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J U N I O R E R  R I K S L Ä G E R

Gänget som samlades var en fantastisk 
blandning både vad gäller kunskaper 
och åldrar. Ungdomar som just 
varit på sitt första minibridge-
läger träffade andra som redan 
varit med i juniorlandslaget 
i flera år och åldersspannet 
sträckte sig från nio till tjugo-
två. 

UTBILDNING

Redan vid anmälan sig fick 
juniorerna välja på grupperna 
”svår”, ”medel” och ”lite lätt-
are” och det fanns en tydlig 
intention att till det här lägret 
reste de för att få lära sig nya 
saker. Två pass om dagen ägnades åt 
undervisning och på kvällarna spela-
des tävlingar av olika slag, både seriösa 
och mer lekfulla. Där emellan hade vi 
olika slags aktiviteter för att alla skulle 
lära känna varandra och samtidigt få 
röra lite på kroppen.
 Som utbildare hade vi förmånen att 
få ta del av det kunnande som finns 
i Varberg med Janne Malmström i 
spetsen. Det fanns också en medveten 
idé om att få med några av våra äldre 
juniorer eller de som nyss blivit över-
åriga, som ledare. Den här gången var 
det Micke Grönkvist och Simon Hult 
som kunde vara med oss. Värdet av 

att lära känna dem som varit med och 
spelat stora mästerskap ute i världen 

och få del av deras erfarenheter och 
kunskaper kan inte överskattas. Tänk 
att vara precis i början av sin bridge-
utveckling och få sitta vid bordet med 
någon som varit i Kina och tagit guld 
i JVM! Våra äldre juniorer fungerar 
som fina förebilder både genom sin 
spelskicklighet och sitt sätt att bjuda 
på sig själva. Utbildningsgruppen 
innehöll dessutom Martin Löfgren, 
Lars-Anders Callenberg och Markus 
Bengtsson.
 I de olika grupperna fick de möta 
utmaningar av olika slag, t ex hur man 
värderar sin hand, balanseringar och 
budlägen. När det är så olika kun-

skapsnivåer är det viktigt att alla ham-
nar i rätt grupp, för att få ut så mycket 

som möjligt. Jag tror att alla reste 
hem med nya insikter och en ökad 
spelglädje. 

NYA VÄNNER

Den här gången bodde vi i stugor 
nere vid havet. När det var fär-
digspelat för dagen fick vi skjuts 
”hem” av BK Albrekts ideella ka-
der. Genom att dela rum och stuga 
blir det också självklart att bjuda 
mer på sig själv och lära känna 
varandra. För att alla skulle känna 
sig trygga fanns det minst en vuxen 
i varje stuga.

 Och vad gör väl dessa ungdomar 
när det inte är fullt program på da-
garna? Jo, de tar fram kortlekarna! 
Det var till och med så, att när vi fö-
reslog paus, eller mer lekfulla inslag, 
fanns det de som valde att sätta sig vid 
spelbordet. Inget är som att träffa nya 
vänner med samma intressen som man 
själv har.
 Nu blev det ändå så, att vi hann 
med lite andra aktiviteter också. För-
sta kvällen när vi samlades ”spelade 
vi bingo” med brickor där det gällde 
att hitta någon som sysslade med 
innebandy, någon med blå strumpor, 
någon som spelat bridge i Italien, 

Alla vägar bär till Varberg
– i alla fall om man är en bridgejunior

 
TEXT: EVA ABRAGI, HUDDINGE  FOTO: TORKEL NORDA, TÄBY

Första helgen på höstlovet reste närmare 30 juniorer med bil, tåg eller 
minibuss till Varberg för att spela bridge, lära sig mer och träffa andra 
som ville samma saker. Det var dags för Riksläger.

Elitspelaren Simon Hult (t v)  
ger Svante Norling tips.
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någon som hade två syskon, någon 
som spelar instrument mm. På så sätt 
upptäckte vi att bridgejuniorer hinner 
med allt möjligt annat också.

BOUNCE CAMP

Bounce Camp var ett annat roligt 
inslag. Där hade vi hyrt in oss och var 
alldeles själva bland de härliga studs-
mattorna. Under skratt och fniss blev 
det till att röra på hela kroppen. En 
och annan visade sig ha övat på volter 
många gånger. När Micke Melander 
på kansliet fick se bilderna på Maya 
Lo och Andrea, när de roterar i luften, 
var vi rörande överens om behovet av 
att arbeta med frågan om försäkring-
ar… halsbrytande är ordet.
 Förutom att lära sig nya saker är ju 
nya vänner en rolig konsekvens av att 
åka på bridgeläger.

CRAZY PARIS OCH ANDRA TÄVLINGAR

Ett Riksläger utan tävlingar vore inget 
riktigt Riksläger. Några fick spela sin 
allra första tävling, med allt vad det 
innebär. Det betydde att bekanta sig 
med Bridgemate, förflyttningar mel-
lan borden m m – och Kasper vann en 
tävling för första gången i sitt liv. An-
dra tog fina skalper av de mer rutine-
rade spelarna vid någon lyckad rond, 

men i slutet visade de mer erfarna 
ändå var skåpet ska stå. Ungefär som 
det ska vara.
 På skämtsidan är Crazy Pairs en 
minnesvärd upplevelse. I varje bricka 
ligger en liten lapp med instruktioner. 
En del ska läsas före budgivningen 
och andra efter. Här fanns uppma-
ningar om att skrämma någon vid ett 
annat bord, att byta kort med grannen 
efter budgivningen, eller att ingen fick 
passa under första ronden. Det sista 
drabbade Leah hårt som hade oturen 
att sitta vid ett bord med spelare som 
varit med om det här förut. Andreas 
öppnade med 7s, följt av dubbelt, 
redubbelt – och till sist tvingades Leah 
bjuda 7 sang. När det sedan dubblades 
var storförlusten given. Man lär så 
länge man lever, särskilt om det skrat-
tas under tiden.

RIKSLÄGER – ETT STORT PROJEKT 
Det är ett stort projekt att ordna ett 
Riksläger och det är mycket som sker 
bakom kulisserna. Tack vare Gunvor 
Bengtsson och Britt Björk och deras 
stab av frivilliga var vi aldrig hung-
riga. Lagad mat, kvällsfika och godis 
kom till oss i jämn ström. När någon 
önskade något särskilt var det aldrig 
något problem, allt gick att lösa. Inte 

ens när det visade sig att undertecknad 
hade rest hemifrån utan tandkräm var 
det ett problem; det var löst innan 
det var läggdags. Vi kan inte annat 
än buga och tacka för allt som vi fick 
under dagarna.
 BK Albrekts har stor vana av att 
ordna läger och allt kändes lyckat. 
När vi lät ungdomarna göra en utvär-
dering visade det sig att alla var nöjda 
med att att ha fått lära nytt i olika, 
anpassade grupper. De hade haft ro-
ligt och fyllt på sina telefonlistor och 
bildat Snapchatgrupp för att kunna 
fortsätta att hålla kontakten.
 Läs gärna 11-åriga Minnas text här:
svenskbridge.se/junior/nyheter/55918
 För oss som bara hade träffat hälf-
ten av ungdomarna före lägret var det 
roligt att upptäcka att det finns ett helt 
gäng i Värnamo t ex. Vi hoppas att det 
här var en nystart för våra läger, där 
vi lyckas blanda både dem som är nya 
och de som varit med länge. En hörn-
sten i  allt juniorarbete är glädjen och 
lusten. Vi hoppas att alla ska längta till 
nästa läger, och om nu någon råkade 
missa det här kommer så småningom 
ett nytt att se fram emot. För bridge 
är ju världens roligaste sysselsättning, 
eller hur! Ju mer, desto bättre.
 Vi ses på nästa läger!
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N är jag vid lunchtid en kylig lördag i no-
vember sitter bakom ratten och rullar in i 

ett halvt sovande Sollefteå slår det mig, att det är 
nästan 30 år sedan jag var här. Då, under mina 
10 månader som sambandsgruppchef på I21, 
satt jag på samma väg i en militär minibuss när 
menige Lundström av ren djävulskap la i backen 
– i 90 km i timmen. Det var den växellådan. Inte 
undra på att skatten är så hög i det här landet.
 Sollefteå ligger vid Ångermanälvens södra 
strand i Ångermanlands inland och var tidigare 
en betydelsefull garnisonsstad med två regemen-
ten (T3 och I21) samt en norrlandsbrigad, vilka 
som mest utbildade över 2 000 värnpliktiga per 
år. Allt avvecklades i enlighet med försvarsbe-

slutet 2000. Sollefteå kommun kan idag istäl-
let stoltsera med att vara Sveriges näst största 
vattenkraftsproducent och VM-medaljer för 
såväl längdskidåkaren Ebba Andersson som det 
lokalproducerade ölet från Zeunerts bryggeri. 
The Girl with the Dragon Tattoo spelades delvis 
in i Sollefteå, vilken bygger på Stieg Larssons 
svenska förlaga, Män som hatar kvinnor.
 I lumpen fick vi alla öknamn och reveljen ljöd 
okristligt tidigt. En av få ljuspunkter var varm 
choklad och krämbulle i kantinen – om man 
inte var ute i fält förstås, där huttrandes i ett 
kamoflagetält och i fyratimmarspass vaktandes 
en gran, så inte lede fi skulle komma och ta den. 
Ordet kantin har för övrigt italienskt ursprung 

 
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: PETER VENTURA, KARLBO • BO GULLEFORS, BOLLSTABRUK • LARS-OVE JONSSON, ADOBE STOCK   
ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

Nipstaden. Staden mellan två skidspår. Sollefteå. Kärt barn har många namn.  
 Bridges redaktör reste till Sollefteå – och på ett vis tillbaka i tiden – när  
han deltog vid Sollefteå BK:s 80-årsfirande.

SOLLEFTEÅ
tar sats mot framtiden

Hallstabergets hoppbacke  
med utsikt över Sollefteå.
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och betyder vinkällare, men där stan-
nar likheterna.
 Nu ska inte det här vara en odyssé 
av lumparminnen, men lite till får ni 
hålla till godo med. De har trots allt en 
hel del inslag av bridge! 
 En veckolång tiomilamarsch var i 
antågande. Att i hetaste juli med fält-
mössa (keps), gigantisk ryggsäck och 
k-pist på magen framrycka fältmässigt 
i välputsade stövlar lockade inte. Helst 
skulle det göra ont också. Samma 
vecka som marschen skulle avnjutas 
lockades det med ett europeiskt juni-
orläger i Mragowo i östra Polen. Kun-
de man få ledigt från lumpen? Det var 
värt ett försök! Med intyg i hand från 
både Svenska Bridgeförbundet och 
distriktet, om lägrets viktiga betydelse 
för soldat Venturas framtid, inställde 
jag mig hos majoren. Majoren hade 
ett öppet sinne och i reglementet hit-
tade han tillämplig skrivning. Det stod 
visserligen inte något om bridge, men 
elitidrottare hade rätt till ledighet.  
I sällsynta fall. Majoren gjorde sin 
egen kreativa tolkning – och jag kunde 
åka till Polen.

 Även innan militärtiden, var jag 
mycket i Sollefteå, vilken är min mam-
mas födelsestad. Där umgicks jag 
med Ulf Sundelin, son till mammas 
barndomsvän Marja Ritzén. Det blev 
mycket utförsåkning i Hallstabacken. 
Vi hade vissa framgångar på bridge-
klubbarna i Sollefteå med omnejd och 
deltog i juniorläger. Ulf, jag är över-
tygad om att du läser det här, så varmt 
välkommen tillbaka till de gröna 
borden!

KASERNFÖRBUD

Det är ju allmänt känt att lumparkillar 
spelar mycket kort. Flera killar i min 
korridor var intresserade av att lära 
sig bridge. Sollefteå BK erbjöd gratis 
lokal om jag höll kurs för lumpar-
kompisarna. Lite undervisning varvat 
med spel en gång i veckan fick fart på 
intresset. En vecka hade jag bered-
skap. Då skulle 20 fjuniga ynglingar 
vara beredda på att närsomhelst inom 
en minut vara uppställda på kasern-
gården. För det mesta testades inte 
vår förmåga. Jag gjorde därför en deal 
med en kompis på luckan, att han vid 

behov skulle inställa sig i mitt ställe – 
för då kunde jag hålla i bridgekursen. 
Väl tillbaka efter bridgekvällen mötte 
jag en rosenrasande löjtnant som med-
delade att jag enligt §210 i någon lag 
erhållit tillrättavisning för fel mot mi-
litär tukt och ordning. Straff: tre da-
gars kasernförbud. Varför? Jo, för min 
dräng hade också en dräng. Kompisen 
hade i sin tur lejt bort min beredskap 
– och denne hade struntat eller glömt. 
Naturligtvis blev det uppställning och 
när det räknades till 19 får saknades 
ett svart.
 När det efter 10 månader blev pa-
tron ur och det var dags att återgå till 
ett normalt liv, det civila mörkret som 
löjtnant ”Gotte” sa, när han inte gick 
omkring och skrek ”det är kul med 
krig”. Jag lämnade Sollefteå och hade 
inte lusten att återvända förrän efter 
30 år! 

JUBILEUMSBUBBEL OCH SNITTAR

Så här 30 år senare var välkomnandet 
ett annat. En god lunch hos Marja var 
en bra start. Sen tog vi oss till Sollefteå 
BK:s nya lokal i Remsle gamla skola. 
80-åringen visade sig från sin bästa 
sida och bjöd på jubileumsbubbel 
och snittar. Ordförande Jerry Mähler 
hälsade välkommen och noterade 
representation från Ångermanlands 
distriktsordförande, Åke Lundberg, 
samt distriktets samtliga klubbar, sex 
till antalet: Backe, Härnösand, Örn-
sköldsvik, Docksta och Skog.
 Sollefteå BK är en av de äldsta i 
länet och bildades på initiativ av fram-
lidne försäljningschef O. Nordlander 
den 8 mars 1939. Jerry kunde kon-
statera, att trots 80 år sedan starten är 
mycket sig likt. Då var det spel endast 
på tisdagskvällarna. Det är mer fart på 
klubben numera och möjlighet finns 
att spela på måndag, tisdag och söndag 
samt dambridge en gång i månaden. 

K L U B B E N  S O L L E F T E Å  B K

>
Majoren hade ett öppet sinne och i reglementet hittade  

han tillämplig skrivning. Kanske tyckte han om att spela kort?
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Klubbens fyrmannaliga är populär och 
kanske är det tävlingens upplägg som 
lockar. I varje match om 24 brickor 
spelar man åtta brickor vardera med 
de tre övriga lagmedlemmarna.
 Spellokal, eller brist på, har genom 
åren vållat oro och lokalerna har varit 
många. Vid den blygsamma starten 
1939 samlades man på en av stadens 
matserveringar och lokalhyran var in-
kluderad i priset på kaffe: 75 öre. När 
samme Nordlander senare bildade 
en nybörjarklubb inlemmades den i 
Sollefteå BK. Det blev för trångbott 
på matserveringen och då gick flytten 
till Hotell Appelberg. En period hade 
T3 en egen klubb, men den slogs ihop 
med Sollefteå BK.
 Det är glädjande att klubben nu 
hittat en egen lokal, ändamålsenlig och 
med fint ljusinsläpp.

DISTRIKTETS RYGGRAD

Sollefteå BK kan sägas vara ånger-
manlandsbridgens ryggrad. Klubbens 
medlemmar är aktiva tävlingsspelare 
med deltagande på alla distriktstäv-
lingar. Ibland står klubben som ar-
rangör för DM-tävlingar. Trots att 
klubben säger sig sakna elit har den ett 
nyblivet lag i Allsvenskans division 3. 

Sollefte BK har lyckats få sina spelare 
att förstå, att det är deltagandet som 
är viktigast och med det kommer även 
framgångarna. Utan bredd ingen topp. 
Bridgen är beroende av alla medlem-
mar för att överleva. 
 Efter mingel var det dags för jubi-
leumstävling. Det var kul att få Marja 
som partner. Möjligen var det frö hon 
sådde för länge sedan som gjorde att 
jag själv tog steget och gick en bridge-

kurs. Vi låg tvåa mest hela tiden, men 
slutade trea efter vinnarna Ann Lid-
fors–Jerry Mähler och knappt efter far 
och son, Hans och Krister Norling, på 
andra plats.
 På jubileumstävlingens åttonde 
bricka fick Väst som uppgift att spela 
43 utan inblandning av motståndarna. 

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

Nord spelar ut klöverkung. Hur vill 
du spela?
 Motståndarna har hittat ett bra 
utspel, vilket öppnar för ett klöver-
stick till dem. Sitter det inte väldigt illa 
bör dock inte hemgången vara i fara, 
med en trolig förlorare i alla färger 
utom spader. Kan vi ta 11 stick?
 Går man direkt på trumfen, 
kommer antagligen motståndarna 
in och inkasserar sina två stick i 
lågfärgerna. Jubileumstävlingens 
blivande vinnare, Ann Lidfors och 

SOLLEFTEÅ BK:S STYRELSE. Fr v: Agneta Gullefors (ledamot), Jerry Mähler  
(ordförande och kassör), Eva Andersson (sekreterare och kassör), Jan Staaf  
(ledamot), Torsten Victorin (vice ordförande) och Kjell Vestin (suppleant).  
På bilden saknas Birgitta Edvall (suppleant). 

K L U B B E N  S O L L E F T E Å  B K

JUBILEUMSMIDDAG.

>
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SÅDDE ETT FRÖ. Marja Ritzén sådde det 
frö som fick redaktörn att börja spela 
bridge. Hon drog även fram honom 
till en tredjeplacering i jubileet.

Jerry Mähler, följde en sund spelplan. 
Efter klöveress i stick ett inkasse-
rades trumf esset innan det var dags 
att nyttja bordets spader. Nu följde 
spaderkung, spaderdam med övertag 
av esset och spaderknekt – och Väst 
kunde göra sig av med klöverförlora-
ren. Nu är det dags att öppna för en 
ruterstöld. 
 När Syd kom in på ruteress kunde 
han visserligen dra en trumfvända 
med kungen, men när trumfen satt 2-2 
hade motspelarna ingen möjlighet att 
hindra spelföraren från en ruterstöld. 
Nord-Syd fick två stick, ruteress och 
en trumf.
 Ann och Jerrry delade toppen med 
Vera Moberg–Marianne Wasend som 
också de tagit 11 stick. Alla övriga par 
skrapade ihop 10 stick. Hela given:

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

KLUBBENS UTMANINGAR

Hur ska Sollefteå BK möta de utma-
ningar som så många av våra klub-
bar står inför? Hur ska man kunna 
fortsätta uti hundrade och därefter? 
För alla klubbar – i synnerhet de min-
dre – är det en överlevnadsfråga att 
kontinuerligt hålla nybörjarkurser. I 
Sollefteå har Hans Norling, Ann Lid-
fors och Jerry Mähler utbildat många 
av dem som idag spelar i klubben. En 
återvändarkurs har hållits, för återfå i 
sitt garn dem som tidigare deltagit i en 
bridgekurs men av olika anledningar 
inte fortsatt spela.
 I Sollefteå är ordförande Jerry spin-

JUBILEUMSTÄVLINGENS VINNARE. Ann Lidfors, Ångermanlands enda kvinnliga  
stormästare genom tiderna, med klubbordföranden Jerry Mähler.

deln i nätet. Han skriver medlemsbrev 
på klubbens hemsida under rubriken  
I avsaknad av bridgekontakt.
 Jerry var i ett tiotal år ordförande i 
distriktet och är nu ”bara” vice. Han 
har bl a uppmärksammat distriktets 
brist på tävlingsledare. Utöver Jerry 
får bara en person i Ångermanland 
döma silvertävlingar – och denne när-
mar sig 90 år. Jerry ska därför försöka, 
om tiden räcker till, att genomföra en 

fortsättningsutbildning för distriktets 
tävlingsledare. 
 Jubileumskvällen avslutades på en 
av stadens restauranger med tillhöran-
de allsång lokal kultur (läs fräckisar).
 Tack till Sollefteå BK och alla dess 
trevliga medlemmar för en härlig dag 
och kväll. Jag ser redan fram emot 
nästa besök. Så länge jag inte behöver 
göra repmånad.

>

JUBILEUMSTÅRTA. Bo Malmberg tar en 
bit av den tårta Anders Elving hade 
bakat och som Örnsköldsviks BK hade 
skänkt. T v ses Hans-Olov Larsson.
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I Generationernas Hus i Ullånger i 
Ångermanland håller Docksta BK till, 
med spel varje onsdagskväll året runt. 
Klubbens ledning med Karl Norberg, 
Torkel Nordlöf och Bernt Böhlenius i 
spetsen hade spikat villkoren för som-
marseriens 12 tävlingar. Varje tävling 
skulle omfatta både handikapp- och 
vanlig MP-beräkning (”scratch”). 
Det skulle spelas partävling varvat 
med barometer, där poäng delas ut 
i omvänd placeringsordning. I en 
tävling med 16 par får segrarna 16 p, 
tvåorna 15 p, till sista paret som får 
ett poäng. Bonuspoäng tilldelas de tre 
först placerade, 5, 3 resp. 1 p. De sju 
bästa tävlingsresultaten skulle räknas. 
Det gällde alltså att spela minst sju av 
de 12 tävlingarna!
 Vi spelade om originella priser, 
andelar i V75-spel. De delades ut till 

de bäst placerade vid varje deltävling. 
Två andelar om 10% lottades ut, så 
att även de som inte hade lyckats bra 

med bridgespelet kunde ha tur med 
travet. Ett större system togs fram av 
travexperten och bridgespelaren Egon 
Bohman, som lyckades utomordent-
ligt väl med sitt uppdrag. Vid hälften 
av tillfällena gav V75 utdelning! Det är 
sällan en bra placering i en bridgetäv-
ling har varit så lönsam. Karl Norberg 
meddelade att de som inte ville vara 
med i V75-spelet kunde få sina priser 
i form av kaffe i stället. Jag såg ingen 
som tog ett kaffepaket!
 Docksta BK:s sommarcup 2019 
lockade fler bridgespelare än nor-
mala spelkvällar, 16-20 par mot i 
regel 10-12 par under vintersäsongen. 
Spelare från 13 bridgeklubbar, från 

Sommarbridge i Ullånger
 
TEXT & FOTO: BO GULLEFORS, BOLLSTABRUK

Sommarbridgen i Ullånger, arrangerad av Docksta BK, drar spelare främst 
från Ångermanland men även andra distrikt. En framskjuten placering kan 
visa sig mycket lönsam, då den ger andelar i träffsäkra V75-spel.

L A N D E T  R U N T  D O C K S T A  B K

BRIDGE I ULLÅNGER. Bordet närmast, fr v Tommy Sjölund, Karl Norberg,  
Tommy Vallin och Sören Nordin. 

BACKE BK:S LEDNING – Torkel Nordlöf, Berndt Böhlenius och Karl Norberg.
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Örnsköldsvik i norr till Malmö i 
söder, deltog i sommarcupen.

BJUD HELLRE SLAM I LÅGFÄRG ÄN UTGÅNG

En bricka som jag speciellt kommer 
ihåg från Sommarcupen är följande:

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

SYD VÄST NORD ÖST
 pass  13 2s
6c pass pass pass

Min partner, Nord, öppnade med 
13 enligt Nordisk standard och Östs 
2s var ett svagt hoppande inkliv. Jag 
borde kanske bjudit 3s som hållfråga 
och givit partnern chansen att med 
K-8 bjuda 3 sang. Så hade de flesta 
andra bjudit. Men då jag var osäker 

på om min partner skulle förstå ett 
3s, beslöt jag mig för att nyttja min 
långa klöverfärg. I partävling ska man 
inte bjuda utgång i lågfärg, så jag bjöd 
helt rått 6c. Slammen visade sig vara 
läggspel som korten satt.
 Vi fick topp på brickan medan de 
som bjöd 3 sang fick drygt medel.

SOLLEFTEÅ-PAR SOMMARMMÄSTARE

Förutom priser vid deltävlingarna 
delades fina priser ut efter sommar-
bridgens sista spelkväll. Scratch-serien 
vanns av Sollefteåparet Ann Lidfors- 

Jerry Mähler på 139 p. Då tävlingen 
var individuell blev det ingen andra 
plats utan 3:e platsen gick till Lennart 
Wedin från hemmaklubben på 125 p. 
Priser utdelades till samtliga tio först 
placerade. 
 Handikappserien vanns av Tommy 
Sjölund, Skogs BK på 118 p, 2:a Bertil 
Böhlin, Docksta BK på 104 p. Tredje 
platsen delades av samma par som 
vann scratch-klassen, Ann Lidfors– 
Jerry Mähler.

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!

Ger ut eget
nyhetsbrev
Artikelförfattaren Bo Gullefors 
(bilden) ger ut ett eget nyhetsbrev 
under rubriken Bridgebland-
ning. Nyhetsbreven innehåller 
intressanta utdrag ur bridgelit-
teraturen eller från Internet, men 
även vad som hänt Bo och andra 
vid bridgebordet. Nyhetsbrevet 
är kostnadsfritt och kan beställas 
genom att maila till Bo direkt på 
bo.gullefors@gmail.com.
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GIVBORD. Du kan utläsa både 
zoner och giv från givborden. 
Givaren markeras med en cirkel 
och zoner markeras med vitt 
(ozon) eller rött (zon). Här 
följer några exempel.

 Nord giv, ingen i zon.

 Öst giv, N/S i zon.

 Syd giv, Ö/V i zon.

Lite svårare...
TEXT: PO SUNDELIN, STOCKHOLM

PO Sundelin levererar svårare spelproblem som det kan  
ta en stund att lösa. Lösningar hittar du på sidan 47. 

Denna gång har jag stulit eller fått de 
flesta problemen av välvilliga bekanta, 
så när du till bridgeproblem@yahoo.se 
som vanligt väljer att förmedla ros 
och ris, är det helt okej om du betonar 
riset.

PROBLEM 1

Den här tresangaren skyller vi på Max 
Ödlund, som hittat den någonstans.
Utspelet är hjärterkung från Nord, 
följt av hjärtertrean. Syd markerar för 
trekortsfärg.
 För att underlätta får du se hela 
sitsen.

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

PROBLEM 2

Nästa giv bygger på en ide av Kicki 
Nedlich, Daniel Sivelind (och Axel) 
och sägs ha exekverats av Simon Bech.
Med ungefär:

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

hade han just missat storslammen i 
hjärter – trodde han – och stannat i 
63. En förklaring till budmissen kan 
ha varit att Nord öppnat med ett 
spärrbud i spader. 
 Trumfutspelet från Nord gjorde 
inte Simon gladare. Hur hade du själv 
spelat nu?

PROBLEM 3

Jan Lagerman hade hittat följande i en 
gammal Bridge World.
 Syd inledde med en svag tvåöpp-
ning i hjärter. I kraft av sitt fina hjär-
terhåll bjöd Väst 2 sang i stället för 
klöver. Öst höjde förstås till 3 sang.

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

Av förståeliga skäl valde Nord att 
spela ut egen färg – närmare bestämt 
spaderkung. Syd markerade för dub-
belton. Väst tog andra gången. Med 
förhoppning att något trevligt skulle 
hända i klöver lyfte han på ess och 
kung, men tyvärr sakade Syd en hjär-
ter på andra klövern. Finns det fortfa-
rande någon chans?

PROBLEM 4

Till sist en riktigt svår giv. Skyll på 
Max Ödlund. Du får alla händerna 
och ska försöka få hem 3 sang med 

klöverdam i utspel som Syd sakar 
hjärter på. Går det att spela hem och i 
så fall hur?

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

Du har sju toppstick i ess och kungar. 
Hjärtermasken går inte och klövern 
sitter illa. Kanske rutern kan hjälpa till 
med de saknade sticken? Spela!

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



ANMÄLAN 
• • • • • • •

Föranmälan ska göras till våra två lagtävlingar 
Chairman’s Cup och SM Lag Veteraner samt till Swedish 
Junior Pairs. Anmälan görs på www.svenskbridge.se.  
 
För alla andra tävlingar räcker det att man reserverar 
plats 20 minuter före tävlingens start. Kom ihåg att vi 
alltid börjar och slutar på utsatt tid!

VAD ÄR BRIDGEFESTIVALEN?  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Den svenska Bridgefestivalen spelas på Conventum 
Arena i Örebro. Det unika med arrangemanget är att 
det dagligen finns tävlingar för spelare från världsklass 
till nybörjarnivå.

De Svenska Mästerskap som spelas är SM Par i följande 
klasser: Dam, Veteran, Nybörjare, Mixed och Open, dess-
utom spelas SM Lag Veteraner. 

Vid sidan om de Svenska Mästerskapen spelas ett stort 
antal öppna sidotävlingar om brons-, silver- eller guld-
poäng. Vissa av bronstävlingarna spelas med handikapp 
och en del har strata prislistor.

Höjdpunkten vid Bridgefestivalen anses av många vara 
Chairman’s Cup. Det är en öppen lagtävling som 2019 
samlade 167 lag. Chairman’s Cup spelas med ett inledan-
de Gröna Hissen-kval innan det följs av KO-matcher.

STARTAVGIFTER OCH PRISER 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Startavgifterna i våra sidotävlingar är: 
Bronstävling   1 spelbiljett 
Silvertävling   2 spelbiljetter 
Guldgruvan   3 spelbiljetter
 
Biljetter kan förköpas i vår informationsdisk och kostar 
100:-/biljett. Om du betalar kontant vid bordet kostar 
en spelbiljett 120:-. 
 
35-40% av inkomna startavgifter utdelas som  
prispengar i alla sidotävlingar, om inte annat anges. 
 
Startavgiften i Chairman’s Cup är 2800 SEK/lag.  
Priser: 50 000 SEK till vinnarna. Därefter utdelas  
25 000, 15000, 10 000, 7500 och 7500.  
 
Mästarpoäng i alla tävlingar. 

BOENDE  
• • • • • •

Örebro erbjuder många hotell och olika former av 
boende. Vi är glada att ha fem av hotellen som  
samarbetspartners.  
 
City Hotell     019-601 42 00  
www.cityhotelorebro.se/ 
Clarion Hotell     019-670 67 00  
www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/orebro/clarion-hotel-orebro/ 
Elite Stora Hotellet    019-15 69 00  
www.elite.se/sv/hotell/orebro/stora-hotellet/ 
Scandic Väst     019-767 44 00  
www.scandichotels.se/hotell/sverige/orebro/scandic-orebro-vast 
Scandic Grand     019-767 43 00  
www.scandichotels.se/hotell/sverige/orebro/scandic-grand-orebro

MOT NYA REKORDFÖRSÖK!  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2019 sattes deltagarrekord i parti och minut vid Bridge- 
festivalen. Bland annat noterades hela 525 par i en 
enskild sidotävling. Hela 8690 par startade under hela 
festivalen. Vi siktar på nya rekord 2020!

y

y

y

y y
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J U N I O R E R  M A K K A B I

När vi talar om bridge i Stockholm 
är det lätt att tankarna går till S:t Erik 
och den verksamhet som bedrivs på 
Kungsholmen. Detta är kanske ur-
säktligt med tanke på att BK S:t Erik 
är en av världens största. Bridgen 
frodas dock på flera ställen i vår hu-
vudstad, vilket jag om inte annat blev 
varse när jag under hösten fick anled-
ning att besöka IK Makkabis verk-
samhet på Östermalm. 
 Den judiska idrottsföreningens 
bridgeentusiaster håller till i fastig-
heten Bajit på Nybrogatan. Här hålls 

Makkabi satsar på intensivkurs
 
TEXT: IDA GRÖNKVIST, BROMMA

Hur kan en klubb växa och sänka medelåldern, i den tid när många knappt 
verkar ha tid med något fritidsintresse? IK Makkabi har satsat på en  
intensivkurs med yngre förmågor som främsta målgrupp.

varje vecka partävlingar som drar runt 
25 par. Föreningens medlemmar har 
dock under en längre tid närt en dröm 
om att växa på ett långsiktigt sätt. Hur 
gör en klubb detta i en tid när många 
knappt verkar ha tid med fritidsintres-
sen, samtidigt som medelåldern bland 
bridgespelare ständigt ökar? Jo, klub-
ben engagerar de yngre medlemmarna 
i församlingen genom att erbjuda en 
grundkurs på deras villkor – extra 
snabb och på en för dem lättillgänglig 
plats! 
 Det var med en sådan lösning i 

åtanke jag blev erbjuden att komma 
och hålla bridgekurs för Makkabis och 
judiska församlingens ”ungdomar”. 

EGENSTUDIER OCH ÖVNINGSSPEL I APPAR

Under sex torsdagskvällar i november 
och december körde vi en intensiv 
grundkurs i kortspelet. Vi hann med 
både spelteknik, öppnings- och svars-
bud samt en del mothandsbudgivning 
och motspel; ett kursupplägg som 
normalt sett hade tagit en hel termin i 
anspråk. Genom att komplettera veck-
ans lektion med övningsspel i appar 

Ida Grönkvist lär ut utspel i intensivkursen.           12 av de 17 deltagarna var under 26 år.
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➎➏

J U N I O R E R  M A K K A B I

och vissa egenstudier i de kursböcker 
som delades ut lyckades deltagarna 
hänga med i det höga tempot.  Totalt 
deltog 17 personer i experimentet, 
med tre-fyra bord spelande vid varje 
kurstillfälle. Av de deltagande var 12 
stycken regelrätta juniorer. 
 Jag vill tacka Makkabi för den goda 

idén att pröva ett lite annorlunda 
format av bridgekurs för att kunna 
locka en annan ålderskategori till vårt 
fantastiska kortspel. Sanningen är den, 
att det för många oinvigda kan framstå 
som märkligt att offra viktiga lediga 
timmar i vardagen för att lära sig ett 
kortspel som till synes spelat ut sin 

roll i en tid av dator- och onlinespel. 
Min förhoppning och slutsats efter att 
ha betraktat Makkabis ungdomar un-
der kursen, är att bridgen mycket väl 
kan ha en framtid som fritidsintresse 
och passion för yngre generationer. I 
en stressad, upptagen och högpreste-
rande vardag kan den rena intellektu-
ella utmaningen och den accepterande 
sociala miljö som bridgen erbjuder 
innebära en fristad och göra gott för 
både det psykiska välbefinnandet och 
den mentala utvecklingen. 
 Utmaningen för oss ligger i att hitta 
ett upplägg för att lära ut bridge som 
kan få även yngre generationer att 
ta steget in genom bridgeklubbarnas 
dörrar. För – som alla vi som har 
tagit steget vet – så väntar en skatt-
gömma av goda minnen, vänner och 
svårslagna tankenötter på andra sidan 
tröskeln. 

Vinnarna i projektet ”30 000 till 2020” 
är utsedda. 
 Klubbarna Lunds BK, ABK Singel-
ton Askersund, Norrköpingsbridgen, 
Hunnebostrands BK och BK Debut 
i Göteborg är de fem vinnarna i de 
olika kategorierna. 
 Lunds BK är dessutom utsedd till 
totalvinnare. 
 Mer information och detaljer 
kommer i nästa tidning!

MiniBridge

Det beräknas finnas drygt en miljon kortspelare i världen 

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

Alla spelar efter samma regelbok. Här ska du på några 

minuter få en inblick i kortspelet som roar och utmanar. 

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

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

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

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

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

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

Protokoll finns på nästa sida.

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

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

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

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

Vinnarklubbar 
utsedda

30000
till 2020!
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TEXT: ANDERS WIRGREN   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

Alla dessa förkylningar! Du brukar 
vara hälsan själv, men i år har du varit 
sjukskriven två veckor på grund av en 
bihåleinflammation, som aldrig ville 
ge med sig.
 Tack och lov har du haft bra stöd 
hemma! Barbro har trugat i dig liter-
vis med hett te med honung, frukt 
i mängder – och vitlök, förstås. Det 
verkar som hennes envishet gett re-
sultat, för igår kändes det normalt 
i huvudet, så när du i dag ska spela 
partävling på klubben går du dit som 
en någotsånär frisk person, men för 
säkerhets skull har du stoppat en näs-
duk i ena byxfickan och tagit en Alve-
don i förebyggande syfte.
 Du ska spela med Bengt, som inte 
alls har varit sjuk och som snarast 
verkar trivas i kylan. Men så är det 
kanske om man vuxit upp norr om 
Polcirkeln, som Bengt gjort.
 Ni börjar medelmåttigt, men ökar 
tempot så sakteliga. När en rond åter-
står innan det är dags för kaffepaus 
(tepaus för din del), tror du att ni 
ligger på den främsta fjärdedelen. Ni 
ska då möta ett mixedpar, Johan och 
Jenny. De började spela bridge för 

12-13 år sedan, när de var i tjugoårsål-
dern, blev snabbt bitna – och eftersom 
de hade talang, blev de också snabbt 
duktiga. I dag är de ett av klubbens 
allra bästa par, som dessutom är ett 
par även utanför bridgebordet. 
 De hejar glatt och Jenny undrar om 
ni är sugna på revansch. Måste hon 
påminna er om det? När ni senast 
möttes, fick de två rena toppar just 
mot er. Du svarar att något liknande 
får absolut inte hända i dag, men flikar 
snabbt in ”Må bästa par vinna!”. Alla 
skrattar gott och så är det dags för 
rondens första bricka.
 Du sitter Syd, som du brukar, och 
har fått en medelmåttig, jämn hand, 
när alla är i zonen och du är giv.

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

Du passar och Johan öppnar med 12. 
Du har sett på deras deklarationskort 
att de använder femkorts högfärgs-
öppningar och fyrkorts ruter, så du 
vet att om Johan har en balanserad 
hand har han fyra ruter, men han kan 
också ha fyra kort i ena högfärgen.
 I Modern Standard är det inte så. 
Där öppnar man ju med högfärg 

hellre än ruter, så om 12 är baserat på 
en jämn hand, har öppningshanden 
ingen högfärg på fyra kort. I Nordisk 
Standard däremot, öppnar man med 
fyrkorts färger nerifrån så där kan en 
hand som öppnar med 12 också inne-
hålla både fyrkorts hjärter och spader. 
 Bengt passar och det gör minsann 
Jenny också. Då är det du igen.

BÖR OCKSÅ DU PASSA?

När ett öppningsbud följs av två pass, 
finns flera goda skäl att hålla liv i 
budgivningen med ett balanserings-
bud. Det är inget nytt. Därför bör du 
bjuda, såvida inte det finns mycket 
som talar emot.
 Här har du ingen femkortsfärg att 
visa. En upplysningsdubbling med 
den trista fördelningen 4-3-3-3 är 
inget du gillar, men du har balanserad 
fördelning och håll i öppningsfärgen. 
Då kan du visa din hand med 1 sang.
 Om du inte passat i förhand, hade  
1 sang i balanseringsläget visat 12-15 
hp, men nu visar det 10-11 hp. Bengt 
vet vad han kan vänta sig, vilket är 
bra. Risken att han blir missnöjd med 
din hand är liten.

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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ÄR DET RISKFRITT ATT BJUDA 1 SANG?

Nej, då.
 För det första kan det tänkas att 
Öst-Väst har en bättre trumffärg än 
rutern och att de hittar den när du 
bjuder. För det andra kanske Johan är 
så stark att han kan dubbla 1 sang och 
få in 300 eller mer i straffar. I båda de 
fallen hade det varit bättre att släppa 
dem i 12.
 Men för att lyckas i bridge bör man 
tänka positivt snarare än negativt. 
 Tänker positivt gör du, när du ba-
lanserar med 1 sang. Det kan ju leda 
till att ni vinner delkontraktsstriden 
eller att ni förbättrar resultatet på 
brickan (-50 är ju bättre än -110, t ex), 
eller rentav att ni hittar en utgång. 
Det är fullt möjligt att Bengt har så 
mycket som 17 hp och en jämn hand, 
som inte passade för ett inkliv. Om 
du passar då, får ni nöja er med ett par 
femtiolappar; men om du bjuder, kan 
det leda till utgångsbonus.
 Efter ditt 1 sang-bud passar Johan. 
Bengt funderar tio sekunder och läg-
ger sedan upp 3 sang, som avslutar 
budgivningen. 
 Då återstår att se om det var rätt att 
tänka positivt.
 Budgivningen gick alltså så här:

SYD VÄST NORD ÖST
pass 12 pass pass
1NT pass 3NT pass 
pass pass

Medan Johan funderar på utspelet tar 
du en titt på deras deklarationskort. 
Det står 11-regeln och vanliga marke-
ringar. För femtio år sedan spelade alla 
så, men i dag är det faktiskt ovanligt.
 När du läst färdigt, ser du att utspe-
let är gjort. 
 Det är spadertvå. Sedan lägger 
Bengt upp träkarlen.

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

Du konstaterar att ni bara har 24 hp 
tillsammans, och läroböckerna säger 
att man bör ha 25-26 hp för att ha en 
god chans att lyckas.

HAR BENGT ÖVERBJUDIT SINA KORT?

Kanske, kanske inte.
 Att han gick direkt till utgång be-
ror på att Bengt känner till hur svårt 
det är att spela motspel när det mesta 
av motståndarnas styrka sitter på en 
och samma hand. Dessutom har ni 
fått spelföringen på din hand, så den 
starka handen ska spela ut. Båda de 
sakarna talar för optimism.
 Det som möjligen talar mot 3 sang 
är Bengts trista fördelning. 4-3-3-3 är 
i sig ett minus, men när han dessutom 
har fyra kort i Johans öppningsfärg 
och klena hackor i färgen, är chansen 
till längdstick på Bengts hand liten. 
Om han haft K-10-9-3 i ruter i stället, 
hade 3 sang varit nästan självklart. Nu 
är det befogat, men tufft.

GILLAR DU UTSPELET?

Ja, visst!
 Spadertvå är säkert drag för en fyr-
kortsfärg och om Johan har en av de 
saknade honnörerna, eller båda, får 
du ett tredje spaderstick med tia-nia i 
kombination med ess och kung.
 Du begär spadersex från bordet 
och sticker Jennys spaderdam med 
kungen.
  

VET DU VAR SPADERKNEKT FINNS?

Ja. Johan har den.
 Om Jenny haft dam-knekt i spa-
der hade hon nöjt sig med knekten, 
i enlighet med principen att spela på 
lägsta tillräckliga kort.
 I och för sig är det tillåtet att försö-
ka lura spelföraren, men för det första 
är det mindre troligt att Jenny – som 
inte kunde svara på öppningsbudet – 
har både damen och knekten i spader, 
och för det andra finns ingen anled-
ning för henne att sitta och luras. För 
allt vad hon vet, kan informationen 
om spaderhonnörerna vara mycket 
viktig för Johan. 
 Med D-kn-5 hade Jenny spelat på 
knekten, punkt slut!
 Med tre troliga spaderstick är du 
en bit på väg, men fortfarande är det 
långt till nio stick. Den färg som kan 
ge dig flest stick är klöver, och du 
kommer nog att behöva tre stick där. 
Det har du chans till.

SKA DU SPELA KLÖVER REDAN NU?

Ja, varför inte!?
 Jenny hade spaderdam, men passade 
på 12. Då är det så gott som uteslutet 
att hon också har klöverkung. Så i 
stället för att slå en mer eller mindre 
dödsdömd mask över Jenny, ska du 
spela klöver mot bordets dam. Om Jo-
han tar för kungen då, har han inte fått 
någon honnör med sig, vilket betyder 
två extra klöverstick till dig.
 Sagt och gjort. 
 Du spelar klövertre och är glad att 
se Johan ta för kungen.
 Han funderar ett tag, men fortsätter 
slutligen med utspelsfärgen, närmare 
bestämt spaderfyra. Du nöjer dig med 
nian och är inte överraskad att Jenny 
inte kan sticka; hon lägger sjuan. Det 
betyder att du kan välja var du ska 
vara inne.

BORDET ELLER HANDEN?

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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Bordet.
 Så här långt har det gått bra,  
men än kan du inte räkna till nio. 
Du kan godspela ett stick i ruter, så 
för hemgång behövs ett extra stick i 
hjärter eller ruter. Lustigt nog har du 
bäst chans i ruter, eftersom du vet att 
Johan har minst fyra ruter. I och med 
det, är chansen till ett andra ruterstick 
stor.
 Det får du så fort Jenny har nian, 
tian eller knekten i ruter. Då kan du 
jobba upp ett andra ruterstick med 
hjälp av två maskar: en över Öst och 
en över Väst. För att det ska gå, måste 
du börja med ruter mot handen.
 När du begär rutertre från bordet är 
planen att täcka med damen om Jenny 
lägger nian, tian eller knekten. Om Jo-
han tar för esset och envisas med spa-
der, begär du på nytt en låg ruter från 
bordet och lägger åttan från handen. 
Det spelar ingen roll vem som vinner 
sticket, för senare kan du hämta hem 
klöversticken och spela rutertvå mot 
bordets K-7. Johan kommer då på 
mellanhand, så du får de två ruterstick 
du behöver.
 Men Jenny lägger ingen av de högre 
ruterna. I stället bekänner hon med 
rutersex.

  s E            Träkarlen
  3 E kn 5     (Bengt)
  2 K 7 4 3
  c D 8
       
    
    2 6
   
  s 10          Syd (du)
  3 10 6 3
  2 D 8 2
  c E kn 7

VILKEN RUTER LÄGGER DU?

Åttan.
 I och med det slår du en mask över 
Jenny, en mask som lyckas om hon 
har kvar ruternio, -tio eller -knekt.

>
 Johan sticker med rutertio och spe-
lar spaderåtta till bordets ess, då Jenny 
bekänner med femman. Jenny har 
alltså lagt sina två sista spader uppi-
från, sjua följt av femma.

VARFÖR GJORDE HON DET?

Hon har längdmarkerat.
 Första gången spader spelades lade 
Jenny damen. I nästa spaderstick 
kunde hon inte sticka bordets nia och 
gjorde därför en längdmarkering. För 
den som använder vanliga marke-
ringar visar högt-lågt att man har kvar 
ett jämnt antal; för den som använder 
omvända markeringar visar högt-lågt 
ett ursprungligen udda antal. Att det 
är så, beror på att det är tekniskt rätt 
att lägga högt från en dubbelton, men 
lågt från tre kort.
 Efter denna avstickare ska du spela 
ett kort från bordet i detta läge:

  s —            Träkarlen
  3 E kn 5     (Bengt)
  2 K 7 4
  c D 8
       
    
    
   
  s —          Syd (du)
  3 10 6 3
  2 D 2
  c E kn 7

VILKET KORT SPELAR DU?

Ruterfyra – och hoppas.
 Vad du hoppas är att Jenny bekän-
ner med en av de högre ruterna, för 
när du då täcker med damen, har du 
skapat en gaffel med bordets K-7, så 
att du senare kan slå en mask över 
Johan också.
 När Jenny bekänner med nian, vet 
du att du spelat rätt och att kontraktet 
kommer att gå hem. Du täcker förstås 
med damen, som Johan sticker med 
esset. Han tar också för spaderknekt, 

då alla sakar hjärter, men när han skif-
tar till hjärter tar du för esset.
 Sedan hämtar du hem dina tre klö-
verstick (damen först, förstås) och när 
du spelar rutertvå i slutläget nedan har 
du nöjet att slå en mask med ett så lågt 
kort som en sjua.

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

Men för att slutläget skulle kunna 
uppstå var du tvungen att först slå en 
förberedande mask över Jenny. Det 
var därför du första gången skulle 
spela ruter från bordet och maska med 
handens åtta. Om du i stället spelat på 
ruter dam första gången, hade Johan 
stuckit med esset – och sedan får du 
bara ett ruterstick.
 Att först maska över den ena mot-
ståndaren och sedan över den andra 
brukar på svenska kallas för kryss-
mask. Den förekommer i litet olika 
tappningar. Din var ovanlig så till vida 
att ett så lågt kort som en sjua spelade 
huvudrollen. Men kul var det, och en 
topp fick ni för tuff budgivning och 
fin spelföring.
 Hela sitsen:

  s E 9 6
  3 E kn 5
  2 K 7 4 3
  c D 8 2
s kn 8 4 2   s D 7 5
3 K 7 2   3 D 9 8 4
2 E kn 10 5   2 9 6
c K 6  c 10 9 5 4
  s K 10 3
  3 10 6 3
  2 D 8 2
  c E kn 7 3
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När protokollet vecklas upp, ser du 
att ni hittills är ensamma om att bjuda 
och spela hem 3 sang. Så även om 
ni fick något under medel på följe-

c När en motståndares öpp-
ningsbud passas fram till dig, är det 
oftast mer rätt än fel att hålla liv i 
budgivningen med en balansering. 
Då kan du bjuda med sämre kort 
än om du klivit in i andra hand.

c För att balansera med 1 sang, 
krävs 12-15 hp, balanserad fördel-
ning och åtminstone ett halvhåll 
i öppningsfärgen. Har du passat i 
förhand, visar 1 sang dock 10-11 
hp.

c När de flesta av motståndarnas 
honnörspoäng sitter på samma 
hand, kan man ofta spela hem  
3 sang med något färre än de  
vanliga 26 poängen.

c Det är ofta en fördel om den 
starka motståndaren ska spela ut. 
Det är ju svårare att spela ut från 
sina starka färger än att partnern 
spelar upp mot dem.

c Om motståndarna använder 
11-regeln (fjärde kortet uppifrån 
vid drag), är en utspelad tvåa oftast 
från en fyrkortsfärg. Undantaget är 
om utspelet är ett drag från honnör 
tredje. 

Att tänka på

>

Nybörjarträffen spelas någon 
gång under tiden 

1 – 28 april 2020
Alla klubbar anslutna till Svenska 
Bridgeförbundet är välkomna att 
delta i tävlingen. 

NYBÖRJARTRÄFFEN

Fredrik Hellkvist och  
Tuva Nilsmark vann 2019.

Nybörjarträffen spelas som si-
multantävling, vilket innebär att 
man spelar samma givar på alla 
klubbar. Klubben avgör själv 
vilket datum inom perioden den 
önskar spela.

Nybörjarträffen är öppen för alla 
som gått eller går en nybörjarkurs 
som startat tidigast 2018-07-01. 

Klubbar anmäler heat via mail till 
order@bridgeforlaget.se.

De 24 bäst placerade paren 
kvalificerar sig till SM Par 
Nybörjarträffen, som spelas 
27-28/7 på festivalen i Örebro. 

Mer information hittar ni på 
www.svenskbridge.se.

brickan, och ”bara” 75% på ronden, 
känns det som om ni fick revansch för 
senast.
 Tyvärr mattas ni efter pausen, så nå-

gon tätplacering blir det inte. Men vad 
gör det! En så här trevlig bricka räcker 
gott för att rädda kvällen.

c Hur en färg bäst behandlas, 
beror till stor del på vad du vet om 
de saknade honnörernas placering. 
Har en motståndare öppnat, kan du 
placera de flesta honnörerna där.

c När en motståndare har 
öppnat, så att du vet att han har 
minst fyra kort i en viss färg, kan 
du ofta använda den informationen 
för att få maximalt antal stick i den 
färgen.

c En kryssmask är när du först 
maskar över den ena motståndaren 
och sedan över den andra. Då kan 
du ibland trolla fram stick nästan ur 
tomma intet.
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På Bridgeförbundets hemsida läser 
vi att fr o m 2019 är Mixed med som 
en ny permanent klass i det interna-
tionella mästerskapsprogrammet. I 
höstas bestämdes på Riksstämman att 
mixedklassen ska likställas med övriga 
klasser vad gäller kostnadstäckning. 
Nu har en kapten för mixedklassen 
utsetts. Han heter Pär Ol-Mårs och 
det är han som kommer att ta ut mix-
edlandslaget ur den grupp på 16 par 
som anmält intresse. 
 Bridge vill veta mer om Pär och om 
vad han har för prioriteringar och för-
hoppningar inför de två stora interna-
tionella händelserna i år – EM på Ma-
deira i juni och World Bridge Games 
(tidigare ”OS”) i augusti-september. 
Bridge fick den första intervjun.
 Vad var anledningen att du sökte 
jobbet som mixedkapten?
 – Jag är 64 år och har stor erfaren-
het av spelet, jag känner många brid-
gespelare runt om i landet och har tid 
att ägna mig åt bridgen. Sverige är ju 
regerande Europamästare och det blir 
svårt att toppa denna bedrift, men jag 
tycker att vi har en stor spelarpotenti-
al och bör kunna konkurrera igen om 
titlar och framskjutna placeringar. 
 Vad har du jobbat med? 
 – Jag är uppvuxen i Gällivare där jag 
började med bridge som fjortonåring. 
Jag studerade till civilingenjör vid 
Tekniska Högskolan i Luleå. Sedan 
fick jag arbete som konsult i Luleå och 
därefter i Umeå. 1993 åkte jag till Jed-

dah i Saudi Arabien för att jobba med 
ett sjukhusbygge i tre och ett halvt 
år. Hemma i Sverige började jag spela 
mycket bridge igen. Därefter åkte jag 
tillbaka till Saudiarabien (Riyadh) och 
stannade där i sju år. 2010 åkte jag till 
Azerbajdzjan (Baku) och arbetade 
som projektledare i fem år. Efter det 
valde jag att sluta arbeta och flyttade 
till Stockholm, där jag nu snart bott i 
fem år.
 Hoppsan, du är en riktig globetrot-
ter! Vad säger din familj när du reser 
så mycket? 
 – Jag är singel... eller t o m renons, 
som jag och mina bridgekompisar i 
Västergötland brukade säga. 
 Vilka egenskaper bör en landslags-
kapten besitta? 

 – Jag vill skapa harmoni i laget och 
samla en större grupp spelare som har 
respekt för varandra och är villiga att 
arbeta seriöst.
 Har ni redan börjat några tränings-
aktiviteter? 
 – 1-2 februari spelades en OBS-täv-
ling med 16 mixedpar och dessutom 
spelar vi matcher tisdagar och torsda-
gar på BBO.
 När presenterar du laget?
 – Laget till EM kommer att tas ut 
senast 1 mars.
 Lycka till Pär!

Ny EM-klass, ny kapten, nya drömmar
TEXT & FOTO: ELENA STRÖM, STOCKHOLM

Vem är Pär Ol-Mårs – och vad han har för prioriteringar och förhoppningar inför  
de två stora internationella händelserna i år – EM på Madeira i juni och World  
Bridge Games i augusti-september? Bridge fick den första intervjun.

Pär Ol-Mårs – ny mixedkapten.

FÖRTJÄNST-
TECKEN

Uppmärksamma klubbens eller 
distriktets stöttepelare för för-
tjänstfullt och mångårigt arbete!
 Blankett för ansökan om för-
tjänsttecken finns på hemsidan. 
Mer information finns här:
svenskbridge.se/nyheter/18635 
 Fyll i och skicka ansökan i 
god tid före utdelning till di-
striktsförbundet för behandling. 
 Era funktionärer är värda all  
uppmuntran för sina insatser!
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