ännu bättre.

Att tänka på

F Ö R  M I N D R E  R U T I N E R A D E  S T E G  F Ö R  S T E G  
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VARFÖR GJORDE DU INTE DET?

Därför att den plan du valde hade 
så goda chanser att lyckas. Då är det 
lätt att sluta tänka. Om Jörgen haft 
hjärteress, hjärterkung eller ruterdam 
hade du gått hem i utgången, så din 
plan hade 87,5% att lyckas. Det är inte 
illa… men 100% är ju ännu bättre. 
 Därför är det inte så dumt att 
komma ihåg schackvärldsmästaren 
Emanuel Laskers kända maxim ”Om 
du ser ett bra drag, försök hitta ett 
ännu bättre.” Om du gjort det, hade 
du sett hur man förbättrar 87,5% till 
100%.
 En som hittade ett bra drag i 
motspelet var Bengt. När han kom in 
i hjärter första gången, var läget nämli-
gen detta:

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

För att ge dig problem, måste Bengt 
spela klöver, men om han valt en låg 
klöver, till tia och ess, hade du kunnat 
utföra samma inpetning som ovan 
genom att direkt spela bordets sista 
klöver. Men när Bengt vände med 
damen, satt Jörgen kvar med motstån-
darnas högsta klöver. Om du då spelat 
klöver då, hade Jörgen kommit in och 
spelat hjärtertio. Även då tvingas du 
gissa vem som har ruterdam.
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I hjärtat av Dalarna – där landskapet 
är som vackrast och där det året om 
sjuder av evenemang och aktiviteter – 
ligger Leksand.
 Leksand är känd för att ha den 
största majstångsresningen i Sverige. 
I Sammilsdal ("Gropen" i dagligt tal), 
en dödisgrop från istiden, kan det 
under majstångsresningen på mid-
sommarafton samlas uppemot 30 000 
människor!
 Här i Leksand har familjen 
Nygårdh i 20 år drivit Moskogen, 
hotellet och restaurangen som tagit 
emot gäster sedan början av 1950-
talet. På senare år har flera bridge-
arrangörer förlagt sina aktiviteter här. 
Dalarnas Bridgeförbund arrangerade 
sitt 60-årsjubileum i Moskogen. Det 
blev så lyckat att man nu fortsätter 
med denna bridgeweekend och därtill 
förlagt distriktets lagfinal här. 

HÄLFTEN ÅTERKOMMANDE BESÖKARE

Bridgefestivalen i Örebro har blivit 
ett uppskattat återkommande inslag i 
bridgeprogrammet, dit många svenska 

och internationella spelare vallfärdar. 
Samtidigt har festivalen dränerat flera 
andra mindre bridgeveckor runtom i 
landet. Det märks dock inte i Mosko-
gen, när Bridge kommer på besök 
i mitten av juli. Eva Wetterhall och 
Kalle Persson är här med ett 50-tal 
deltagare. Fler än hälften är åter-
kommande besökare vecka 28 varje 

år. Många är norrmän, men annars 
dominerar grupper från Uppsala, 
Stockholm och Göteborg.

DIGGILOO BIDROG TILL FLYTT

Eva och Kalles samarbete med 
Mosko gen inleddes under Kristi him-
melsfärdshelgen 2011. Att man ham-
nade i Moskogen var lite av en slump. 

TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: PETER VENTURA, KARLBO & MOSKOGEN KONFERENS

Bridgefestivalen i Örebro har blivit ett uppskattat återkommande inslag 
i bridgeprogrammet. Samtidigt har festivalen dränerat flera andra 
mindre bridgeveckor runtom i landet. Det märks dock inte i Moskogen, 
dit Bridge kommer på besök i mitten av juli.

Bridgevecka 
i hjärtat 
av Dalarna


