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Våra guider är med under hela resan

Spela Bridge i vacker alpmiljö
– Boka sommarens resa till Bad Gastein idag –

Boka din resa på www.alpresor.se eller ring 0771-20 20 20

Bad Gastein – ett sommarparadis
Sommaren i Alperna är något alldeles speciellt med sina grönsk-
ande dalgångar och hisnande vyer. Följ med på vår Bridgeresa och 
njut av storslagna vyer under en vecka i Bad Gastein. Här bjuds 
du på en upplevelserik semester med mycket aktiviteter och brid-
gespel i några av världens vackraste miljöer. Du bor bekvämt på 
något av våra fina hotell och njuter av god mat, vacker natur och 
de varma källorna som bara finns här.

Bridgespel varje dag
Varje eftermiddag spelar vi en bridgetävling på ca 24 brickor. Vi 
spelar även fyrmanna någon gång under resan för att få lite omväx-
ling. Dessutom har vi seminarier med olika teman för dig som vill 
fördjupa dina bridgekunskaper (mot tillägg). 

Allt detta ingår i priset: 
• Flygresa Sverige–Salzburg t/r inkl bagage 
•  Boende 7 nätter på valt hotell inkl frukostbuffé
•  Bridgespel varje eftermiddag
• Kostnadsfria guidade promenader i Bad Gastein
• Välkomstdrink och reseledarservice
Avresedatum: Lördag 5 och 12 september

Hotel Salzburger Hof * * * * +  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . fr 12 495 kr
Hotel Gisela * * *  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . fr 9 895 kr
Prisexempel per person i dubbelrum inkl rabatt. Eventuell transfer tillkommer.

Boka-tidigt-erbjudande: Alla goda middagar ingår om du 
bokar din resa före 31 mars, värde upp till 3 000 kr . När du 
bokar före 28 feb ger vi dig dessutom 1 000 kr i rabatt .  
Ange kod ”SOMMAR–1000” vid bokning .

Följ med på guidade dagsutflykter till Europas  
största sevärdheter bl a Venedig och Salzburg.

Under vår bridgeresa får du möjlighet att  
uppleva storslagen natur på nära håll.

I österrikiska Bad Gastein bor du bekvämt 
på något av våra fina hotell.

Alla goda middagar ingår vid  
bokning före 31 mars.

Boka idag  
– spara upp till

4 000 kr
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L E D A R E  M A R T I N  L Ö F G R E N

Martin Löfgren ordförande 
martin.lofgren@yahoo.se

Vi går nu in i ett nytt decennium med 
en ny styrelse och nya idéer! Vi tittar 
förstås också tillbaka på allt fint som 
åstadkommits och som ska byggas 
vidare på.
 Planerna på ökad kontakt med 
distrikten börjar att konkretiseras, 
och jag har redan varit i ett: Uppland. 
Där ordnades en såväl trevlig som 
konstruktiv klubbträff dit så gott som 
alla klubbar kom. Jag fick tillfälle att 
informera lite från styrelsen, men i hö-
gre grad lyssna in diskussionerna. Vi 
ägnade en liten stund åt att prata om 
konkreta utmaningar och lösningar, 
men också på vad man ansåg sig själva 
vara bra på.
 För vi får inte glömma, att för att 
utvecklas måste vi lära av dem som 
lyckats. Jag är övertygad om att alla 
klubbar, trots utmaningarna, har 
lyckats med några saker. Det är då 
viktigt att vi kan samla ihop lyckade 
idéer eller satsningar och föra dem 
vidare. Annars är det ju lätt att hamna 
i en negativ spiral där ”inget funkar”. 
Här kan vi framhålla de fem vinnarna 
i projektet ”30 000 till 2020” som vi 
just korat (reportage kommer i nästa 
nummer).
 En sak Uppland anser burit frukt 
är satsningar på lagspel och lagserier. 
En utmaning de ser är att få fler av 

de många seniorer som spelar bridge 
att komma till våra klubbar. Med-
lemskommittén värderar att tillsätta 
en undergrupp som specifikt ska se 
på bridge för seniorer/pensionärer. 
Kanske känner du som läser detta dig 
motiverad att jobba med det?
 Vi gör en en rejäl översyn av budge-
ten och konsekvenser av det förlängda 
verksamhetsåret. Det handlar om 
kostnadsbesparingar för landslagen, 
som har inte mindre än fem stora 
tävlingar under detta förlängda år, 
översyn och planering av BIT-projek-
tet, organisering av ”Nordic Junior 
Camp”, planering av Festivalen och 
uppstart av den nya utbildningskom-
mittén. Vi är också i slutfasen av att 
anställa en verksamhetschef och en 
junior- och rekryteringskonsulent.
 En nyhet är vårt samarbete med 
Funbridge som kommer ge möjlig-
het att spela robotbridge och vinna 
svenska mästarpoäng; mer om detta på 
annan plats i tidningen. Spännande!
 Jag planerar att besöka distrikten i 
mars och april. Det är då mycket vik-
tigt att klubbarna känner sig delaktiga 
i kommunikationsprocessen, så att 
vi fångar upp synpunkter, frågor och 
förslag. 
 Må du ha rätt tempo i alla dina 
skvisar!

Besök i distrikten ska inledas och så lanserar förbundet ett samarbete 
med Funbridge, berättar Martin Löfgren i ledaren. 

Nytt decennium – nya möjligheter



 

Svenska Bridgeförbundet, kansli  Idrottens Hus, Karlsgatan 28, 703 41 Örebro  Telefon 019-277 24 80  Internet  www.svenskbridge.se  t f verksamhetschef Martin Löfgren,  
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Ruter- & Bridgematesupport Micael Svensson, 019-277 24 82, msv@svenskbridge.se och Thomas Winther, 019-277 24 86, 

twi@svenskbridge.se

FÖRBUNDSINFO

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

Viktigt med adresser,
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.

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

Micael Svensson 019-277 24 82

Carina Wademark 019-277 24 84 

Micke Melander 019-277 24 85 

Thomas Winther 019-277 24 86

Gunnel Hahne 019-277 24 89

OM MEDLEMSAVGIFTER
ÄNDRING AV KLUBB-  
ELLER DISTRIKTSAVGIFT

Om ni tänker ändra er klubb eller
distriktsavgift till spelåret 2020-
2021 behöver kansliet ha besked 
om detta senast 1 april.

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

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

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

INBETALNINGSKORT

I tidning nr 3, i mitten av juni,
bifogas inbetalningskortet för  
nästa spelår. Används detta går 
det inte att skriva något medde-
lande. Om man ”tappat” bort  
inbetalningskortet kan man i stäl-
let använda BG 373-3482, ange 
sitt medlemsnummer och sin 
klubb i meddelandefältet.

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

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

ÅRETS KLUBBLEDARE
Varje år delar SBF ut utmärkelsen 
Årets Klubbledare. Priset delas 
ut till en klubbledare som på ett 
förtjänstfullt sätt gjort något utöver 
det vanliga för sin klubb.
 Maila förslag med namn, mid, 
klubb, distrikt samt motivering till 
kansliet@svenskbridge.se.

KALENDERN
FEBRUARI
-23/2   Svenska Cupen,  
 1:a omgången 
1-2 OBS-tävling, Mixed 
8 Guldtävling, Stockholm
15  Guldtävling , Ljungby

MARS
27/2-22 Svenska Cupen,
  2:a omgången
18-28 ACBL, Columbus

APRIL
26/3-26 Svenska Cupen, 
 3:e omgången
1-28 Nybörjarträffen 
4 Guldtävling, Laholm
10 Guldtävling, Trosa
13 Guldtävling , Rimbo
18-19  SM Lag semifinaler, 10 orter
26 Sista anmälnings- och spel-
 datum för DM-SM Dam,   
 Mixed, Veteran och Open
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INNEHÅLL  Ledaren 3. Förbundsinfo 4. Innehåll 5. Venice Cup – del 2 6-9. Om att hålla fast vid sin dam 10.  Fun-
bridge 11. Fråga Daniel 12-14. Tommys lagom svåra 14. Lagkommissionen 16-17. Vilka bud ska alerteras? 18-19. 
10 år med Nya Bridgeskolan 20-22. Nya böcker 23, 25. Funbridge 24-25. Riksläger 26-29.  Sollefteå tar sats 
mot framtiden 30-33. Sommarbridge i Ullånger 34-35. Lite svårare 36. Bridgefestival 37. Makkabi satsar på 
intensivkurs 38-39. Steg för steg 40-43. Ny mixedkapten 44. Korsordet 45. Magisk bridge med Zia 46, 49. 
Lite svårare... Lösningar 47. Karlshamns BK 48-49. Tommys lösningar 50. Pratbubblan 50. Chairman’s Cup 51.

Sollefteå BK tar sats

S I D  3 0 - 3 3

Vilka bud ska alerteras?
S I D  1 8 - 1 9

Svenskt guld i Venice Cup (VM för damlag) 

S I D  6 - 9
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I den här artikeln vill vi berätta lite om 
hur resan mot VM-guldet såg ut, både 
vid bridgebordet och utanför. I förra 
numret fick vi följa laget från grupp-
spel fram till segern i semifinalen mot 
England. Nu väntade Kina i finalen.

FINAL

Att möta regerande världsmästarna 
på deras hemmaplan skulle bli tufft. 
Men vi kände oss hungriga (trots går-
dagens middag), som att inget kunde 
stoppa oss nu. De hade två par kvar 
sedan segern vid VM i Lyon, givetvis 
med deras mest meriterade damspelare 
Wen Fei Wang i spetsen. Alla par spe-

lar en relativt primitiv variant av stark 
klöver och är speltekniskt duktiga. 
VM-finaler är till för att njutas av, var 
det en vän som påpekade, så nu var 
det bara att köra!

FÖRSTA SET

Finalen bestod av 96 brickor fördelade 
över 6 set.
 Första setet var det mest imprikaste 
av de sex och slutade 53-44 till oss. 
Det bjöds på en del vilda brickor med 
många utgångssvingar. För att ge ett 
litet exempel så vann vi 13 på följande 
bricka, när Cilla och Ida tryckte på till 
storslam. 

I N T E R N A T I O N E L L T  V E N I C E  C U P

Venice Cup till ungt svenskt lag – del 2
TEXT: JESSICA LARSSON, NORGE & FRIENDS  FOTO: FRANCESCA CANALI, ITALIEN – EUROPEISKA BRIDGEFÖRBUNDET 

I 2019 års upplaga av Venice Cup (VM för damlag) vann Kathrine Bertheau,  
Sanna Clementsson, Ida Grönkvist, Jessica Larsson, Cecilia Rimstedt  
och Emma Övelius, som möjligen det yngsta laget någonsin, VM-guld. 

SVENSKA GULDLAGET I VENICE CUP. Fr v: Carina Wademark (coach), Cecilia Rimstedt, Jessica Larsson, 
Ida Grönkvist, Sanna Clementsson, Kathrine Bertheau, Emma Övelius och Kenneth Borin (kapten).

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Ida Shen Cecilia Wang 
  1s 23 
D 33 43 pass  
5NT pass 7c pass 
72 pass pass pass
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13 stick. Vi var igång – och vi ledde 
med 9 efter första setet!

ANDRA SET

I det andra setet vann vi ytterligare  
9 imp i ett något stillsammare set.  
På följande bricka var kontraktet 
identiskt, 5c av Väst. 

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Wang Kathrine Zuo Jessica 
 1c 1s pass  
pass 2c D 5c 
pass pass D pass
pass pass

Jag tyckte det var en rimlig chans att 
Kathrine hade singelspader och chan-
sade på utgång. 3 sang var den kor-
rekta utgången, men nu var vi inte där. 
 Efter ruteress i utspel så valde den 
kinesiska motspelaren att vända med 
en hjärter! Därmed gick Syds spader-
stöld upp i rök – och kontraktet gick 
hem. Jag tror det här blev för mycket 
för den kinesiske kaptenen – och detta 
par fick inte spela några fler brickor i 
finalen.

TREDJE SET

I tredje och sista setet för dagen förlo-
rade vi 9 imp, så vi ledde alltså med 9 
imp efter första dagen. 
 På setets sista bricka hade ”Cilla”:

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

Före henne öppnar Väst med 1s. 
”Cilla” var i pluszon och valde 33. 
Två pass följde fram till Väst.

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Ida  Cecilia  
 1s 33  pass 
pass ?

Väst kämpade med 3s. Det gick en 
bet, så ”Cillas” 33 visade sig bli lyck-
at. Vid det andra bordet fick Emma 
behålla 2s, efter det att Nord klivit in 
med 23. 5 imp in.

FJÄRDE SET

Andra dagen och fjärde set skulle 
bjuda på en hemskvisad slam.

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Shen Kathrine Wang Jessica 
pass 13 pass 2c 
22 33  pass  4c 
pass  42 pass 4NT 
pass 5s pass 63 
pass pass pass

SYD VÄST NORD ÖST 
Ida Lu Cecilia Liu 
12 43 pass pass 
pass

Kathrine och jag bjöd oss till 63, efter 
det att Kathrine visat väldigt bra hjär-
ter, ofta sjukortsfärg, och ruterkon-
troll. Det kändes lite som om Nord 
var sugen att bjuda, så jag trodde 

Kathrines ruterkontroll just var en 
singel. 
 Nord spelade lydigt ut en ruter som 
vanns med esset och en spader kom i 
vända. Nu fick Kathrine valet i stick 
två, att satsa på att spadermasken skul-
le gå eller om klövern skulle generera 
tre spadersakningar. Hon valde att gå 
upp med esset. Den observanta läsaren 
ser att det sitter 2-2 i trumf och med 
fyrkorts klöver hos Nord hade det 
gått bra att stjäla en klöver och trumfa 
ut med hjärteress och -kung. Kathrine 
valde dock en bättre spelplan och 
körde hjärtern i botten, varvid Nord, 
som inte kunde hålla både fyra klöver 
och spaderkung, blev skvisad. 13 imp 
till de goda.
 Den andra stora svingen i setet var 
denna: 

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Shen Kathrine Wang Jessica 
 1s pass 2s 
pass pass pass

SYD VÄST NORD ÖST 
Ida Lu Cecilia Liu 
 1s  pass  2s 
33 pass 3NT D
43  pass pass pass

När kinesiskan inte valde att kliva in 
mot oss (kanske lite jobbigt när 2s 
visar 8-11 och trestöd) medan Ida klev 
in och ”Cilla” höjde till utgång blev 
det ytterligare 11 imp hem. 
 Vi vann fjärde setet totalt med 21 
och ledde nu med 30 inför de två av-
slutande seten. >

I N T E R N A T I O N E L L T  V E N I C E  C U P
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      FEMTE SET

Femte setet skulle dock visa sig vara 
lite häxigt. Det är alltid trist att ha täv-
lingsledaren kallad till bordet, speciellt 
i en VM-final. Tyvärr så skedde det 
redan på vår andra bricka i setet.

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Liu Kathrine Lu Jessica 
   pass  
12 3s D 4s 
pass pass D pass
4NT pass 53 pass 
pass pass

Hos Ida och Cilla fick man behålla 
4s, offringen för 300, medan de bjöd 
53 vid vårt bord, efter en klar varia-
tion i tempo. Passet på 4s var krav-
pass och den andra dubblingen gick 
väldigt långsamt. Det blev rätt struligt 
med förklaringar. Vi fick inget gehör 
för vår protest och förlorade 9 imp på 
brickan.
 Nästföljande bricka skulle visa sig 
bli en katastrof.

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Liu Kathrine Lu Jessica 
pass pass pass 1NT  
pass 2c pass 2s
pass 3NT pass pass 
pass

Ruterutspel från Syd sänkte utgången.
 Vid det andra bordet uppvärderade 
kinesiskan med mina kort handen till 
en stark klöveröppning, så de fick 
spelföringen på Västs hand. Därmed 
var ruterdamen skyddad. Det gav yt-
terligare 12 imp till Kina. 
 Kinesiskorna spelade bra och vi för-
lorade ytterligare en nia i ett dubblat 
delkontrakt, där vi missade något stick 
vid båda borden. 
 De hade tagit in, och ledde med två.

SJÄTTE OCH SISTA SET

I sista set genererade en tidig bricka 12 
imp till de goda:

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Emma Shen Sanna Wang 
43  D  53  D 
pass 5NT pass 6c 
pass  62 pass pass 
pass

Sannas beslut att bjuda 53 direkt satte 

Svenska damframgångar i VM
1968 GULD – OS 
 Gunborg Silborn, Britt Blom (nu Nordenson), Lottie Saabye  
 (kapten), Karin Stenhammar, Eva Mårtensson, Britta Werner  
 och Rut Segander

1970 BRONS – ÖPPNA VM PAR 
 Britt Blom – Gunborg Silborn

1993 BRONS – VENICE CUP (VM) 
 Pyttsi Flodqvist, Mari Ryman (nu Lindblom), Lisa Åström,  
 Bim Ödlund, Linda Långström och Catarina Midskog

1994 SILVER – INDIVIDUELLA VM 
 Pyttsi Flodqvist

2006 BRONS – MCCONNEL CUP (ÖPPNA VM LAG )
 Jenny Ryman , Mari Ryman , Kathrine Bertheau
 och Catarina Midskog

2008 GULD – INDIVIDUELLA OS 
 Catarina Midskog

2017 BRONS – VENICE CUP (VM)
 Kathrine Bertheau, Pia Andersson, Sandra Rimstedt, 
 Emma Övelius, Ida Grönkvist, Cecilia Rimstedt, 
 Kenneth Borin (kapten) och Carina Wademark (coach)

2018 SILVER – MCCONNEL CUP (ÖPPNA VM LAG ) 
 Jessica Larsson, Kathrine Bertheau, Yvonne Wiseman, 
 Paula Leslie, Solvi Remen och Nicola Smith

2019 GULD – VENICE CUP (VM) 
 Kathrine Bertheau, Jessica Larsson, Sanna Clementsson,  
 Emma Övelius, Ida Grönkvist, Cecilia Rimstedt, 
 Kenneth Borin (kapten) och Carina Wademark (coach)

>
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press på Väst, när partnern hade till 
ett bud, och hon valde att bjuda 5 sang 
som resulterade i ruterslam med två 
bet.
 Med sex givar kvar låg vi i ledning 
med 1 imp. 

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Liu Ida Lu Cecilia 
1c  1NT 2s pass 
2NT pass 33 pass 
3NT pass pass pass

På denna giv hade Emma och Sanna 
vid det andra bordet bjudit sig ostört 
till 43 och tagit tio stick. 
 Ida var inne och kladdade mot den 
starka klöveröppningen; 1 sang visade 
lågfärgerna. Kinesiskorna lyckades 
inte fånga upp sin 5-3:a i hjärter och 
hamnade i 3 sang. Spelföraren ducka-
de utspelet klöverkung och -dam. På 
den tredje klövern sakade hon ruter (!) 
från bordet. Sen spelade hon spader-
kung följt av spader till åtta och ”Cil-
la” kunde vinna med damen. ”Cilla” 
tog ut sin höga klöver och petade in 
bordet i spader för bet.
 Vi ledde nu med 11 imp. Det såg 
strålande ut! 
 På följebrickan vann vi ett delkon-
trakt vid bägge borden för 6 imp till, 
och VM-segern fanns där! Vi vann 
setet med 22 och finalen med totalt 20 
imp. Det var en så härlig känsla!!!
 Tack till alla som hejat på oss där-
hemma, för alla gratulationer och 
skratt över alla fel vi gjorde på vägen. 
Jag tycker inte felen hör hemma i den 

här artikeln; de hör till efteranalys och 
träning. Apropå träning, så vill jag till 
sist passa på och tacka PO Sundelin 
för de övningar som han delade med 
sig till damlaget. Tack vare honom 
kunde vi bl a undvika VM:s dyraste 
bricka, med vilken vi avslutar den här 
artikeln. Tack också till Mark Horton 
som ursprungligen skrev om den i 
bulletinen under rubriken En flod av 
blod.

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Kato Deas Miyakuni S-Malson 
pass  1c pass  13  
D RD pass pass 
pass

Om det var en delkontraktsbricka åt 
något håll, ville japanska Syd sticka in 
med en dubbling för att visa längd i de 
objudna färgerna. När Väst supportre-
dubblade, d v s visade trestöd i hjärter, 
hittade inte Nord något lämpligt bud 
och passade. Syd trodde att partnern 
avsåg att spela 13 redubblat.
 Efter hjärterknekt i utspel kunde 
Nords trumfdam maskas ut och en 
hög trumf rensade motspelarnas sista 
trumf. Låg ruter mot Västs dam släpp-
te Syd. Spelföraren gick in på spader-
ess, drog trumfen i botten och Syd 
var tvungen att kasta in handduken, 
då hon inte kunde hålla både ruteress, 
klöver- och spaderlängd. Summa sum-
marum 13 stick och gigantiska scoren 
+3120 för Öst-Väst!

>

Moskogen 2020

Kristi himmelsfärd 
21 – 24 maj

Välkommen till en bridge-weekend 
i Moskogens anläggning utanför 
Leksand Kristi himmelsfärds-helgen, 
torsdag till söndag. Musikfrågesport 
och bocciaturnering.

Pris för halvpension är 2.150 kr p/p 
i dubbelrum (enkelrumstillägg 
675 kr). Startavgift för helgens tre 
partävlingar är 400 kr.

Sommarvecka 
5–11 juli

Välkommen till en trivsam sommar-
vecka med bridge, robber, boccia, 
tipspromenader och utflykter i  
Moskogens anläggning utanför  
Leksand, i hjärtat av Dalarna.  
 
Pris för halvpension sex dagar är 
4.150 kr p/p i dubbelrum (enkel-
rumstillägg 1.960 kr). Startavgift  
för hela veckan tillkommer.  
 
Upplysningar och anmälan till  
• Kalle Persson, 0730-80 89 07,  
kalle.bridge@gmail.com  
• Eva Wetterhall, 0708-14 95 85,  
eva.wetterhall@gmail.com 
• Anders, Moskogen 0247-146 00. 
 

        Hjärtligt välkomna! 
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I N T E R N A T I O N E L L T  B E R M U D A  B O W L

Bäst av de övriga lagen lyckades det 
öppna laget med en plats i kvartsfina-
len, där dock Nederländerna blev för 
svåra. Förlusten skrevs till 173-207. 
 I öppna laget spelade:
 • Johan Upmark–Fredrik Nyström
 • Mikael Rimstedt–Ola Rimstaed
 • Simon Hult–Simon Ekenberg
 • Kapten: Jan Lagerman
 
ATT HÅLLA FAST VID SIN DAM

Att hålla fast vid sin dam får väl 
allmänt sett betraktas som ett gott 
förhållningssätt. Men det gäller inte 
i alla sammanhang och alla gånger. 
Följande råkade jag på när jag tittade 
in på BBO och Sveriges match mot 
Polen i VM.

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

SYD VÄST NORD ÖST
  pass 1c
43 pass pass pass

Väst spelade ut klöveråtta.
 Det ser väl ganska lovande ut. En 

 • Mats Nilsland–Björn Fallenius
 • Bengt-Erik Efraimsson–Mats 
Axdorph
 • Johnny Östberg–Christer  
Bjärring
 • Kapten: Olle Wademark
 • Coach: Carina Wademark

MIXEDLAGET

I den nyinstiftade mixedklassen 
mönstrades:
 • Gudrun Strandberg–Gunnar 
Andersson
 • Ylva Strandberg–Adam Stokka
 • Malin Helin–Daniel Eriksson
 • Coach: Lars Nilsson
 Mixedlaget inledde lite trevande för 
att mot slutet av kvalificeringen närma 
sig slutspel. Det räckte dock inte ända 
fram denna gång.

Om att hålla fast vid sin dam
 
TEXT: BERTIL G JOHNSON, PORTUGAL 
I skuggan av damernas VM-guld representerades Sverige också  
i övriga tre VM-klasser vid VM i Wuhan, Kina. 

förlorare i klöver och en i spader och  
t o m 4-1-sits i trumf går att klara.
 Så vad kan ställa till det? Singelklö-
ver, förstås! Men om det är så, vet Syd 
exakt hur färgen sitter och att även 
Öst har ett problem. För hur resone-
rar han när Syd lägger klöverdam på 
esset?
 Är utspelet från singel eller från 
8-3? Ska man riskera en hemsläppande 
klövervända, om man kanske har två 
spaderstick att ta?
 Det finns damer man inte ska hålla 
fast vid. Simon Ekenberg hörde dock 
just då till den trogna sorten och 
bekände med klövertre som befriade 
Öst från varje tveksamhet. Klövernio 
till stöld, låg spader enligt signal till-
baka och den tredje straffande klövern 
som ställde hjärterknekt.  
 Lustigt nog blev det ändå en vinst-
bricka. Vid det andra bordet dubblade 
Fredrik Nyström 43 (snacka om små 
marginaler) och spelade ut singeln. 
Naturligtvis gjorde dubblingen det 
lättare för Upmark, men när också 
Tuczinsky bekände med klövertre 
fordrades inte ens en fundering. 
 En straff även där.

VETERANLAGET

Veteranlaget hade ett tungt mäster-
skap och var aldrig riktigt nära slut-
spel. Vi hade följande lag på plats:

Vårbridge på Orust
21 – 23 maj 2020
För alla bridgespelare!

Silver- och bronstävlingar!

Information och anmälan:

www.toftagard.se
eller 0304-503 80  

Tofta Gård



Spela bridge när och var du vill

Utmana andra spelare
i en-mot-en-matcher

Jämför dig
med tusentals spelare

Utveckla ditt spel och
förbättra din SBF-ranking

Ladda ner gratis på
www.funbridge.com
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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!
 Daniel Gullberg svarar på läsarnas frågor.

HUR BJUDA EFTER REDUBBELT?

Först vill jag tacka för en mycket bra 
och intressant förbundstidning!
 Jag spelar Modern Standard (MS)
och hade mycket utbyte med den så 
tragiskt bortgångne Anders Wirgren. 
Jag korrekturläste MS1 och han sva-
rade alltid lysande på mina frågor om 
systemet.  
 Frågan avser följande budläge:

SYD VÄST NORD ÖST
13 D RD

I MS står det, att om redubblaren 
bjuder ny färg så är det krav, t ex:

SYD VÄST NORD ÖST
13 D RD pass 
pass 2c 2s

Här slutar informationen i boken. 
Lovar 2s fyra eller fem spader? Om 
det lovar fem kanske 4-4 i spader 
kommer bort. Å andra sidan vill vi 
ju gärna häkta motståndarna med en 
relativt jämn hand, även med fyra eller 
fem spader. 
 Vad är ett bra system med redub-
belt inblandat, om man utgår från 
MS där 2 över 1 är krav även efter en 
dubbling. 

Tord Sölvesson, Hagfors

DANIEL SVARAR

En av de stora poängerna med att 
redubbla efter motståndarnas upp-
lysningsdubbling, är att kunna ta fast 

dem. Därför spelar de flesta att om 
någon dubblar efter redubblingen så 
är det en straffdubbling. 
 Då kvarstår frågan, vad ska göra 
med en hand som inte lämplig för 
en straffdubbling, t ex efter 2c i din 
budgivning ovan. 
 Bara för att den som är i tur att 
bjuda inte kan straffdubbla betyder 
det inte att dennes partner inte kan. 
Därför är det ofta klokt att passa, för 
att se om partnern dubblar. Detta 
betyder också att kravpass bör gälla, 
vilket är en bra regel när den egna 
sidan visat styrkedominans. 
 För att komma till svaret på din 
fråga, borde budet 2s lova femkorts-
färg och en hand som är olämplig 
för motspel mot ett klöverkontrakt 
– annars hade man avvaktat med ett 
pass, för att se om öppningshan-
den kan straffdubbla. Att det lovar 
femkortsfärg följer av att med bara 
fyrkorts är det en hand som kan vara 
intresserad av motspel. Det går helt 
enkelt inte att konstruera en hand där 
fyrkortsspader är längsta färgen och 
som är kort i klöver och saknar trumf-
stöd till öppningshanden. 
 Jag vet dock inte om det är dessa 
principer som gäller även i MS. Om 
vi inte hade förlorat Anders Wirgren 
alldeles för tidigt, hade han säkerligen 
kunnat ge klarhet i den frågan. 

HUR VISA SINGELESS I STENBERGS 2NT?

Vid kvällens nybörjarkurs var ämnet 
Stenbergs 2 sang. Efter öppning med  

1 i högfärg och svaret Stenbergs 2 sang  
skulle öppningshanden med singel-
visande bud på 3-tricksnivå ge svars-
handen möjlighet att värdera slammöj-
ligheter. Lankor i öppningshandens 
singelfärg var positivt, våra gemen-
samma styrkor skulle då vara samlade 
i de tre andra färgerna. Omvänt var 
honnörer i singelfärgen negativt. 
 Frågan kom då: Om öppningshan-
dens singel är ett ess, hur då göra? Ska 
esset visas som singel i den färgen? 
Efterföljande diskussion gav inget 
entydigt svar! Hur ska man tänka? 
 Tack för en bra frågespalt med 
tydliga svar!
 Siv Åström, Finspångs BK

DANIEL SVARAR

Detta är en ganska knepig fråga, för 
båda varianterna kommer att fungera 
bra ibland. 
 Att visa det som singel fungerar 
väldigt bra när svarshanden bara har 
hackor i färgen och ser att anpass-
ningen är god. Det kommer dock att 
fungera väldigt dåligt när svarshanden 
har exempelvis kung-dam i färgen och 
tror att anpassningen är dålig, när den 
i själva verket kan vara god. 
 Vi tar ett exempel:

  2 K D 3
  c A 3 2
    
    
    
   
  2 A
  c 6 5 4

F R Å G A  D A N I E L  H U R  B J U D A  E F T E R  R E D U B B E L T ?
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Här har vi två sidofärger, där Syd har 
tre hackor respektive ett singeless. 
Genom att ta ut ruteress först, kan 
Syds två klöverhackor sedan sakas på 
K-D i ruter. 
 Personligen brukar jag inte visa ett 
singeless som en singel, för jag bedö-
mer att risken är större för att felvär-
dera honnörer i färgen än att missa att 
anpassningen är god i form av hackor 
mittemot en singel.

FÅR MAN VISA ETT KORT?

Häromdagen spelade jag den trevliga 
turneringen ”Bullervallaren” i Udde-
valla. Där uppstod en situation, att en 
spelare visade ett kort utan att lägga 
det på bordet. Är det OK? 
 Alltså, får en spelare visa ett kort 
så att alla runt bordet ser det utan 
åtgärd?

Rune Ljungströmer, Vänersborg

DANIEL SVARAR

I lag 45 står att läsa om när kort anses 
spelade. För motspelare gäller En 
motspelares kort, som hålls så att det 
är möjligt för partner att se bildsidan, 
anses spelat i det pågående sticket. För 
spelföraren anses ett kort spelat om 
det hålls med bildsidan uppåt och rör 
vid eller är nära att röra vid bordet 
eller hålls på ett sådant sätt att det 
framgår att det har spelats. 
 Så svaret på din fråga blir ”det beror 
på”. Var det en motspelare som visade 
kortet anses kortet vara spelat. Om 
det var spelföraren beror det lite på 
omständigheterna, men behöver inte 
nödvändigtvis ha varit ett spelat kort.

SEX FRÅGOR OM ALERTERING

1) Det står att budet 2c, som visar 
11-16 hp och minst femkorts klöver, 
inte behöver alerteras. Samtidigt har 
jag läst att naturliga bud som mot-
ståndarna rimligen inte kan förväntas 

förstå ska alerteras. För de allra flesta 
som inte spelar elitbridge betyder 
budet 2c ”enda krav”, dvs ca 22 hp 
uppåt.
 Därför tycker jag att partnern till 
den som använder öppningsbudet 2c 
som visar 11-16 också bör alertera. 
Har jag rätt?
 2) Vi öppnar ibland med 12, s k 
”slaskruter” som betyder 11-16 hp 
och förnekar femkorts högfärg. Givet-
vis alerterar vi alltid detta bud. Budet 
är krav och en svag svarshand utan 
fyrkorts högfärg säger 1 sang, som är 
en avböjande sang med poängstyrka 
0-9 hp.
 Ska denna avböjande sang alerteras 
(därför att styrkan kan vara så låg som 
0 hp, något som motståndarna inte 
förväntas förstå utan en alert)?
 3) Ska inkliv som inte lovar minst 
fem kort i inklivsfärgen alerteras? 
Vi fick ett påpekande en gång av en 
spelförare som ansåg att han blev 
lurad av mig när jag gick in med en 
fyrkortsfärg. 
 4) Under budgivningen vill man 
ibland visa håll i en tredje färg utan 
att ha fyra kort i färgen. Ska ett sådant 
bud alerteras? Min partner vet natur-
ligtvis inte hur många kort jag har i 
färgen, så en alertering blir i så fall för 
att budet eventuellt kan vara på färre 
kort. 
 5) Efter motståndarnas budgivning 
1 i högfärg – 2 sang (Stenberg som 
alertas) kan jag ibland gå in i fjärde 
hand med ett färgbud med ess-kung 
eller ess-dam i toppen som ett utspels-
visande bud. Jag utgår från att mot-
ståndarna kommer att bjuda vidare, så 
mitt bud görs inte alltid med fem kort 
i färgen, utan kan t o m vara två eller 
tre kort i den färgen. Vi har kommit 
överens om att ett sådant bud alltid 
ska alerteras, just eftersom det kan 
göras på få kort. Ska vi alertera?

 6) Efter 1 sang och överföring till 
högfärg ska givetvis det budet alerte-
ras, men ska även svaret alerteras (det 
lovar ju inte fyra kort i färgen)? Ska 
både 23 och 2s alerteras i nedanstå-
ende budgivning?

SYD VÄST NORD ÖST
1NT pass 23 pass
2s

Thomas Knutsson, Täby

DANIEL SVARAR

Jan Eric Larsson, ny ordförande i LK, 
har hjälpt mig att komponera svaren 
till dessa frågor.
 1) 2c ska inte alerteras. I ett natur-
ligt system ska 2c enda krav alerteras, 
eftersom det är ett artificiellt bud. 
Det betyder att det inte kan bli något 
missförstånd när 2c som visar 11-16 
hp och femkortsfärg inte alerteras, 
trots att det avviker från de vanligaste 
budsystemen.
 2) Det ska alerteras. Som du säger, 
är denna avvikelse inte något som 
motståndarna kan förväntas förstå.
 3)  Det behöver inte alerteras, då 
det visar fyra kort i färgen och således 
betyder att det är ett naturligt bud. 
Personligen hade jag uppskattat en 
alert från motståndarna om de syste-
menligt kliver in på fyrkortsfärg, då 
det är väldigt ovanligt.
 4) Eftersom budet inte lovar fyra 
kort i färgen ska det alerteras. Läget är 
likt positiva invitbud.
 5) Det stämmer bra att det ska 
alerteras, eftersom det inte lovar fyra 
kort. Nog för att motståndarna oftast 
bjuder vidare i det läget, men kliver 
man in med så få kort i sin färg finns 
det en stor risk att bli straffdubblad.
 6) Ja, 2s ska också alerteras, då det 
inte lovar fyrkortsfärg.

F R Å G A  D A N I E L  S K A  J A G  A L E R T E R A ?

>
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PROBLEM 1

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

SYD VÄST NORD ÖST
   12 13 
2NT* pass 3NT pass 
pass pass

Syd krävde till utgång och berättade 
samtidigt om ruterstöd. Bättre hade 
varit att bjuda 23, som också lovar 
hjärterstöd. Nord hade då haft möjlig-
het att bjuda sang, vilket gjort spelfö-
ringen enklare.
 Utspel: hjärtertio.
 Spelplan?

PROBLEM 2

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

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

Utspel: Rutertvå, enligt 10-12.
 Spelplan?

PROBLEM 3

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

SYD VÄST NORD ÖST
  1c pass 
13 2s pass pass 
D* pass 43 pass 
4NT* pass 53* pass 
63 pass pass pass

Efter Västs spärrinkliv upplysnings-
dubblar Syd. I kraft av fyrkorts 
trumfstöd och topphonnörer hoppar 
Nord till utgång. Essfråga leder sedan 
till lillslam.
 Utspel: spaderkung.
 Du tar spaderess (Öst markerar för 
trekorts spader) och trumfar ut i tre 
drag. Väst sakar då två spader. 
 Hur vill du fortsätta?

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 50.

Tommys lagom svåra
       VAD SKA JAG ÖPPNA MED?

I den senaste klubbtävlingen fick jag 
en hand som jag inte tycker passar in 
i något öppningsbud. Jag satt i första 
hand med alla i zonen:

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

Alla möjliga bud snurrade i mitt 
huvud – pass, 1s, 2s, 3s och 4s! 
 Vilket är det bästa öppningsbudet?

Rosen

DANIEL SVARAR

Det är inte konstigt att handen inte 
passade för något öppningsbud – den 
har ju 14 kort! Men om vi tar bort 
en klöver är 4s (6-5 kan väga upp att 
man inte har så många spader) och 1s 
(med så fin fördelning kan man öppna 
lite tunnare) rimliga bud. 4s är mer 
riskabelt, men kan också leda till stora 
problem för motståndarna. Jag tycker 
det är ett gränsfall och hade låtit dags-
humöret avgöra.

FINNS DET NÅGOT OTILLÅTET PSYKBUD?

Det finns spelare som tror att psyk-
bud inte är tillåtet i bridge, vilket det 
är och tillhör spelet. Finns det tillfäl-
len, öppningsbud eller budlägen då 
psykbud inte är tillåtna?

Rosen

DANIEL SVARAR

Ja, det finns det. I tävlingar utomlands 
förekommer begränsningar av psyk-
bud, t ex kan det vara förbjudet att 
psyka med artificiella bud.
 I Sverige finns inga sådana begräns-
ningar i reglerna. Det kan dock ändå 
vara otillåtet om din partner har större 
anledning att genomskåda bluffen än 
motståndarna, genom samspelthet 
eller att man pratat om psykläget ihop. 
Så fort partnern börjar lära sig att 
man psykar i vissa lägen så är det en 
överenskommelse och ska deklareras, 
alerteras och får prickar, men något 
förbud mot själva budet finns det inte.

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

>
>

Forts. Fråga Daniel...

www.reseskaparna.se/bridgeresor

På våra resor ingår alltid: • Erfarna svenska bridge- & reseledare • Svensktalande lokalguide 
• Flyg t/r • Logi • Oftast halvpension • Utfärder • Dagligt bridgespel   

Vi spelar tävlingsbridge på alla våra resor

Innehållsrika bridge- och kulturresor
2020

NYA BRIDGERESOR
Avresa från 

Kastrup& Arlanda
Boka innan 20 feb

erhåll 500 kr 
rabatt

För mer information om bridge: Kalle Persson 0730-80 89 07

Detta är en resa för er som tycker om eller är nyfikna på Italien, maten, människorna och 
kulturen. Här får ni allt och lite till. Vi bor bekvämt på vackra Hotel Le Palme nära Porto 
Cervo, som har en egen strand, pool och trevlig trädgård. Tillsammans med vår lokala 
svensktalande guide besöker vi Sardiska berg & byar, äter lunch med herdarna, provar det 
goda vermentinovinet och den lokala pecorino-osten samt lär oss om stenålderns Nurager.

Pris NU: 14 450 kr  ord. pris 14 950 kr 9 dagar, 7 maj 2020

Sardinien - Smaragdkusten 
- Italiens Gotland, en vacker, mysig och stolt ö

Albanien - Dürres Riviera 
- Josifs Albanien - storslagen natur, en fördold historia och underbar mat

Nu har du chansen att få uppleva Albanien som nyligen öppnat upp för besökare och möta 
stolta och vänliga albaner. Josif vår värd, som växt upp under kommuniståren, visar oss 
delar av hans nya Albanien. Vi bor invid havet på Premium Hotell som har ett perfekt läge 
direkt på den fina, breda sandstranden på Durres Riviera. Hotellet har poolområde med två 
pooler. 

Pris NU: 13 950 kr ord. pris 14 450 kr  8 dagar, 31 okt 2020
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• Flyg t/r • Logi • Oftast halvpension • Utfärder • Dagligt bridgespel   

Vi spelar tävlingsbridge på alla våra resor

Innehållsrika bridge- och kulturresor
2020

NYA BRIDGERESOR
Avresa från 

Kastrup& Arlanda
Boka innan 20 feb

erhåll 500 kr 
rabatt

För mer information om bridge: Kalle Persson 0730-80 89 07

Detta är en resa för er som tycker om eller är nyfikna på Italien, maten, människorna och 
kulturen. Här får ni allt och lite till. Vi bor bekvämt på vackra Hotel Le Palme nära Porto 
Cervo, som har en egen strand, pool och trevlig trädgård. Tillsammans med vår lokala 
svensktalande guide besöker vi Sardiska berg & byar, äter lunch med herdarna, provar det 
goda vermentinovinet och den lokala pecorino-osten samt lär oss om stenålderns Nurager.

Pris NU: 14 450 kr  ord. pris 14 950 kr 9 dagar, 7 maj 2020

Sardinien - Smaragdkusten 
- Italiens Gotland, en vacker, mysig och stolt ö

Albanien - Dürres Riviera 
- Josifs Albanien - storslagen natur, en fördold historia och underbar mat

Nu har du chansen att få uppleva Albanien som nyligen öppnat upp för besökare och möta 
stolta och vänliga albaner. Josif vår värd, som växt upp under kommuniståren, visar oss 
delar av hans nya Albanien. Vi bor invid havet på Premium Hotell som har ett perfekt läge 
direkt på den fina, breda sandstranden på Durres Riviera. Hotellet har poolområde med två 
pooler. 

Pris NU: 13 950 kr ord. pris 14 450 kr  8 dagar, 31 okt 2020

Sommar, Sol och Semester
I nr 3/2020, med utgivning i mitten av juni, ger vi  Sveriges alla bridgeklubbar möjligheten att 
gratis tala om vilken eller vilka spelkvällar man hälsar gästspelare välkomna under sommaren 
2020. Vi planerar att som vanligt införa lättlästa kartor. Fyll i nedanstående talong och skicka 
till redaktionen. Senast den 12 maj vill vi ha skriftliga uppgifter om klubbens sommarbridge.

OBS! BARA DE KLUBBAR SOM SKICKAR IN NY INFORMATION KOMMER MED PÅ SOMMARKARTORNA!

Klubb: .................................................................................  Ort: .........................................................

      Vi önskar införa samma information som i 2019 års sommarkarta!
      (Då behöver inte nedanstående fyllas i)

Speldag(ar): .....................................................Datum:  ................................................................
Klockan: ........................................................................................................................................
Adress/Spellokal: ..........................................................................................................................
Kontaktperson (som kan svara på frågor): .................................................................................
Telefon och e-post till kontaktperson ovan: ..............................................................................
      Vi erbjuder partnergaranti. Vi har jourspelare. Gästspelare kan komma ensam utan föranmälan!

SKICKA DENNA TALONG TILL: BRIDGE, VILLA CICERO, 775 70 KRYLBO. 

E-POST: BRIDGE@SVENSKBRIDGE.SE
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I höstas fick Svenska Bridgeförbundet 
en ny lagkommission. I samband med 
riksstämman trädde Christer Grähs 
tillbaks som ordförande och ersattes 
av Jan Eric Larsson. Samtidigt utöka-
des lagkommissionen med nya med-
lemmar och fick en ny organisation.
 Lagkommissionen är Svenska 
Bridge förbundets högsta instans när 
det gäller att tolka lagar och regler, att 
hantera överklaganden, samt att avge 
domslut. Om ett domslut på en täv-
ling överklagas, kan det så småningom 
nå lagkommissionen, där det slutgil-
tigt avgörs. Lagkommissionens dom-
slut publiceras på förbundets hemsida, 
med idén att de ska ha en utbildande 
och prejudicerande funktion.

NY ORDFÖRANDE

Lagkommissionens nye ordförande, 
Jan Eric Larsson, kommer från Lund 
och tillhör bridgeklubben LUCK. 
Han har varit tävlingsledare Steg 3 
under flera år, översatte 2017 års lagar 
till svenska och blev elittävlingsledare 
2018. Han är professor i artificiell 
intelligens vid Lunds tekniska hög-
skola och företagsledare för företaget 
GoalArt på forskningsbyn Ideon. Han 
är gift med Anu Uus och spelar helst 
stark klöver.

NY ORGANISATION

I samband med bytet av ordförande 
passade Jan Eric Larsson på att ändra 
lite på lagkommissionens organisation 

och sammansättning. Från och med 
hösten 2019 är lagkommissionen inde-
lad på följande sätt.
 Arbetsgruppen – bereder ärenden, 
fördelar ärenden till de övriga grup-
perna, samt dömer de ärenden som 
inte kräver en mer grundlig bedöm-
ning. Arbetsgruppen består av de 
svenska elittävlingsledarna: Björn 
Andersson, Tommy Andersson,  
Philip Berggren, Henrik Johansson, 
Linus Jorner, Carl Ragnarsson,  
Ryszard Sliwinski och Pierre Winberg.
 Bedömningsgruppen – hanterar de 
ärenden som innehåller djupare be-
dömningsmoment. Den består av ett 
antal utvalda elitspelare: Sven-Olov 
Flodqvist, Tommy Gullberg, Tor-
björn Gustavsson, Jan Kamras, Ma-
rion Michielsen och Cecilia Rimstedt.

 Lagtolkningsgruppen – hanterar 
ärenden som innehåller ren lagtolk-
ning. Den består av utvalda tävlingsle-
dare med internationell erfarenhet och 
gedigen kunskap om bridgelagarna: 
Henrik Johansson, Linus Jorner, Carl 
Ragnarsson och Ryszard Sliwinski.
Jan Eric Larsson, ordförande, och 
Mikael Grönkvist, sekreterare, ingår i 
samtliga tre grupper.

ÖVERKLAGANDE AV DOMSLUT

Varje gång en tävlingsledare avger ett 
domslut, kan detta överklagas, i första 
hand till en tävlingsjury. 
 En jury bör (minst) bestå av en lag-
kunnig person, en elitspelare och en 
spelare av samma nivå som de inblan-
dade. Juryn behandlar överklagandet 
och avger ett nytt domslut (som 
naturligtvis kan vara samma som täv-
lingsledarens). Även juryns domslut 
kan överklagas och då går fallet till 
lagkommissionen, som avger ett dom-
slut som inte kan överklagas.
 Det är tävlingsledaren som hanterar 
överklagandeprocessen, lämnar fallet 
till juryn, och kontaktar lagkommis-
sionen. Instruktioner för för överkla-
gandeprocessen och för juryns arbete 
finns på förbundets hemsida:
www.svenskbridge.se/tk/regler-tl
 Vill man ha en snabb behandling 
ska man använda den elektroniska 
blanketten och skicka in fallet till 
Svenska Bridgeförbundets kansli, via 
e-post till kansliet@svenskbridge.se.

Lagkommissionens ordförande 
Jan Eric Larsson tillsammans 
med hustrun Anu Uus.

Ny lagkommission

TEXT: JAN ERIC LARSSON, LUND  FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Lagkommissionen är Svenska Bridgeförbundets högsta instans när det gäller 
att tolka lagar och regler, att hantera överklaganden, samt att avge domslut.

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



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

 Nytt för i år är, att om en jury eller 
lagkommissionen anser att ett över-
klagande är obefogat, så kan det leda 
till poängavdrag (50% på toppen av en 
bricka i partävling och två vinstpoäng 
i lagtävling).
 Gången i en överklagandeprocess 
bestäms av SBF och beskrivs i det 
generella regelverket. 
 SBF har dock utsett alla distrikt och 
klubbar till tävlingsarrangörer, vilket 
betyder att en klubb får använda sitt 
eget system för att hantera överkla-
ganden. Detta görs bland annat av  
BK S:t Erik i Stockholm. Man har 
dock alltid rätt att få ett domslut prö-
vat av lagkommissionen.
 Om du som tävlingsledare eller spe-
lare har frågor om bridgens lagar och 
regler, om överklagandeprocessen, 
eller om något annat som faller under 
lagkommissionen, går det bra att kon-
takta ordförande Jan Eric Larsson via 
e-post till jel@svenskbridge.se

Grand Tours erbjuder prisvärda resor av 

hög kvalité där natur- och kulturupplevelser 

kombineras med trivsamt bridgespel under 

ledning av våra erfarna bridgeledare. 

NYHET! BRIDGE I JURMALA, LETTLAND En ny och prisvärd 
kvalitetsresa till Jurmala, Lettlands berömda kurort, belägen 25 

km från huvudstaden Riga. Vi bor på ett modernt hotell med 
utmärkt service och spa och spelar bridge i ett reserverat 
konferensrum under veckan. Avresa från Stockholm 19/4,  
8 dagar. Pris från 9 495 kr. 

BRIDGEVECKA I ESTORIL, PORTUGAL. Vi bor på svenskägda 
Hotel Londres som specialiserat sig på just bridgegrupper.  
Avresa från Stockholm 14/3, 24/10, 8 dagar. Pris från 11 595 kr.

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

FLODKRYSSNINGAR | HÄLSORESOR | TEMARESOR | LÅNGTIDSRESOR | BRIDGERESOR

Pantone Warm Gray  2U 100%

Pantone Warm Gray  4C 100%

Svart 65%
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Det mesta ingår i resans pris!

 NOTISER

BUDLÅDANS UPPFINNARE UR TIDEN

Gösta Nordenson gick vid 86 års 
ålder bort i slutet av förra året.  
I bridgekretsar går han till historien 
som budlådans uppfinnare. 
 I Bridge nr 5/2011 finns ett repor-
tage om Gösta och hur budlådan 
tog sina första inkliv på marknaden.

SANNA PÅ OMSLAGET I FRANKRIKE

Frankrike är det land i Europa som 
har flest medlemmar i sitt bridgeför-
bund. Med nära 100.000 medlem-

mar har de fyra gånger fler än vårt 
förbund. Nyligen gjorde den fran-
ska fristående tidningen BeBridge 
en påkostad re-design. Där hyllas i 
ett reportage Sveriges stora inter-
nationella framgångar på senare år. 
Omslaget pryddes av vår duktiga 
bridgetjej, Sanna Clementsson.

Gösta.Gösta.
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Den internationella lagboken näm-
ner att det finns något som heter 
alertering, men väljer att hänskjuta 
regleringen av detta till varje lands 
ansvariga organisation (Lag 40 B2 iii). 
I Sverige är det Svenska Bridgeförbun-
det som reglerar detta och 2010 fick vi 
nya regler för alertering. De finns i det 
generella regelverket (sidorna 34-39), 
som uppdateras årligen och kan hittas 
på följande webbsida:
svenskbridge.se/tk/regler-tävling
 De nuvarande alerteringsreglerna är 
med avsikt väldigt kortfattade. Tanken 
är att göra det så lätt som möjligt att 
använda dem. Grundregeln är att alla 
artificiella bud ska alerteras, medan 
naturliga bud inte behöver alerteras. 
Men det måste vara lite mer detaljerat 
än så. Vad som ska alerteras finns i 
rutan på nästa sida.
 Utöver dessa korta grundregler 
innehåller det generella regelverket 
en exempelsamling, som ger ett antal 
exempel på när man ska alertera och 
varför.

VAD MOTSTÅNDARNA KAN  

FÖRVÄNTAS FÖRSTÅ

Det som ställer till mest tolkningssvå-
righeter är nog den sista regeln, nämli-
gen att man ska alertera bud som mot-
ståndarna rimligen inte kan förväntas 
förstå. Man hör ofta tolkningen att 

om ett bud skiljer sig från betydelsen 
i Modern Standard eller något annat 
naturligt system, så ska det alerteras. 
Det låter enkelt men är fel. Låt mig 
förklara med några exempel.

EXEMPEL 1: 1s–3s

Du spelar Modern Standard och öpp-
nar med 1s. Partner höjer till 3s, som 
är svagt och spärrande med femkorts 
spaderstöd. Det är ett naturligt bud i 
öppnarens färg och inte krav, så ingen 
av de specifika reglerna är applicerbar. 
Men i Modern Standard är 3s ett in-
vitbud med 10-12 poäng och spader-
stöd. Det skiljer sig signifikant från 
den betydelse ni använder. Det finns 
inget i budsituationen som gör att 
motståndarna kan genomskåda vilken 
betydelse budet har, så du ska alertera.
Betydelserna skiljer sig mycket. Om 
3s är invit har ni minst 22-23 poäng 
tillsammans, och motståndarna kan 
som mest hoppas på att konkurrera 
eller passa. Om det är spärr, däremot, 
kan motståndarna mycket väl ha ut-
gång i korten, och måste agera på ett 
helt annat sätt. De har rätt att veta 
vilken betydelse ert bud har och det är 
därför du ska alertera.

EXEMPEL 2: ÖPPNINGSBUDET 2c  

I STARK KLÖVER

Nu spelar du stark klöver och part- 
 

nern öppnar med 2c, som visar 11-
15 poäng och minst femkorts klöver. 
Det är ett naturligt bud och ingen av 
de specifika reglerna säger att det ska 
alerteras. Men det skiljer sig ju från 
betydelsen i Modern Standard. Borde 
det då inte alerteras?
 Nej, eftersom öppningsbudet 2c i 
Modern Standard och andra naturliga 
system är artificiellt och ska alerteras, 
så är det inte rimligt att motståndarna 
missförstår situationen. Om motstån-
darna inte har tittat i förväg på ert 
deklarationskort och tror att ni spelar 
Modern Standard, så blir de förvå-
nade när du inte alerterar. De kan då 
dra slutsatsen att eftersom du inte 
alerterade, så måste budet avvika från 
Modern Standard och vara naturligt. 
De har fått exakt den hjälp som alerte-
ringssystemet är tänkt att ge.
 Exempel 2 visar att tolkningen som 
säger att ett bud som avviker från Mo-
dern Standard ska alerteras, kan vara 
fel. Bud som är artificella i Modern 
Standard och därför ska alerteras, be-
höver inte alerteras om de avviker från 
Modern Standard och är naturliga. 
Det avgörande är om motståndarna 
rimligen kan förstå budets betydelse 
eller inte.

VANLIGA BUD SOM SKA ALERTERAS

Man hör ibland också spelare som 

Vilka bud ska alerteras?

TEXT: JAN ERIC LARSSON, LUND

I Sverige har vi numera ovanligt enkla och kortfattade regler för alertering. 
Den sista grundregeln är att man ska alertera naturliga bud vars innebörd 
motståndarna rimligen inte kan förväntas förstå utan alert. Just denna regel 
brukar skapa frågor, men är egentligen ganska lätt att förstå.

L A G K O M M I S S I O N E N  A L E R T E R I N G A R
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hävdar att vanliga bud, som Stayman 
och 2c som enda krav, inte behöver 
alerteras, men det är helt fel. Enligt 
den första grundregeln ska alla artifi-
ciella bud alerteras, och det gäller även 
vanliga konventioner. Glöm alltså inte 
att alertera högfärgsfrågan 2c, svaren 
22 och 2 sang (om de är artificiella), 
överföringsbud och svar på överfö-
ring, Stenbergs två sang, eventuella 
artificiella svar på Stenberg, försvars-
budet 2 sang som visar lågfärgerna, 
och alla andra vanliga men artificiella 
bud.

TIPS OM HUR MAN ALERTERAR

Det är den som alerterar som är ansva-
rig för att båda motståndarna uppfat-
tar alerten. Därför är det viktigt att 
man gör på rätt sätt. Jag skulle starkt 
rekommendera att du gör på följande 
sätt från och med nu.
 Om det finns ett alertkort är det 
bäst att använda detta. Så fort partnern 
bjuder ett bud som ska alerteras tar du 
fram alertkortet och håller det tydligt 
mitt framför dig över din egen del på 
bordet. Du behöver inte vifta med 
det eller hålla det framför ansiktet på 
motståndarna. Däremot bör du ta en 
titt på båda motståndarnas ögon. Då 
ser du om de har uppfattat alerten, 
vilket du har ansvar för. Det är också 
mycket bra om de senare skulle för-
söka hävda att de inte såg alerten.
 Stoppa sedan ner kortet i budlå-
dan igen eller lägg det med alertsidan 
nedåt, så att det inte ligger en synlig 
alert framme när partner bjuder nästa 
bud. Lägg det inte heller bland korten 
i budgivningen. Du kan ju behöva 
alertera igen.
 Om det inte finns något kort, 
knacka en eller två gånger i bordet. 
Det behöver inte vara överdrivet 
ljudligt, men det ska vara tydligt. 
Och kolla samtidigt att motståndarna 

Följande bud ska alerteras
 
c Artificiella bud i färg och sang samt artificiella  
 pass.

c Bud i ny färg, som inte är krav för minst en  
 rond, ska alerteras i följande situationer: 
    — Bud av svarshanden i ny färg efter  
    partnerns färgöppning på 1-tricksnivån  
    (förutom när man är förhandspassad). 
    — Hopp i ny färg efter partnerns naturliga  
    inkliv i färg. 

c Sangbud som är krav. 

c Bud i partnerns färg som är krav. 

c Öppningsbud i färg på 1-tricksnivån som  
 kan vara svagare än 10 hp och som saknar  
 kompenserande fördelning. 

c Öppningsbudet 1NT som är svagare än 14 hp.

c Naturliga bud vars innebörd motståndarna  
 rimligen inte kan förväntas förstå utan alert.

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

✃

uppfattar din knackning. Att använda 
alertkortet är dock klart bättre. Där-
för bör också alla klubbar se till att 
ha kompletta budlådor med alert och 
stopp för varje spelare.

DET SMYGANDE FINGRET

Vissa spelare smyger försiktigt upp 
ett finger till bordskanten när de ska 
alertera. Det kan bero på att de inte 
vet hur man ska alertera, att de är 

osäkra på budläget, eller att de för-
söker fuska. I vilket fall som helst är 
detta sätt att alertera helt oacceptabelt. 
Om det händer kan du antingen artigt 
fråga om det var en alert, eller (lite 
mer provocerande) be dem läsa den 
här artikeln. Det ”smygande fingret” 
är definitivt inte korrekt bridge. Om 
det någon enstaka gång har hänt att 
du gjort så själv, lova mig att från och 
med nu gör du aldrig om det!
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Nya Bridgeskolan är lokaliserat inne i 
BK S:t Eriks lokaler på Kungsholmen 
i Stockholm. S:t Erik har ett starkt 
varumärke och de är måna om att ha 
en bridgeskola med god renommé. 
Varje termin slussas nyexaminerade 
bridgespelare in i klubbens verksam-
het och hyran Bridgeskolan betalar är 
satt som en rörlig kostnad, baserad på 
antalet elever.
 Under höstterminens avslutnings-
tävling var Bridge på plats för att 
träffa såväl lärare som elever.
 Bridgeskolan drivs sedan 10 år av 
Catharina och Krister Ahlesved. Då 
bytte de ett pedagogiskt yrke till ett 
annat, från gymnasielärare till att 
arbeta 100% med bridge i Sveriges 
största bridgeskola. Bridgekunskaper 
saknas inte heller och båda har spelat i 
landslaget. 
 – Vi kom lite till dukade bord för 
10 år sedan, när 40-talisterna stod på 
rad för att återupptäcka kortspelet de 
utövade som unga. Under åren har 
vi försökt förädla och utveckla. Inte 
minst med ett nytt och modernt kurs-
materiel som Magnus Lindkvist är 
författare till, berättar Krister.
 Till sin hjälp har de en bukett av 
imponerande lärare, många med lång 
erfarenhet av bridge och bridgeutbild-
ning.
 Många av våra duktiga juniorspe-
lare har arbetat som bridgepedagoger. 

Bland dem Johan Upmark, Mikael 
Rimstedt, Johan Säfsten, syskonen 
Ida och Mikael Grönkvist, bara för att 
nämna några.
 – Det är en win-win-situation. Vi 
kan föryngra ledarstaben samtidigt 
som ungdomarna får ett extraknäck 
och kan finansiera sitt uppehälle i 
Stockholm, och närhet till BK S:t Erik 
vilken är en plantskola för blivande 
bridgestjärnor, berättar Krister.
 Hur länge stannar en genomsnitts-
elev inom Bridgeskolans ramar?

 – Nybörjarkursen består av två 
delar över två terminer. Många väljer 
sedan att bygga på kunskaperna under 
ett andra år. Minikurser erbjuds som 
ett komplement till dem som redan 
spelar bridge i Stockholm. Inte alla vill 
tävla, men vi har märkt att spelarna 
skapar ett socialt nätverk och följs åt 
ut i klubb eller hemmabridge, vilket 
som nu passar dem bäst, säger Catha-
rina.
 Skolan utbildar 900 elever per 
termin. En termin omfattar 11 lek-

10 år med Nya Bridgeskolan

TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: PETER VENTURA, KARBLO & NYA BRIDGESKOLAN

Nya Bridgeskolan är med bred marginal Sveriges största bridgeskola. 
Kursutbudet omfattar nästan 30 kurser per termin, både på dag- och 
kvällstid, samt olika typer av spelträning.

Nya Bridgeskolans lärare har mycket gedigna kunskaper.  
Fr v: Catarina Midkog, Elisabeth Nordling, Anita Brynje, 

Anna Roos, Krister Ahlesved, Jan Lagerman, Johan Säfsten, 
Catharina Ahlesved, Måns Berg, Johnny Östberg, 

Per Leandersson, Ida Grönkvist, Magnus Lindkvist 
och Teo Bodin. På bilden saknas Mikael Rimstedt.
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tioner, ett pass i veckan, och en av-
slutning. En lektion består av 30-45 
minuter teori därefter spel i drygt två 
timmar.  
 Krister menar att skolan ger valuta 
för pengarna.
 – Vi borgar för kvalitet. Vi är duk-
tiga, lärarna följer ett fungerande kon-
cept – och det ger resultat. 
 Eftersom nästan 30 kurser hålls per 
termin, finns fördelen för den elev 
som missar ett kurstillfälle att tillfälligt 
göra ett inhopp i någon annan grupp. 
 För att få en mjuk övergång från 
kurs till tävlingsspel slussas elever in i 
klubbens ligasystem. Innan ligakvällen 
ges en kortare lektion på ett speciellt 
tema och därefter spelas 20 brickor.

ANNONSERING

Annonser i numera nedlagda Metro 
gav relativt god respons i jämförelse 
med Dagens Nyheter och Svenska 
Dagbladet. Men bästa marknadsfö-
ringen är dock en annan.
 – Många av våra deltagare kommer 
till oss genom mun-mot-mun-meto-
den. Det är den bästa annonseringen, 
säger Krister.
 Har rekryteringen förändrats under 
de här tio åren?
 – Ja, vi får numera arbeta hårdare 
med rekrytering och även på ett annat 
sätt än tidigare. Vi har bl a anammat 
den modell Arne Larsson, framgångs-

rik kursledare i Göteborg, använder. I 
början av terminen erbjuds bridgespe-
lare ta med en granne, arbetskamrat, 
barnbarn eller annan förväntansfull 
till prova-på-dagar. Tillsammans visar 
vi hur trevligt det är att spela bridge. 
Det kostar ingenting och BK S:t Erik 
bjuder på fika. Mellan 150-200 brukar 
komma och prova på och en del av tar 
steget in i vår kursverksamhet.
 Krister är sedan i höstas också ord-
förande i Svenska Bridgeförbundets 
utbildningskommitté. Erfarenheten 
av att leda Bridgeskolan kommer till 
nytta också i den rollen.

 – Utmaningen för bridgesporten 
är att fånga dem som vill tävla. Start-
sträckan är lång. Det gäller att hitta 
tävlingsformer som kan locka både 
topp som bredd. Exempel på sådana är 
t ex Gröna hissen och strata. Kanske 
kan man implementera två prislistor i 
DM, en ordinarie och en med handi-
kapp? I Stockholm erbjuds särskilda 
distriktsmästerskap för dem med max 
ruternål, berättar Krister.

BIDTRAINER

BidTrainer är en ett nytt tekniskt 
hjälpmedel som tagits fram av Erik 

Janeth Isdahl, Maj Gellvén, Yvonne Åberg och Mona Tunborg har paus 
i terminsavslutningen och tar en stärkande kaffekopp inför de avslutande 
brickorna.

>
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Torbjörn Holmqvist 
och Anne Lindwall 
vann avslutnings-
gruppen i ”Bättre 
Spel”.

Christina Lillieros 
och Hélen Hesser 
vann avslutnings-
tävlingen för 
kurserna ”Bättre 
Bud” & ”Spela”.

Det gäller att komma ihåg grunderna, 
för det byggs på med nytt hela tiden, 
säger AnnChristin Morin.

U T B I L D N I N G  N Y A  B R I D G E S K O L A N

Sjöstrand i Skövde för Bridgeskolans 
räkning. Det är en webbtjänst för att 
öva budgivning. Per Leandersson be-
rättar att det hittills finns 3 541 givar 
att träna på och fler kommer. Syste-
met i budövningarna bygger på Brid-
geskolans bokserie, i grunden 15-17-
sang och fyrkorts högfärger.
 Det finns möjlighet att med ett gra-
tiskonto prova några demonstrations-
givar här:
https://bidtrainer.nyabridgeskolan.se

NYTT MED SLUMPADE GIVAR

För många var det i terminavslutning-
en första gången de spelade med slum-
pade givar, långt bort från skolans 
trygga och tillrättalagda spelövningar. 
Därför blev det stort huvudbry, när 
en av avslutningstävlingens brickor 
visade sig bli rundpass. Vad gör vi nu? 
undrade många. Det här var nåt nytt!
 Vi frågade några av deltagarna hur 
det är att gå på bridgekurs.
 – Det är väldigt kul… men så är det 
det här med budgivningen… Det är så 
svårt att hamna i rätt kontrakt, säger 
Yvonne Åberg som fick bridgekursen 
i födelsedagspresent av hennes dotter. 
 – Pappa spelade jämt bridge. Nu 
blir det väl lika för mig, för oj vad kul 
bridge är, säger Janeth Isdahl.
 – Krävande! säger Ann Christin 
Grevér.
 – Det gäller att komma ihåg grun-
derna, för det byggs hela tiden på med 
nytt, säger AnnChristin Morin som 
gått kursen Plus.

KOSTNADSFRIA SEMINARIER

Den som vill träffa några av Bridge-
skolans lärare och få goda bridgetips, 
finns möjligheten under Bridgefestiva-
len i Örebro. Där hålls fem kostnads-
fria seminarier på olika teman, ett om 
dagen från söndagen den 26 juli till 
torsdagen den 30 juli.

Krävande! konstaterar Ann Christin 
Grevér.

>
>
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F O R T B I L D N I N G  B O K N Y H E T E R

KIM FRAZER:
• GAINING THE MENTAL EDGE AT BRIDGE
Master Point Press; 188 sidor 
Målgrupp: Alla som vill utveckla sin 
mentala förmåga
Språk: Engelska 

BETYG: 3

Kim Frazer täv-
lade framgångs-
rikt i skytte 
för Australien 
innan hon sik-
tade på att även 
nå landslaget i 
bridge, vilket 
hon lyckades 
med. 
 Bridgespelare ägnar mycket tid 
till system och spelteknik, men Kim 
upptäckte att mental träning, ofta 
avgörande för yppersta framgång i 
andra sporter, i stort sett inte berörs 
i bridgelitteraturen. I denna bok har 
hon försökt överföra den metodik 
hon med bra utfall använde sig av som 
skytt. Det går sådär. Liknelser som 
att visualisera sig träffa mitt i prick i 
skytte och att skvisa hem en slam hal-
tar, även om andemeningen är god.  
 Vissa bitar i boken, som avslapp-
ningsövningar, hur man förbereder sig 
inför tävlingar, hur man mentalt ska 
agera under pågående spel och förstå 
hur de psykologiska faktorerna påve-
rar prestandan tycker jag var bra. Det 

finns säkert något i boken för alla.
RECENSERAD AV: PETER VENTURA, KARLBO 

MARTIN HOFFMAN:
• BRIDGING TWO WORLDS
Master Point Press; 208 sidor 
Målgrupp: Alla 
Språk: Engelska 

BETYG: 4

Född i en 
ortodox judisk 
familj i Prag 
förlorade 
Martin Hoff-
man hela sin 
familj under 
förintelsen. 
Fjortonåringen 
Martin Hoff-
man klarar sig 
undan en omedelbar död vid ankom-
sten till Auschwitz genom att påstå att 
han var 18 år. Genom en kombination 
av skräck och lycka överlever han 
sitt första år i Auschwitz och därefter 
även dödsmarschen till Buchenwald – 
och förblir vid liv tills lägret befrias av 
amerikanska trupper.  
 Efter att ha flyttat till England 
plågas Hoffman av överlevnadsskuld, 
vilket leder till en lång tid av djup 
depression. Han lär sig ett yrke (dia-
mantslipning) men upptäcker så små-
ningom två saker: en talang för bridge 
och fascination av spel. Medan han når 

framgång med den första upptäckten, 
och blir ett bridgeproffs av yppersta 
världsklass, förstör fascinationen för 
spel och dobbel nästan hans liv. Det är 
först senare i livet, med hjälp av sin fru 
Audrey, som Hoffman kan övervinna 
sina mörka minnen, komma över sitt 
spelberoende och äntligen hitta till-
fredställelse i ett nytt liv i Florida. 
 Martin hade en sällsynt förmåga 
att få ut det bästa ur sina bridgepart-
ners och blev därför ofta inhyrd som 
bridgeproffs. Det kunde finansiera det 
spelberoende han så länge förnekade.  
 Trots att det inte finns några 
bridge givar i boken, är Martins 
livsöde berättad med egna ord, trots 
en del plumpa erotiska och sexistiska 
inslag, fascinerande.  
 Baksidestiteln, En mans resa från 
mörker till ljus, ger en bra samman-
fattning.
RECENSERAD AV: PETER VENTURA, KARLBO

STEPHEN KENNEDY:
• CROCS ON SQUEEZE PLAY 
VOLUME ONE & VOLUME TWO
Master Point Press; 253 & 261 sidor

Målgrupp: Elitspelare  
Språk: Engelska 
BETYG: 4

Unge engelsmannen Stephen Kennedy 
debuterar med inte bara en, utan två (!), 
böcker om avancerade skvisar. 

Våra recensenter betygsätter nya böcker och datorprogram på 
en femgradig skala (5 är bäst, 1 inte så bra...) och bedömer 
målgruppen enligt följande kategorisering: Nybörjare,  
Nybörjare+, Klubbspelare, Klubbspelare+ och Elitspelare.

Nya böcker 

Forts. på sid 25
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F Ö R B U N D  F U N B R I D G E

SBF har beslutat att tillsammans med 
Funbridge arrangera tävlingar på 
www.funbridge.com. Även Danmark 
ligger i startgroparna och kommer 
inom kort börja göra detsamma. 
Norge har haft tävlingar på Funbridge 
i snart två år. 

VAD ÄR FUNBRIDGE?

Du spelar tävlingar på Funbridge på 
din dator, platta eller smartphone. Din 
partner och dina motståndare är dock 
inte människor utan s k ”robotar”. 
En robot är ungefär som en dator, 
och Funbridges robotar är omvittnat 
väldigt bra. 
 Funbridge är ett franskt företag 
med tusentals användare över hela 
världen.
 Fram till nu har vi kunnat spela 
Funbridge i diverse utmaningar och 
tävlingar, och det finns även kurser. 
Gå gärna till www.funbridge.com och 
kolla in vad som erbjuds!
 Nu startar även en tävlingsform 
där du kan tävla mot andra svenska 
spelare varje dag i veckan och till och 
med spela ihop mästarpoäng! Hur går 
det till? 

 I korta drag: du ska registrera dig 
för att spela en tävling, och varje en-
skild tävling löper mellan kl 03.00 och 
slutar 02.59 ett dygn senare. Du kan 
under den perioden spela när du vill 
och även göra en paus och återuppta 
spelet. En tävling om dagen erbjuds 
och varje tävling omfattar 20 brickor. 
Fem dagar i veckan spelas tävlingarna 
med partävlingsberäkning och två 
med lagberäkning (imp). 
 Du väljer system för dig och ”din” 
robot. Det går att välja mellan ett stort 
antal, framför allt naturliga, budsys-
tem.
 Notera datumet 1 mars i din kalen-
der, för då spelas SBF:s första tävling!

BRONSPOÄNG OCH PRISER

Som SBF-medlem spelar du om brons-
poäng när du spelar en SBF-tävling! 
 I tillägg delar Funbridge ut olika 
priser; en pristävling varje helg med 
mestadels ”diamanter” (se faktarutan)
som pris, och en månadstävling. 
 SBF vill inte vara sämre och delar ut 
frispel till Bridgefestivalen till veck-
ans bästa bronspoängsplockare och 
varje månad blir det likadant till såväl 

månadens total-etta som till den mest 
framgångsrika med max ruternål. 
 I tillägg till att spela spännande täv-
lingar bidrar du lite till SBF. Ibland 
kommer temaveckor hållas, t ex till 
förmån för juniorbridgen.

GRATIS DEN 1 MARS!

Första tävlingen den 1 mars blir helt 
gratis att delta i. Det blir sedan några 
ytterligare gratistävlingar så att alla 
kan prova på hur det känns att spela 
robotbridge. Mer info kommer när 
vi öppnar hemsidans Funbridge-sida.  
Därefter kostar det lite pengar att 
spela. Valutan du betalar med heter 
”diamanter”; dessa ädelstenar handlar 
du hos Funbridge och använder sedan 
till SBF-tävlingar. En tävling kommer 
att kosta ungefär 20 kr att spela.

VAD HÄNDER NU?

I andra halvan av februari kommer vi 
att på www.svenskbridge.se öppna en 
avdelning vikt för SBF:s tävlingar på 
Funbridge. Där kommer du finna mer 
detaljerad information om hur det 
hela går till, resultat och annat.
 2020 blir en inkörningsperiod och 
vi hoppas få synpunkter från våra 
medlemmar. Hur många imp-tävlingar 
ska vi spela? Är 20 brickor lagom? Ska 
vi dela ut fler priser om fler spelar? 
 Vi ses på Funbridge!

SBF + Funbridge = Sant!

TEXT: MARTIN LÖFGREN, NORRKÖPING  ILLUSTRATION: DICK HOLST, HALMSTAD

Från den 1 mars blir det möljigt att spela  
förbunds tävlingar på Funbridge. I 13 andra  
länder arrangeras redan sådana.
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FAKTA                                                
SBF-tävlingar på Funbridge
HUR SPELAR JAG EN SBF-TÄVLING PÅ FUNBRIDGE?
Du spelar Funbridge på din dator, platta eller smartphone. Din partner 
och dina motståndare är dock inte människor utan s k ”robotar”. 

VILKA UPPGIFTER BEHÖVS?
Inför varje tävling måste man registrera sig och uppge sitt MID-nr.

NÄR KAN JAG SPELA?
Det går att spela på Funbridge redan nu, men SBF:s första tävling 
spelas 1 mars. Du kan sedan spela en SBF-tävling varje dag. Täv-
lingen börjar kl 03.00 och avslutas 02.59 nästa dygn. Du kan spela 
när som helst under dygnet och även pausa och återuppta spelet.

NÄR MÅSTE JAG ANMÄLA MIG?
Anmälan öppnar en vecka innan tävlingsdagen och stängs 40 minu-
ter innan tävlingen avslutas, d v s senast kl 02.19.

VILKEN TÄVLINGSFORM ÄR DET?
Fem dagar spelas med partävlingsberäkning och två med lagberäkning.

DELAS DET UT MÄSTARPOÄNG?
Javisst! I SBF:s förbundstävlingar på Funbridge vinner du helt van-
liga bronspoäng, enligt SBFs normala bronspoängsskala för  
individuell tävling delat med två (50%). 

KAN JAG VINNA PRISER?
Javisst! Funbridge delar ut priser i form av ”diamanter” (Funbridges 
valuta) eller frispel på övriga delar av Funbridge. SBF ger en silver-
tävling till den spelare som spelat ihop flest bronspoäng per vecka, 
och sedan en silvertävling till ettan och tvåan varje månad. Detta kan 
komma att utvidgas beroende på deltagarantal.

VAD KOSTAR DET?
Ungefär 1 kr per giv. Startavgiften är 40 ”diamanter” (Funbridges 
valuta) per tävling som omfattar 20 brickor. Den exakta kostnaden 
per tävling beror lite på hur många diamanter du köper; ju fler desto 
lägre pris. Köper du 100 diamanter kostar varje tävling drygt 20 kr. 
Vid köp av fler går kostnaden ner.

HUR BETALAR JAG?
Med kreditkort på Funbridges hemsida, www.funbridge.com.

VAR KAN JAG FÅ MER INFORMATION?
På www.svenskbridge.se och www.funbridge.com.

Det är en trev-
lig debut där 
ovanliga former 
av skvisar så-
som gardskvis, 
”winkleskvisar” 
och klivstens-
skvisar får 
mer utrymme 
än i de andra 
böcker där jag 
tidigare läst om dem. Utöver detta 
”uppfinner”, eller åtminstone namn-
ger, författaren också ett par nya typer 
av skvisar och förklarar hur dessa 
fungerar. Vad sägs till exempel om 
kamikazeskvis, Ceasarskvis eller den 
självdöpta ”Crocskvisen” som kan ge 
två stick på 10-3 mittemot kn-7-2!?  
 Boken har ett högt tempo och du 
förväntas som läsare ha full koll på 
termer som hot- och skviskort. Ken-
nedy gör ett bra jobb med att illus-
trera varianterna med ett eller flera 
förenklade slutlägen, men presenterar 
också flera hela givar där hans före-
slagna spelsätt givetvis fungerar.  
 Budgivningarna till slutbudet är 
som en bonus och inte alls särskilt 
krystade (vilket ofta blir fallet i en 
bok om avancerade spelsätt) och han 
kryddar, framgångsrikt, med den 
typiskt torra brittiska humorn, vilket 
är trevligt. Den andra volymen är 
innehållsmässigt lite roligare än den 
första MEN borde ha korrekturlästs 
noggrannare, då den innehåller flera 
skrivfel och ett par felaktiga analyser. 
Det drar ner det totala betyget något.

RECENSERAD AV: MIKAEL GRÖNKVIST, STOCKHOLM

Forts. från sid 23


