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Bridgefestival
27 juli – 5 augusti 2018

Här finns tävlingar för alla – från nybörjare till elit.

•  En bronstävling med handikapp om dagen, med start kl 14.30 •
•  Två bronstävlingar om dagen, med start kl 10.00 och 19.00 •

•  En silvertävling om dagen med start kl 15.30 •
•  Tävling för dig med max klövernål •
•  Tävling för dig med max ruternål •

•  Lagtävlingen Chairman’s Cup •
•  Guldtävlingen Guldgruvan •

Vackra Örebro är en underbar sommarstad med många boendealternativ, 
massor av trevliga restauranger, caféer och promenadstråk. 

Festivalen hålls på Conventum Arena – mitt i stan.
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Välkommen till Örebro 
och 2018 års Bridgefestival!

www.svenskbridge.se
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L E D A R E  P O N T U S  S I L O W

Pontus Silow ordförande 
pontus@silow.se

Ett vinter-OS har nyss avslutats, där 
Ryssland inte tilläts delta under egen 
flagga på grund av deras systematiska 
och statsunderstödda doping under 
flera år. Det var ett historiskt och vik-
tigt beslut, men problemet finns dess-
värre i betydligt fler sporter än de som 
ingår i vinter-OS. Bridgen är på inget 
sätt undantagen och vi har de senaste 
åren tyvärr har sett flera exempel på 
fusk inom världseliten.
 Jag är både glad och stolt över att 
svenska elitspelare inte har anklagats 
för fusk, utan de fortsätter att spela 
bridge som det är tänkt och de före-
träder god etik samt gott uppförande 
i samtliga EM- och VM-klasser. Låt 
oss fortsätta vara goda föredömen 
och verka för att EBL (europeiska 
bridgeförbundet) och WBF (världs-
bridgeförbundet) arbetar för en sund 
kultur och ett bra genomförande av 
mästerskapen.
 Den 9:e juni är det dags för EBL 
General Assembly i belgiska Oos-
tende, vilket skulle kunna vara starten 
på ett nödvändigt förändringsarbete 
inom EBL. Valet av bra ordförande 
och styrelse är en förutsättning för 

de viktiga förändringarnas effektiva 
genomförande. Vi kan hoppas på att 
Jan Kamras, tidigare svensk landslags-
kapten och mångårig styrelseledamot 
i det svenska förbundet, får en fortsatt 
viktig roll inom EBL.
 Första helgen i maj har vi i Svenska 
Bridgeförbundet möjlighet att förbätt-
ra vår egen verksamhet genom aktivt 
deltagande från hela organisationen i 
ett extrainsatt vårmöte. Agendapunk-
terna handlar främst om rekrytering, 
utbildning och utveckling av klubb-
spelare, med fokus på de tidiga faserna 
av medlemmens livscykel. Läs mer om 
mötet i denna tidning.
 Jag skrev i förra ledaren om att 
medlemmens livscykel ligger mig 
varmt om hjärtat och jag uppmunt-
rade er att höra av er med tankar och 
förslag kring hur vi håller bridgen 
tillgänglig och angelägen. Jag tackar 
för de inspel jag hittills har fått och jag 
vill betona vikten av att ni fortsätter 
att höra av er till mig eller mina kol-
leger i styrelsen. En bra dialog mellan 
medlemmar och styrelse är viktigt för 
att vi ska hamna rätt i vårt ständiga 
förbättringsarbete.

Första helgen i maj har vi i Svenska Bridgeförbundet möjlighet att förbättra 
verksamheten i ett extrainsatt vårmöte, skriver Pontus Silow i ledaren.

Extrainsatt vårmöte



  

KALENDERN
APRIL

-29 Svenska Cupen, omgång 3
1-22 Nybörjarträffen
7-8 SM lag, semifinaler
15 Fritt att byta klubb t. o. m  
 15/8
22 Sista spel- och anmäl-  
 ningsdag till SM par Dam,  
 Veteran och Open
28  Guldtävling, Laholm

MAJ
4-10/6 Svenska Cupen, omg 4
4-6 Rekryteringsträff, Örebro
10-13 SM lag, final, Örebro
19 Guldtävling, Stockholm   
 (IAF)
26-27 JSM lag, direktfinal,  
 Norrköping

JUNI
8 Guldtävling, Piteå
14-26/8  Svenska Cupen, omg 5
6-16 EM i Ostende
28-29 Guldtävling, 
 Ölandsveckan, A-final

Svenska Bridgeförbundet, kansli  Idrottens Hus, Karlsgatan 28, 703 41 Örebro  Telefon 019-277 24 80  Internet  www.svenskbridge.se  Generalsekreterare Johan Grönkvist, 

019-277 24 81, jgr@ svenskbr idge.se  Informat ion & Webb Car ina Wademark , 019-277 24 84, car ina @ svenskbr idge.se  Ekonomi Mar ie -Louise Agel in ,  

019-277 24 82, mla@svenskbridge.se Verksamhetschef Micke Melander, 019-277 24 85, mme@svenskbridge.se Rikskonsulent, Ruter- & Bridgematesupport 

Thomas Winther, 019-277 24 86, twi @svenskbr idge.se och Tommy Andersson, 019-277 24 83, tan@svenskbr idge.se 

Rikskonsulent Roger Wiklund, 019-277 24 87, rwi@svenskbridge.se  Teknikansvarig Björn Andersson, 019-277 24 88,

ban@svenskbridge.se.

FÖRBUNDSINFO

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

Viktigt med adress-
och kontaktuppgifter 

Se till och uppdatera era uppgifter  
så att de är korrekta. Ni behöver 
logga in med ert eget lösenord för att 
kunna ändra era uppgifter. Saknar ni 
det så kontakta kansliet på mail eller 
telefon så hjälper vi er.

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

Sommarkartan 2017
Rapportera era sommartävlingar till 

bridge@svenskbridge.se senast 30 april 
så det kommer med i tidningen.

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

Marie-Louse Agelin 019-277 24 82

Tommy Andersson 019-277 24 83

Carina Wademark 019-277 24 84 

Micke Melander 019-277 24 85 

Thomas Winther 019-277 24 86

Roger Wiklund 019-277 24 87

Björn Andersson 019-277 24 88

SIMULTANTÄVLINGAR
Vi kör vidare med dagtid och  
söndagar samt även kvällstid. 
Anmäl er klubb till kansliet 
om ni är intresserade.

OM MEDLEMSAVGIFTER
ÄNDRING AV KLUBB-  
ELLER DISTRIKTSAVGIFT
Om ni tänker ändra er klubb- eller
distriktsavgift till spelåret 2018-2019 
behöver kansliet ha besked om detta 
senast 1 april 2018.

KLUBBYTE
Om ni har en medlem som vill byta
klubbtillhörighet finns möjligheten
att fritt göra det under perioden
15 april–15 augusti. 16 augusti– 
14 april behöver kansliet ett god-
kännande från båda klubbarna.

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

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

INBETALNINGSKORT
Med tidning nr 3, i början av juni, 
bifogas inbetal ningskortet för nästa 
spelår. Används detta går det inte 
att skriva något meddelande. 
 Om man ”tappat” bort inbe-
talningskortet kan man i stället 
använda BG 373–3482. Ange  
medlemsnummer och klubb i  
meddelandefältet.

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

Guldtävling 
Är din klubb sugen på att arrang-
era en guldtävling? Ansökan om 
nästkommande säsongs tävlingar 
ska vara förbundet tillhanda senast 
den 1 april 2018. Ansökningar som 
kommer in efter detta datum ris-
kerar att ligga utanför spelprogram 
m m. Ni kan dock när som helst 
ansöka och få besked under året om 
ni vill arrangera en tävling.
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Adressändra?  
Tel 019-277 24 80 

eller www.svenskbridge.se.
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I N N E H Å L L

Våra vanligaste domslut

S I D  2 5 - 2 6

Bill Gates

S I D  6 - 1 0

Klubben avgör sin egen framtid

S I D  3 6 - 3 8

Nya spelare lockas utanför Systembolaget i Mjölby. 

Bara klubbarnas arbetsvilja avgör om man lyckas.

LAGAR 

för

TÄVLINGSbridge
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Fyra lag tävlade i Internet-VM, det 
första i sitt slag. Lagen och deltagarna 
var:

	 BBO representerande USA 
med Fred Gitelman och Sheri Wein-
stock, Bob Hamman och Jill Meyers 
(i toppen av världsrankingen), och – 
som attraktion – Bill Gates i egen hög 
person i par med Sharon Osberg.

	 LAVAZZA, under kapten Maria 
Teresa Lavazza, representerade 
Europa med såväl manliga som kvinn-
liga toppspelare: italienarna Norberto 
Bocchi–Giorgio Duboin tillsammans 
med ”underbarnet” Agustin Madala 
samt världsettan- och tvåan Bénédicte 
Cronier–Sylvie Willard med lovande 
Manuela Calandra.

	 KINA, sammansatt av världs-
mästarinnor, elitspelare och framstå-
ende politiker.

	 TAIWAN, lett av Chen Yeh, 
en affärsman och tillika passionerad 
bridgespelare som även sponsrade 
mästerskapet.

VAD KUNDE VI BEVITTNA?

Formatet var ju både nytt och speciellt 
och vi kunde se Bill Gates diskutera 

direkt från Seattle med sina kinesiska 
motståndare. På en annan linje, mellan 
Turin och Peking, utmynnade spelet 
i ett vänskapligt samtal mellan de två 
lagen där de två senaste Världsbridge-
ordförandena, José Damiani (från 
Peking) och Gianarrigo Rona (från 
Turin), medverkade.
 Under de tre dagar som spelet på-
gick kunde vi se bilder på spelarna 
koncentrerade framför sina dator-
skärmar. Motståndarna befann sig 
på andra sidan jordklotet, partnern i 
rummet bredvid…

 En höjdpunkt var de högklassiga 
kommentatorerna, speciellt utvalda 
för tillfället, där man kunde avnjuta 
briljante Zia Mahmood.

BILL GATES OCH BRIDGE

I det amerikanska laget ingick 63-årige 
Bill Gates, grundare av världens mest 
kända mjukvarubolag, Microsoft.  
I juni 2006 meddelade Gates att han 
skulle arbeta deltid för Microsoft och 
fulltid för the Bill och Melinda Gates 
Foundation, som är världens största, 
privata välgörenhetsstiftelse. Enligt 

Bill Gates spelade för USA
i första Internet-VM

FRI ÖVERSÄTTNING FRÅN LE BRIDGEUR (JEAN-PAUL MEYER): MARTIN LÖFGREN, NORRKÖPING
KOMPLETTERANDE TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: FRANCESCA CANALI, ITALIEN, WBF & JAG ENTERTAINMENT, USA

Team Lavazza blev vinnare i första VM i bridge som spelades över Internet, 
Yeh Online Bridge World Cup. Men mest uppmärksamhet tilldrogs en viss Bill 
Gates, som ingick i det amerikanska laget.

I N T E R N A T I O N E L L T  I N T E R N E T - V M

Jill Meyers och Bill Gates lyckades inte bemästra Europa denna gång.
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den amerikanska affärstidningen 
Forbes är Bill Gates världens näst 
rikaste med tillgångar på 90 miljarder 
dollar.
 Bill Gates föddes och växte upp i 
Seattle, USA. I åttonde klass köpte 
elevernas klassmammor en dator till 
skolan på en loppmarknad. Gates 
blev intresserad av programmerings-
språket BASIC och fick hålla på med 
datorn under mattelektionerna. Efter 
en tid fick skolan nya elevdatorer. 
Några elever hittade säkerhetsbrister 
i datorsystemet och då förbjöd sko-
lan eleverna att använda datorerna på 
sommaren. För att ändå få möjlighet 
att använda datorerna erbjöd sig Gates 
och hans kamrater att hitta fler säker-
hetsbrister i systemet. Gates fick då gå 
på kurser i källkod för olika program 
som kördes på systemet. Vid 14 års 
ålder skapade Gates och Paul Allen ett 
datorprogram och tjänade 20 000 dol-
lar första året. 1980 behövde IBM ett 
operativsystem för deras kommande 
PC. De kontaktade Bill Gates lilla 
företag, Microsoft. 
 Resten är historia.
 Bill Gates är även en passionerad 
bridgespelare. Gates, som lärde sig 
spela bridge av sina föräldrar, tillhör 
inte världseliten, men är en solid spe-
lare.
 – Bill är väldigt vetenskaplig och 
metodisk i sitt sätt att lära sig bridge, 
har bridgeproffset och Microsoft-
grundarens bridgelärare och -mentor, 
Sharon Osberg, sagt.
 Hon berömmer honom för att läsa 
snabbt, vara lättlärd och suga upp 
kunskaper som en svamp.
 Dubbla världsmästaren Sharon 
Osberg är även delägare i Bridge Base 
Online, till vardags kallat ”BBO”. 
 2005 presenterade Bill Gates, War-
ren Buffet och Sharon Osberg en sats-
ning på skolbridgen i USA. Buffet och 

Gates donerade 1 miljon dollar (drygt 
8 miljoner kronor) till projektet.

FRANSK-ITALIENSK SEGER

Det blev en övertygande seger för det 
fransk-italienska Lavazza. USA-lagets 
blygsamma placering förvånar, inte 
minst då paren i laget är de mest sam-
spelta i startfältet. Resultatet blev:
 1) Lavazza (Europa) .....................84
 2) Kina ...........................................66
 3) Taiwan .......................................50
 4) BBO (USA) ..............................41

Jag kunde bevittna, och var ganska 
överraskad över, de förberedande 
systemdiskussionerna i vinnarlaget, 
mellan å ena sidan Agustin Madala 
och Bénédicte Cronier och å andra 
sidan Giorgio Duboin och Sylvie Wil-
lard. Olika lägen belystes i någon slags 
”vänskaplig oordning”, där damerna 
gav förslag och herrarna accepterade 
utan att göra några som helst anteck-
ningar. De verkade förlita sig på sitt 
goda minne. Detta visade sig duga, för 
vi kunde faktiskt bara se ett enda litet 
missförstånd i matcherna.

OVANLIGT STOR UPPMÄRKSAMHET

Det fina med bridge är att du kan vara 
Bill Gates eller den fattigaste i världen. 
När du spelar 4s har du samma an-
spänning att försöka undvika fler än 
tre förlorare. Vidare spelar  det ingen 
roll var du kommer ifrån eller hur 
gammal du är.
 Bill Gates fascineras av att bridge är 
ett av de sista spelen där datorn inte 
är bättre än människan. I sin blog har 
Bill Gates många gånger framhållit 
sin favorithobby, bridge. Här är ett 
utdrag ur den bloggen:
 Jag har tur att ha fått möjlighet 
att spela med bridgespelare som är 
avsevärt bättre än jag är – och dess-
utom har överseende när jag kanske 
spelar ut fel, vänder i fel färg eller inte 
värderar min hand på bästa sätt. De 
kommenterar på ett sätt som ökar min 
kunskap och därmed har jag bättre 
chans att göra rätt nästa gång. Och det 
är mycket roligt!
 Jag är förvånad över att några av 
dessa bridgespelare kommer ihåg alla 
spelade givar! Du spelar 50 eller 60 
brickor på en dag och när du senare  >

TEAM LAVAZZA  dominerade tävlingen. Stående: Gianarrigio Rona, Giuseppe  
Lavazza, Agustin Madala, Maria Teresa Lavazza, Bénédicte Cronier och  
Massimo d’Ortensi. På huk: Manuela Calandra, Norberto Bocchi, Sylvie  
Willard och Giorgio Duboin.

I N T E R N A T I O N E L L T  I N T E R N E T - V M
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på kvällen träffar dem över en mid-
dag kan de återberätta varenda giv! 
Bob Hamman, en av de största brid-
gespelarna genom alla tider, är extrem 
på det området. Om jag spelade fel 
på en giv för tre år sedan, kan han 
fortfarande berätta om sitsen och hur 
jag skulle ha spelat. Bob själv missar 
inte mycket när jag spelar med honom, 
men jag är noga med att komma ihåg 
de få grodor han gör, så att jag har 
mitt försvar redo om han klankar på 
mig!
 Den klassiska formen av bridge är 
lagformatet. Min gode vän, börsgurun 
Warren Buffett, föredrar lagspel, för 
det är den traditionella formen av 
spelet och små skillnader är ovidkom-
mande.
 Själv gillar jag både att spela lag- 
och partävling. Jag gillar partävling 
för att du då kamperar med en partner 
och inte behöver bekymra dig över 
vad lagkamraterna hittar på. Det är 
vanligt att få givsamlingar och sco-
rer efter man spelat klart. Eftersom 
många bord spelar samma givar kan 
du titta på alla dessa olika poäng och 

I N T E R N A T I O N E L L T  I N T E R N E T - V M

se vad som hände. Det är så oerhört 
viktigt att ta varje tillfälle i akt, att för 
dig själv belysa något slarv i motspelet 
eller spelföringen. Det tvingar dig att 
tänka. Du kanske upptäcker, ”okej, 
jag måste lära mig mer om skvisar” 
eller ”jag måste hålla reda på motstån-
darnas och partnerns fördelning, så att 
jag kan dra de rätta slutsatserna”.
 Så, jag gillar verkligen både lag- och 
partävling. Om man får till ett härligt 
gäng är lagbridge kul på två plan, 
eftersom det både blir socialt och en 
mental utmaning.
 – Bill Gates

I USA omgavs evenemanget av en 
hel del uppmärksamhet: ett flertal 
tidningsartiklar, ett reportage i CNN 
och framför allt Bill Gates tweet:  
”I morse spelade jag det första online-
världsmästerkapet i bridge. Jag hop-
pas att det kan locka fler och fler 
människor till det här spelet som jag 
älskar.” 
 Twitter kunde meddela att miljar-
dären har fler än 32 miljoner följare – 
alltså en bra publicitet för bridgen.

>

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

FLODKRYSSNINGAR | HÄLSORESOR | RUNDRESOR | LÅNGTIDSRESOR | BRIDGERESOR
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Det mesta ingår i resans pris!

Nyhet!  
Bridgeresa med tåg 
till Gardasjön

Grand Tours har mer än tjugo års erfarenhet 

av att arrangera resor för bridgespelare, och vi 

vet att dagens bridgeresenär har högt ställda 

krav på service och komfort. Därför kan vi med 

stolthet erbjuda prisvärda bridgeresor av hög 

kvalité. Och dessutom en spännande nyhet!

NYHET! BRIDGERESA MED TÅG TILL GARDASJÖN Nu öppnar vi möjlig-
heten för alla, som vill delta i en bridgevecka utomlands, att påbörja resan 
redan från hemorten. Vår nya bridgeresa går nämligen med tåg till Garda-
sjön i Italien. Första avresan är den 5 april 2019 och vi är hemma igen tio 
dagar senare, i god tid före påskfirandet.

Allt detta ingår i priset • Tåganslutning från Sverige till Köpenhamn t/r 
• Tågresor med platsbiljetter till Verona t/r • Del i dubbelrum i Hamburg, 
2 nätter inkl. frukost • Busstransfer till Garda t/r • Del i dubbelrum på Hotel 
 Bisesti, 7 nätter • Halvpension i Garda (exkl. dryck middag) • Verona, guidad 
utflykt med buss • Bridgeledares tjänster • Grand Tours färdledare under 
hela resan. Avresa från Sverige 5/4-2019, 10 dagar. Pris från 14 595 kr.

BRIDGE PÅ UNDERBARA MALLORCA Njut av livet på denna älskade ö. 
Här äter vi goda måltider och spelar mycket bridge. Vi bor på fyrstjärniga 
Punta del Mar, beläget vid havet, i badorten Santa Ponsa. Vill du känna  
litet storstadspuls, är det nära till Palma. Du kan även kombinera med 
 intressanta utflykter på ön. 

Allt detta ingår i priset • Flyg och transfer t/r • Del i dubbelrum • Halv-
pension på hotellet • Stadsvandring i Santa Ponsa • Bridgespel • Grand 
Tours värdinna • Grand Tours bridgevärd. Avresa från Stockholm 6/10, 
13/10, 8 dagar, pris från 9 995 kr. 6/10, 15 dagar. Pris från 14 995 kr.

BRIDGEVECKA I ESTORIL, PORTUGAL. Förläng sommaren i eleganta 
Estoril utanför Portugals charmerande huvudstad. Vi bor på svenskägda 
Hotel Londres som specialiserat sig på just bridgegrupper. Vi spelar under fem 
dagar och hinner även med att besöka såväl Lissabon som sagostaden Sintra.

Allt detta ingår i priset • Flyg och transfer t/r • Del i dubbelrum • Frukost 
varje morgon • Välkomstdrink • Välkomstmiddag med vin • Tre buffémiddagar 
med vin • Avslutningsmiddag med vin • Bridgespel fem dagar • Utflykt  
till Sintra • Utflykt till Lissabon • Lokal auktoriserad guide vid utflykterna 
• Grand Tours bridgevärd. Avresa från Stockholm 11/10, 8 dagar.  
Pris från 11 495 kr.
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 Innan spelet började berättade Bill 
Gates att han älskar att spela bridge.  
 – Jag hoppas alltid att fler männi-
skor förstår hur kul det är att spela 
bridge och vilket fantastiskt spel det 
är.
 Han tillade också:
 –  Tack alla för att stanna uppe så 
sent, och syftade på det kinesiska lag 
som skulle spela efter midnatt.
 Med det tog Gates plats vid en 
dator som skärmades av med svarta 
draperier, så att han inte kunde se 
sina lagkamrater åt vänster och höger. 
Han öppnade en burk Diet Coke och 
matchen började.

MEDIABEVAKNING

Mediabevakningen varierade stort.
 Världsbridgeförbundets ordföran-
de, Gianarrigo Rona: 
 – Jag har aldrig tidigare sett en 
bridgetävling få så stor plats i italiensk 
media. Såväl de två dagliga sporttid-
ningarna som RAI (italiensk TV) och 
radio följde ingående matchen ”mellan 
Bill Gates och Lavazza”.
 Giuseppe Lavazza, som följde täv-
lingen bricka för bricka, dolde inte 
hur nöjd han var med PR-värdet täv-
lingen gav hans företag tack vare att 
man deltog.
 Men det var framför allt i Kina som 
matcherna följdes intensivt; man hade 
till och med sänt kamerateam ända 
till Seattle för att visa inslag i TV-
nyheterna.
 Och i Frankrike då? Tre rader på 
”France Télévisions” hemsida kunde 
berätta att ”två fransyskor slagit Bill 
Gates i bridge…”. Trist och bekla-
gansvärt dåligt för bridgen och hur 
den kommuniceras där, tycker franska 
bridgeentusiaster. 
 Det franska bridgeförbundet är, 
trots allt, det förbund med flest med-
lemmar i Europa. >

TEAM BBO (USA) med Sheri Weinstock, Fred Gitelman, Bill Gates,  
Sharon Osberg, Jill Meyers och Bob Hamman
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Det mesta ingår i resans pris!

Nyhet!  
Bridgeresa med tåg 
till Gardasjön

Grand Tours har mer än tjugo års erfarenhet 

av att arrangera resor för bridgespelare, och vi 

vet att dagens bridgeresenär har högt ställda 

krav på service och komfort. Därför kan vi med 

stolthet erbjuda prisvärda bridgeresor av hög 

kvalité. Och dessutom en spännande nyhet!
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dagar senare, i god tid före påskfirandet.
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• Tågresor med platsbiljetter till Verona t/r • Del i dubbelrum i Hamburg, 
2 nätter inkl. frukost • Busstransfer till Garda t/r • Del i dubbelrum på Hotel 
 Bisesti, 7 nätter • Halvpension i Garda (exkl. dryck middag) • Verona, guidad 
utflykt med buss • Bridgeledares tjänster • Grand Tours färdledare under 
hela resan. Avresa från Sverige 5/4-2019, 10 dagar. Pris från 14 595 kr.
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I N T E R N A T I O N E L L T  I N T E R N E T - V M

FRAMTIDEN

Riktningen framåt är given: nu är det 
bevisat att vi med teknikens hjälp kan 
ge bridgen större exponering! 
 Detta första mästerskap kommer 
säkert inte att bli det sista, i alla fall 
inte om vi kan mönstra en organisatör 
(denna gång Damiani), en finansiär 
(Yeh) och några affischnamn (här: 
Lavazza och, framför allt, Gates). 
 Bill Gates har sagt att han gärna 
själv deltar igen när nästa tillfälle ges. 
 Det lär kunna bli fortsatta publik-
framgångar!
 Såg du inte matchen i ”direktsänd-
ning”?
 Du kan hitta hela tävlingen på  
www.bridgeonlineworldcup.com. 
 Där hittar du följande:
 • Alla brickor: bud för bud, 
       kort för kort
 • Lagens sammansättning
 • Fotogalleri
 • Bulletiner  
       och kommenterade givar
 • Länkar till video-klipp

OCH TILL SIST…

…en giv där Augustin Madala lycka-
des sätta myror i huvudena på Jill 
Meyers och Bob Hamman – en inte 
helt lätt uppgift:

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

Madala, Väst, var spelförare i 3 sang, 
efter att ha öppnat med 12 och fått ett 
inkliv 2s av Hamman (Nord).
 Nord spelade ut klöverknekt som 
gick till liten från bordet och Syds 
(Jill Meyer) ess. Hade Syd nu bara 
vänt i sin partners färg hade Väst varit 
chanslös, men i stället attackerade hon 
i hjärter till bordets ensamma ess. 
 Madala spelade nu ruterknekt 
och fick i samma stick goda nyheter 
(kungen hos Syd, som täckte knek-
ten) och dito dåliga (Nord sakade en 
spader). Väst spelade nu fel, genom att 
ta ytterligare en hög ruter innan han 
spelade en låg hjärter från handen med 
klöversak. Nord vann med åttan för 
att spela spaderknekt till bordets dam.
 När Väst efter detta spelade en ruter 
till handens tia sakade Nord felaktigt 
en spader. Väst tog nu först hjärter-
kung och sedan tre ronder spader till 
Nord, så att denne måste ge bordet 

Det gick att följa tävlingarna över hela världen.         Augustin Madala.

stick för klöverdam. Tre spader-, två 
hjärter-, tre ruter- och ett klöverstick 
innebar hemgång.
 Kontraktet är, när nu Syd inte spe-
lade spader i stick två, alltid hemma 
om Väst bara inte tar sitt andra ru-
terstick innan han ger bort ett stick i 
hjärter. När Nord tar för hjärtern och 
vänder i spader kan Väst helt fräckt 
ducka (!), ta nästa spader med damen, 
gå in på en ruter och spela sina två 
högfärgskungar. Här är läget med fyra 
kort kvar:

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

Väst spelar spaderess och sakar en klö-
ver från bordet. Syd är trefärgsskvisad 
och måste saka sin klöver, vilket också 
är hans kommunikationskort till 
Nord. Väst petar in Syd i hjärter som 
måste vända upp i Öst-Västs kombi-
nerade rutergaffel.
 Bridge är svårt spel – både för spel-
förare och motspelare!

SEMINARIUM
För dig som vill eller redan håller på med  

JUNIORBRIDGE 

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

Fredag 27 juli 
13.00 — 13.15 Välkommen        Linus Dahlström 
 
13.15 — 14.00 Vår verktygslåda - juniorpärmen    Micke Melander
 
14.00 — 15.00  Våra kursmaterial      Janne Malmström
    * MiniBridge * Grundkurs - Minibridge * Grundkurs - Budgivning 
       Elevmaterial, givar, PPT-stöd, lärarhandledning mm. 
 
15.00 — 15.20 Kaffepaus  
 
15.20 — 16.00  Pedagogiska tips      Per Leandersson  
 
16.00 — 18.00  Våra svenska juniorprojekt      Linus Dahlström 
   Deltagande klubbar redovisar sina lokala projekt 
 
19.00 —   Middag och avslutning av seminariet på Walvet 
   Även middagen blir du som deltagare bjuden på! 

Bedriver ni något juniorprojekt i er klubb eller är ni i startgroparna och vill påbörja något 
nytt? Fredagen den 27 juli arrangeras ett juniorseminarium på Scandic Grand Hotell i  
Örebro. Seminariet är gratis, du eller din klubb får dock stå för eventuell resa. Seminariet 
är maximerat till 30 deltagare. Först till kvarn vid fullteckning, max två deltagare/klubb. 
OBS! Sista dag för anmälan 20 juli.

Frågor och anmälan: 
Micke Melander 

mme@svenskbridge.se  
019 - 277 24 85

Evenemanget sponsras av Magnus Göranssons minnesfond 

>
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F Ö R B U N D E T  P E R S O N A L

Ny medarbetare på kansliet

Yvonne Ström rekryterades under 
perioden då SBF hade sitt kansli i 
Gävle och hon har fortsatt att arbeta 
hemifrån. Bridgeförbundet har som 
bekant lämnat julbocken bakom sig 
och såväl placeringen av festival samt 
kansli har förvandlat Örebro till den 
svenska bridgehuvudstaden. Vad faller 
sig då mer naturligt än att i de trak-
terna söka nya, trevliga medarbetare?
 Från den 18 april kommer Marie-
Louise Agelin ersätta Yvonne och 
tillräda en ekonomitjänst på 25% med 
placering på förbundskansliet i Idrot-
tens Hus i Örebro.
 Marie-Louise har över 30 års erfa-
renhet som ekonom och har bl a varit 
ekonomiansvarig för Örebro Hockey.
 Välkommen till bridgefamiljen, 
Marie-Louise. Jag har hört att du inte 
spelar bridge (ännu)!?
 – Det stämmer. I gymnasiet spelade 
vi rätt mycket fyrmanswhist, men jag 
har aldrig spelat bridge. Johan (Grön-
kvist) har lovat att under fikarasterna 
introducera mig i bridgens fascine-
rande värld.
 Du kommer att arbeta 25% för 
Bridgeförbundet. Har du fler upp-
drag?
 – Ja, en annan tjänst på 50% och 
sedan åtar jag mig några bokförings-
jobb åt mindre firmor.
 Hur kommer dina timmar på 
Bridge förbundet vara fördelade?

 – Som det ser ut, kommer jag under 
veckan jobba sex timmar en dag och 
fyra en annan. Jag bor i närheten och 
har nära till bridgekansliet.
 Vad skiljer att jobba med ekonomi 
inom föreningslivet jämfört med 
näringslivet?
 – Skattereglerna skiljer sig åt en 
del, men annars är det rätt lika. Det 
gäller att ha ett plusresultat längst ner 
på resultaträkningen och siffrorna 
fram till sista raden ska vara korrekta. 
Resultatkravet är möjligen inte lika 
stort inom föreningslivet, där större 
vikt läggs på vad det ekonomiska 
utrymmet ger verksamheten.
 Om du inte spelar bridge, vad roar 
du dig med istället på fritiden?
 – Jag läser, lyssnar på musik och 
reser gärna till storstäder för att upp-
leva kultur och äta god mat. London 
är favoritstaden och dit har jag rest 
många gånger.
 Du följer Örebro Hockey, förstås!?
 – Ja, jag är mycket hockeyintresse-
rad, men just nu slår hjärtat lite extra 
för Timrå IK, nu när de har chans att 
ta sig tillbaka till SHL. Jag är upp-
vuxen i Söråker utanför Sundsvall.
 Den som kan sin geografi, vet att 
det inte är många kilometer från 
Söråker till ”ladan”, som Timrå IK:s 
hockeyborg kallas i folkmun.
 Följer du Örebro SK i fotbollsall-
svenskan också?

 – Fotboll intresserar mig inte ett 
smack! Det går för långsamt.
 Ungefär som bridge då...
 – Ha-ha, ja kanske det!
 Hur länge har du bott i Örebro?
 – Sedan 1993.
 Hur ser familjesituationen ut?
  – Singel.
 Om klubbfunktionärer eller med-
lemmar behöver kontakta dig, hur gör 
de då?
 – Det går bra att maila mig på  
mla@svenskbridge.se eller ringa på 
019-277 24 82.
 Då önskar vi lycka till på det nya 
jobbet – och förhoppningsvis ses vi vid 
ett bridgebord inom en snar framtid.
 – Tack! 

TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: JOHAN GRÖNKVIST, ÖREBRO

Som vi tidigare berättat i tidningen, är Yvonne Ström på väg att 
sluta som ekonomiansvarig. Ersättare blir Marie-Louise Agelin,  
med erfarenhet av föreningsverksamhet bl a från Örebro Hockey.

Marie-Louise Agelin.
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Delta med ett lag i öppna SM lag 
veteran! Tävlingen spelas under 
Bridgefestivalen och är öppen för 
er som är födda 1958 eller tidi-
gare. 

SM LAG
V E T E R A N
Kval pågår tisdag-onsdag 31 juli– 
1 augusti. Lag som avancerar spe-
lar slutspel onsdag kväll 1 augusti 
och torsdag 2 augusti. Anmälan 
ska ske på förbundets hemsida 
eller på plats i Örebro. Sista an-
mälningsdag är 30 juli kl 20.00. I 
tävlingen spelas om mästarpoäng 
enligt gällande bestämmelser. 
Startavgiften är 1.600 kr per lag. 
Spelavgiften ska vara betald före 
spelstart. 400 kr i rabatt vid be-
talning senast den 27 juli. Vi ses!
 ”Nestors” – mästare 2017

Trivselbridge på Hotell Bellevue i Hjo! 
Välkommen till en trevlig midsommarvecka 
med spel, gemenskap, sång, god mat och 
många skratt! Ankomst kl 13 måndagen 
den 18 juni. I priset ingår 2x festmiddagar, 
1x grillkväll på terrassen, 3x frukostbuffé/
brunch, 3x kaffe & smörgås samt avgift för 
spel i fyra tävlingar. Pris kommer att delas 
ut i samtliga tävlingar. 
Pris från: 2.995 kr per person i dubbel-
rum/3.595 kr i enkelrum. 
Förläng din vistelse över midsommarhel-
gen 22-24 juni – två nätter inkl frukostbuffé, 
2-rätters middag samt midsommarbuffé. 
Från 1.630 kr pp i dubbelrum.

Hotell Bellevue • tfn 0503-120 00 
info@hotellbellevue.se • www.hotellbellevue.se

 

För mer information och anmälan: kristian@hotellbellevue.se 
Tävlingsledare: Calle Ek tfn 0702-70 64 01 
Pris: från 2895 kr per person i dubbelrum/ 3495 kr per person i enkelrum 
Förskottsbetalning: senast 12 juni till Hotel Bellevue, BG 616-6714 
 

Bellevue Hotel & Konferens, Stadsparken, 544 33 HJO ● tfn +46-503-120 00   
www.hotellbellevue.se ● info@hotellbellevue.se 

 

  
Trivselbridge på Hotel Bellevue i Hjo! Välkommen till 
en trevlig midsommarvecka med spel, gemenskap, sång, 
god mat och många skratt… 
 
MÅN 15 juni 
kl 12-13 Ankomst & incheckning 
kl 14.00 Bridgespel 30 brickor 
kl 18.00 Festmiddag 
 
TIS 16 juni 
kl 07-11 Frukostbuffé 
kl 13.00 Bridgespel 30 brickor 
kl 18.00 Grillkväll på terrassen med trubadur 
 
ONS 17 juni 
kl 07-11 Frukostbuffé 
kl 13.00 Bridgespel 30 brickor 
kl 18.00 Festmiddag 
 
TORS 18 juni 
kl 07-11 Frukostbuffé 
kl 10.00 Bridgespel 
kl 13.30 Prisutdelning 
 

Fr 2895 kr pp i dubbelrum/ 3495 kr pp i enkelrum 
I bridgepaketet ingår 3x frukostbuffé, 2x festmiddagar, 
1x grillkväll, 3x kaffe & smörgås samt avgift för spel i 
fyra tävlingar. Endast slutstäd ingår. 
Extra bridgetävlingar måndag, tisdag och onsdag  
kl 20-23, valfritt 24 brickor, 50 kr pp. 

Förläng din vistelse över 
midsommarhelgen 18-20 juni 
 
Två nätter inkl frukostbuffé, 2-rätters 
middag samt midsommarbuffé. Från 
1595 kr pp i dubbelrum. 

Sommarbridge i Hjo 
18-21 juni
Sommarbridge i Hjo 
18-21 juni

Det unika med juniorkurserna är att 
det inte finns ett enda givdiagram. 
Allt är illustrerat i ett försök att sätta 
eleven i centrum och att de ska se det 
som om de sitter vid bordet och själv 
håller i korten. Ett exempel kan ses till 
höger på denna sida.
 I Juniorkurs 2 introduceras bud-
givningen, medan del 1 behandlar 
grundläggande spelteknik och att nå 
rätt nivå.
 Det fattades av SBF:s juniorkom-
mitté ett tidigt beslut i detta projekt, 
att materialet har som mål att snabbt 
sätta nya juniorer i spel och att de 
efter en introduktionsträff mer eller 
mindre själva ska kunna blanda och 

ge korten och börja spela. 
Därefter byggs kunskapen 
upp under två terminer. 
När de passerat andra 
terminen, eller efter 20 
lektionstillfällen, ska de 
kunna tävlingsspela på 
klubb.

KOSTNADER

Juniorkurserna är gratis – 
om klubben arbetar med 
juniorbridge. Endast frakt 
debiteras, om klubben från SBF sank-
tioneras för att hålla juniorkurs.
 Övriga som vill köpa materialet 
betalar 125 kr per kursdel. 

 Beställningar görs hos Bridge-
förlaget: www.bridgeforlaget.se.

Under det senaste åren har ett intensivt arbete pågått för att ta fram ett 
helt nytt utbildningsmaterial till de juniorprojekt som genomförs runtom i 
landet. Den senaste tillskottet är Juniorkurs 2 som omfattar 72 sidor.

Budgivning introduceras i juniorkurs 2

F Ö R B U N D E T  J U N I O R K U R S  2
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Micael

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

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

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

Veckans lirare i tre kategorier

Handikappliraren 

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

Här räknas alla morgon- och 
kvällsbrons (ej sista söndagen el. 
klöver/rutertävlingen 1/8).  
Bästa 9/14 tävlingar räknas.

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

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

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

Kompletta resultatlistor finns 
i spellokalen samt på Internet. 

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

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

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

Festivalklippet 
kostar 300 kronor. Då får man 
spela vilka tävlingar man vill under 
Bridgefestivalens tre sista dagar. 
Man kan sålunda spela obegränsat 
antal brons-, silver- eller guldtäv-
lingar, dock ej SM-final. 



Handikapp 
Hur funkar det?

• Alla medlemmar har ett handikapp. 52 är högsta 
möjliga handikapp.

• En tävling med handikappberäkning krymper  
startfältets skillnad i spelstyrka.

• Ju lägre handikapp man har, desto bättre har man 
lyckats i de tävlingar man ställt upp i. Lågt handikapp 
är alltså bra.

• Handikappsystemet är ett nollsummespel. När någon 
sänker sitt handikapp, höjs det för någon annan.

• Det svenska handikappsystemet i bridge sjösattes 
2005.

• I varje tävling tilldelas du och din partner tillsammans 
ett förväntat resultat, beroende på startfältets  
snitthandikapp. 

Lågt handikapp = BRA!         Högsta möjliga handikapp = 52

• Är ert handikapp lägre än tävlingens snitt, förväntas 
ni komma över medel. Är ert handikapp högre,  
förväntas ni komma under medel.

• Når ni ett bättre resultat än det förväntade, sänks  
era handikapp. Når ni inte upp till det förväntade 
resultatet höjs era handikapp.

• För att få fram ett slutresultat i en handikapptävling 
dras poäng av från par med lägre handikapp än snittet. 
Par med högre handikapp tilldelas extra poäng.

• Fördelningen av mästarpoäng baseras i första hand 
på verkligt resultat, i andra hand handikapptävlingens.

• Partävlingar som rapporteras till Svenska Bridgeför
bundet är handikappgrundande, oavsett om klubben 
arrangerat tävlingen som handikapptävling eller ej.

Exempel
Här är ett utdrag ur Kalle 
Klövers senaste handikapp
resultat.

• Kalles handikapp före  
första tävlingen var 34,55.

2018-02-22  
Förväntat resultat i denna 
tävling var 51,35%, men Kalle 
var helt under isen i denna 
barometer och spelade bara  
ihop 45,54%. Kalle höjde därmed  
sitt handikapp med 0,24 till 34,79.

2018-02-26  
Förväntat resultat i denna tävling var 56,63%.  
Kalle skötte sig utmärkt och spelade ihop 60,91%.  
Kalle sänkte därmed sitt handikapp med 0,29 till 
34,50.

2018-02-27  
Förväntat resultat i denna tävling var 55,07%, men 
Kalle spelade ihop hela 57,99%. Kalle sänkte därmed 
sitt handikapp med 0,24. 

• Kalles handikapp inför nästa tävling är 34,26.

För mer information: www.svenskbridge.se

Vilket är ditt handikapp?  
Sök det på http://db.svenskbridge.se/indexMedlem.asp
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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!

KAN MAN HÅLLA ETT SPELAT KORT?

När man spelat ut ett kort ska man 
helt släppa det eller kan man hålla i 
kortet?

Kjerstin Svanfelt, Sigtuna

DANIEL SVARAR

Ett kort anses spelat när det hålls på 
ett sådant sätt att det framgår att det 
har spelats. Vad exakt det innebär 
är härligt luddigt, men tydligast blir 
det så klart om man lägger kortet på 
bordet. Detta kan även underlätta för 
spelare som har svårt att se att upp-
fatta vad som har spelats. 
 Den intresserade kan läsa om exakta 
definitioner i lag 45 om spelat kort.

VAD GÄLLER FÖR ”BAKBLÅSARE”?

Jag undrar om det finns något skrivet 
om ”bakblåsare”. Vad jag har lärt 
mig, är att ”bakblåsaren” ska sitta på 
avstånd, så att denne inte inkräktar 
på utrymmet vid bordet, och bara får 
kolla på en spelares hand.  
 Eftersom jag i en tävling inte till-
lät motspelarnas bakblåsare ”att sitta i 
mitt knä” och inte heller med sina ben 
utsträckta under bordet tillsammans 
med mina ben och kolla på två händer, 
betraktades jag nog som ogin. 
 Jag fick även vända mig lite snett 
för att hålla undan min hand. Perso-
nen frågade visserligen om han fick 
närvara och jag svarade okej under 

förutsättningarna ovan, men det fung-
erade inte riktigt. 
 Vad gäller för ”bakblåsare”?

Joyce Fahlstad, Falun 

DANIEL SVARAR

I lag 76 kan man läsa vad som gäller 
för åskådare. Bl a står det: En åskå-
dare får bara titta på en spelares hand 
och Det är förbjudet för en åskådare 
att störa spelarna. 
 Enligt din beskrivning har bakblå-
saren i fråga brutit mot båda dessa 
regler, dels genom att titta på två hän-
der, dels genom att störa med t ex ben 
under bordet. 
 Att som bakblåsare inte uppträda 
korrekt är i min mening respektlöst, 
särskilt om denne som du säger är be-
kant med det ena laget. I det aktuella 
fallet hade du haft all rätt att begära att 
åskådaren avlägsnade sig från bordet, 
utan att behöva känna dig ogin.
 Hoppas att du har bättre tur med 
åskådare i framtiden!

VAD GÖRA EFTER INKLIV MOT 2c?

Om min partner öppnar med 2c och 
nästa spelare kliver in med 23, vad 
svarar jag då?

Noomi Rydberg, Ödeshög

DANIEL SVARAR

Att landa på fötterna när motstån-
darna stör kravöppningen 2c är inte 

alltid så lätt. Dels är budnivån hög, 
dels kan öppningshanden ha många 
olika handtyper och dels gör styrkan 
att det ofta är viktiga avgöranden om 
utgång eller slam som står på spel. 
Personligen får jag alltid lite ont i ma-
gen när mina motståndare kliver in i 
detta läge.
 Förr i tiden var det vanligt att man 
på inklivet dubblade för att berätta 
om en dålig hand, då öppningshanden 
kunde straffpassa utan bättre bud. 
Svarshanden passade istället för att 
visa en positiv hand. I takt med att 
man öppnar med 2c på inte fullt så 
starka händer som tidigare fungerar 
detta inte så bra då motståndarnas 
kontrakt ibland kan slinka hem. Dess-
utom tycker jag att detta är onödigt 
krångligt, då man inte brukar spela så i 
andra sekvenser.
 Det jag föredrar är helt enkelt att 
spela ”naturligt”. Pass visar en dålig 
hand, dubbelt är en upplysningsdubb-
ling och färgbud är naturliga. Alla 
bud förutom pass är krav till utgång, 
men exakta poänggränser beror på hur 
starka kort 2c lovade. 
 Riktlinjen är som alltid att cirka  
25 hp räcker för att chansa på utgång! 

F R Å G A  D A N I E L  V A D  G Ä L L E R  F Ö R  B A K B L Å S A R E ?
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Guldgruvan 
heter sista helgens guldtävling. 
Den spelas med kval på lördagen 
(Gröna Hissen) och finalspel på 
söndagen. Carry over används.  
I samtliga grupper utdelas guldpo-
äng, därav namnet, enligt följande 
modell. Grupp A: 10-7-5-4. Grupp 
B-C: 3-2-1. Grupp D-G: 2-1. I alla 
övriga grupper som därefter följer 
belönas endast segrarparet med 1 
GP. Inga silver- eller bronspoäng 
utdelas i tävlingen. Det spelas 42 
brickor på lördagen och 30 brickor 
på söndagen. Startavgift: 300 kr. 
50% går tillbaka i prispengar. I 
grupp B-J får vinnarparet 1.000 kr. 
Resterande fördelas på topp-5 i A.

Jourspelare
Det går utmärkt att 
komma utan partner till 
Bridgefestivalen.

Under festivalveckan kommer 
det att finnas jourspelare till alla 
partävlingar med bronsstatus, 
för att alla besökare ska kunna 
spela, även om man inte har 
någon planerad partner.

Kommer det ett jämnt antal 
spelare utan partner paras dessa 
ihop och jourspelaren får stå 
över. Kommer det ett udda antal 
spelare, får jourspelaren spela 
med en av dessa.

Partnergarantin gäller förutsatt 
att man är på plats minst 15 
minuter före spelstart.

Mer information på  
www.svenskbridge.se           

Många klubbar har under den senaste 
20-årsperioden varit mycket fram-
gångsrika, när det gäller att rekrytera 
nya spelare till kurser och utbild-
ningar. Samtidigt har många små 
klubbar i större städer slagits ihop till 
större klubbar och allianser parallellt 
som helt nya klubbar, många dagbrid-
geklubbar, anslutits. Sammantaget har 
det successivt lett till en fördubbling 
av förbundets medlemsantal.
 Under de senaste fem-sex åren 
har antalet delagare i nybörjarkurser 
runtom i landet konstant minskat.  
Lejonparten av de 40-talister som 
tänkt sig lära sig bridge har passerat 
nybörjarkursernas vändkors. 50-ta-
listerna, som nu pensioneras, är en 
mindre kull och dessutom är inte lika 
kortvana som 40-talisterna. SBF och 
klubbarna står därför inför en stor 
utmaning att i framtiden locka nya 
spelare.
 Det faktum att allt färre väljer att 
lära sig spela bridge ger viss huvudbry,  
då det i förlängningen betyder färre 
antal medlemmar och även färre besö-
kare på Bridgefestivalen. 
 Mot bakgrund av detta har SBF:s 
styrelse låtit nyrekrytering bli en 
prioriterad fråga och ett första steg 
är att arrangera en rekryteringsträff 
4-6 maj i Örebro. Träffen ersätter Di-
striktsträffen som brukar hållas under 
hösten, trots att den på många sätt 
riktar sig till en annan målgrupp.
 På träffen kommer bl a SBF:s 
utbildningsmaterial presenteras, men 
tonvikten blir att prata om rekryte-

ring, utbildning och inte minst hur vi 
ska behålla de som gått kurs hos oss. 
 Förhoppningsvis ansluter Sveriges 
samtliga kursledare, för att utbyta 
erfarenheter.
 Program och mer detaljer återfinns i 
annonsen på nästa sida.

F Ö R B U N D E T  R E K R Y T E R I N G S T R Ä F F

Rekryteringsträff
Nyrekrytering är för den nya förbundsstyrelsen en prioriterad 
fråga och med anledning av det arrangeras en rekryteringsträff 
i Örebro 4-6 maj.



Många av Bridgeförbundets klubbar har under den senaste 20-års
perioden varit mycket framgångsrika när det gäller att rekrytera nya 
spelare till kurser och utbildningar. Många små klubbar i större städer 
har slagits ihop till större klubbar och allianser parallellt som vi anslutit 
en hel del helt nya klubbar. Sammantaget har det successivt lett till en 
fördubbling av Bridgeförbundets medlemsantal.

Med anledning av denna korta bakgrundsbeskrivning kallar styrelsen
enskilda medlemmar, bridgelärare, bridgeskolor, klubbar och distrikt att 
medverka under en spännande helg i Örebro där temat är allt som rör 
rekrytering för Bridgeförbundet. Den här träffen ersätter på sätt och vis 
den traditionella Distriktsträffen som brukar hållas under hösten, och 
riktar sig som nämnt på många sätt till en annan målgrupp.
 
Vi kommer bland annat att gå igenom SBF:s nya utbildningsmaterial, 
prata om rekrytering, utbildning och inte minst hur vi skall behålla de 
som gått kurs hos oss.

Vi hoppas på stor uppslutning i början av maj.
 
Ta chansen, var med och påverka aktivt Ditt Bridgeförbund!

 

Pontus Silow
Ordförande
Svenska Bridgeförbundet

Fredag 4 maj
16.30 - 17.00 Kaffe, registrering, mingel
17.00 - 17.30 Välkommen  
17.30 - 19.00 Lägesorientering för SBF
19.00 -  Middag

Lördag 5 maj
09.30 - 11.30 Rekrytering
11.30 - 13.00 Utbildning/kurser
13.00 - 14.00 Lunch 
14.00 - 15.00 Tävlingar/arrangemang
15.00 - 16.30 Från kurs till klubb, del 1
16.30 - 17.00 Kaffe 
17.00 - 19.00 Från kurs till klubb, del 2
19.30 - 21.00 Middag 
21.00 - 22.00 Minibridgetävling

Söndag 6 maj
09.00 - 11.00 Summering 
11.00 - 12.00 Utvärdering, avslutning och sammanfattning
12.00 - 13.00 Lunch och hemfärd

 
Snabbfakta:
När:   4-6 maj.
Var:   Scandic Väst i Örebro.
Vem:   Medlemmar, bridgelärare, bridgeskolor, klubbar och distrikt.
Anmälan:  mme@svenskbridge.se – senast den 15 april 2018. 
Frågor:  mme@svenskbridge.se eller 019-277 24 85.
Kostnad:  Enkel 1400:-, dubbel 2100:- och trippel 2800:- i helpension.
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Hur ska vi bli fler, bättre
och mer framgångsrika?

INTERNET www.bridgeforlaget.se  GRATIS TELEFON 020-52 13 13  MAIL order@bridgeforlaget.se  BESTÄLL VÅR KATALOG!

Duplimate är de brickläggningsmaskiner som används internationellt vid EM, VM och OS. Det är 
inte någon slump att denna maskin används när det verkligen gäller. De är driftsäkra, har lång 
livslängd och låga servicekostnader. En del modeller med mekanisk hastighet på 5 sek/bricka är 
imponerande, men i praktiken är det viktigare att det sällan blir stopp. Duplimate är underhållsfri!

På köpet får ni ett lika omfattande som användarvänligt programpaket. Ni kan skapa och ändra 
givar för alla ändamål och behov. Givarna analyseras automatiskt i bakgrunden medan ni lägger 
brickorna så att ni kan skriva ut givsamlingar med såväl optimala som spelbara kontrakt. Erbjudan-
det gäller ett begränsat antal nya och bättre begagnade maskiner som använts under festivalen.

Vill ni köpa brickor och spelkort så rabatteras  
givetvis även dessa vid köp av maskin.

På www.bridgeforlaget.se finner  
ni mer information om våra bricklägg-
ningsmaskiner samt våra köpvillkor.

Erbjudandet gäller så länge lagret räcker, 
dock längst t o m 2018-08-31.

BRIDGEFESTIVALPRISER:  Från 19.900:—

DUPLIMATE

FESTIVALERBJUDANDE PÅ BRICKLÄGGNINGSMASKINER

Dessa modeller finns för försäljning:  
MK4 (bättre begagnad) 19.900 kr eller MK 4 (ny) 30.000 kr.  

MK4.6 (ny, men använd under festivalen) 26.000 kr.
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PROBLEM 1

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

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

Utspel: spadertvå, fjärde från topp 
enligt 11-regeln.
 Öst vinner utspelet med spader-
kung och returnerar spaderåtta. 
 Gardera hemgång!

PROBLEM 2

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

SYD VÄST NORD ÖST
12 pass 1s pass 
22 pass 23* pass 
2NT pass 3NT pass 
pass pass

Nord kräver med 23 på andra budvar-
vet. Budet kan vara naturligt krav som 

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.

här men Nord kanske bara har hjär-
terhåll och vill ha mer information. 
 Utspel: klövertvå, udda enligt 10-
12.
 Öst sätter i klöverkung på utspelet. 
 Hur garderar du hemgång?

PROBLEM 3

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

SYD VÄST NORD ÖST
12 pass 1s pass 
1NT pass 22* pass 
2NT pass 3NT pass 
pass

Syd valde att betrakta sin hand som 
balanserad. På andra budvarvet kräver 
Nord till utgång med XY-sang. Syd 
förnekar då fyrkorts hjärter och tre-
korts spader.
 Utspel: hjärteråtta.
 Hur garderar man hemgång?

Tommys lagom svåra

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

Eric Jannersten 
stipendium
Till minne av Eric Jannersten 
har förbundet genom insamling 
bland bridgeklubbar, distrikts-
förbund och bridgeintresserade 
en fond, vars uppgift är att 
stödja aktivt arbete för svensk 
bridge. Fondens ändamål är 
att genom stipendier bidra till 
ekonomiskt stöd för utbildning 
av personer som aktivt arbetar 
för svensk bridge. Ansökan om 
stipendium görs skriftligen till 
kansli@svenskbridge.se.

Ansökan ska vara inlämnad 
senast 30 juni 2018.

Nominera
Årets klubbledare
Vem blir Årets klubbledare 
2018? Finns denne i din klubb? 
 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 kansli@svenskbridge.se.

Förslag ska vara inlämnat senast 
30 juni 2018.

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET
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När Olle Willner presenterade sin idé 
om överföringsbud i en artikelserie 
i Bridgetidningen 1953-54 förstod 
han säkert inte hur viktigt det knepet 
skulle bli för framtida bridgespelare. 
I dag spelar de allra flesta med över-
föringsbud efter sangöppningar, var 
i världen man än bor. Bl a ingår de i 
både Modern Standard och Nordisk 
Standard.
 Sedan är det ju så, att det som fung-
erar bra i en situation ofta är utmärkt 
även i andra. Därför kan man i da-
gens bridge stöta på överföringsbud 
i många andra situationer, t ex efter 
öppningsbudet 1c. Eftersom det är 
så jag själv har spelat i snart 30 års tid, 
har redaktör Ventura bett mig skriva 
en artikel om varför man spelar så, 
och hur det går till. Men först lite bak-
grundshistoria.

SUPER STANDARD

I slutet på 1980-talet hittade min 
dåvarande partner, Mats Nilsland, 
på ett budsystem som han kallade 
Super Standard. Skillnaden mot vanlig 
Modern Standard var att klöveröpp-
ningen var dubbeltydig: antingen ett 
naturligt öppningsbud eller en ba-
lanserad hand med 17-19 hp. Tanken 
var att om partnern svarade 1-över-1, 

skulle man kunna visa den starka han-
den redan med 1 sang.
 I Modern Standard öppnade man 
med sin längsta färg med händer som 
var för starka för 1 sang, vilket kunde 
leda till att (a) partnern svarade 1 sang, 
så att den svaga handen blev spelförare 
i sang, eller att (b) partnern svarade 
1-över-1, så att man måste hoppa till 
2 sang för att visa sin styrka, eller att 
(c) partnern svarade 2-över-1, då den 
starka jämna handen behövde hoppa 
till 3 sang för att visa sin styrka.
 Fördelarna med Mats 1c-öppning 
var uppenbara, både för att få spelfö-
ringen på den starka handen och för 
att kunna visa sin styrka på låg nivå. 
Nackdelen var att man behövde ett 

sätt för den vanligare balanserade mi-
nimihanden med fyra eller fem klöver. 
Eftersom sangöppningen var på 14-16 
hp, öppnade vi med jämna händer och 
11-13 hp, men om vi t ex hade

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

och budgivningen inleddes 1c-1s, så 
saknades bra återbud: 1 sang visade 
ju 17-19 hp. Lösningen var att man 
antingen fick vara kreativ och öppna 
med 12 på en trekortsfärg (så att  
1 sang-återbudet visade 11-13 hp) eller 
öppna med 1c och sedan höja part-
nerns färg med trekortsstöd, om man 
inte kunde bjuda om en femkorts klö-
ver. Men att återbjuda 2s med den här 
handen kunde bara inte vara rätt.

Överföringsbud efter 1c (transferklöver)

TEXT: ANDERS WIRGREN, LIMHAMN  ILLUSTRATIONER: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

Överföring efter sangöppning är standard för de flesta spelare, men det 
som fungerar bra i en situation är ofta utmärkt även i andra. Därför kan 
man i dagens bridge stöta på överföringsbud i många andra situationer, 
t ex efter öppningsbudet 1c. Vi ska i denna artikel titta närmare på 
överföringsklöver – eller transferklöver som den benämns av många.
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 Runt 1990 fick min dåvarande 
lagkamrat Magnus Lindkvist en lid-
nersk knäpp. ”Varför inte använda 
överföringssvar på 1c, som Hasse och 
Alvar?”, föreslog han.
 Hans-Olof Hallén och Alvar 
Stenberg hade tidigare använt ett 
system, som de kallade FUSS (För 
Undvikande av Svag Sang). I det 
användes överföringssvar när de öpp-
nade med 1c: 12 visade fyra eller fler 
hjärter, 13 visade fyra eller fler spader, 
och 1s förnekade fyrkorts eller längre 
högfärg.
 Magnus förslag mottogs med 
glädje, för det löste defekterna med 
den ursprungliga modellen. Eftersom 
klöveröppningen var naturlig, om det 
inte var en stark sang, lät vi svaret 1s 
betyda ”minst fem ruter”. Om öpp-
ningshanden hade en jämn 11-13-hand 
efter överföringssvaret, visade han den 
genom att bjuda partnerns visade färg 
på lägsta nivå. Kvar fanns alltså den 
ursprungliga tanken att en stark, jämn 
hand visas med återbudet 1 sang.
 I Super Standard var 12, 13 och 1s 
naturliga öppningsbud, precis som 
i Modern Standard, men man hade 
aldrig en 4-4-3-2- eller 4-3-3-3-hand 
med 17-19 hp, eftersom de händerna 
öppnades med 1c. Däremot kunde 
man ha 17-19 hp med fem kort i öpp-
ningsfärgen.

BALANSERADE HÄNDER

När jag några år senare började spela 
med min nuvarande partner Johan 
Bennet ville han fortsätta med den 
dubbeltydiga 1c-öppningen, men 
föreslog att den skulle innehålla alla 
balanserade öppningshänder, som var 
för svaga eller starka för 1 sang (15-17 
hp). Obalanserade händer med klöver 
som längsta färg fanns också kvar.
 Den stora fördelen med denna upp-
delning är att om man öppnar med ett 

färgbud i en annan färg är klöver, så 
har man alltid en intressant hand: an-
tingen extra fördelning (en singelton 
eller en sexkortsfärg, t.ex.), eller extra 
honnörsstyrka. Jag tyckte att Johans 
förslag lät bra då. Det gör jag fortfa-
rande, för vi spelar så än i dag.
 Eftersom 1c inte var ”klöver eller 
stark sang”, som i Super Standard, 
utan ”klöver eller jämn hand”, kunde 
svarshanden inte höja till 2c med t ex 
2-3-4-4-fördelning och 7 hp; öpp-
ningshanden kanske bara hade två 
klöver. Därför kunde vi inte använda 
svaret 1s för att visa ruter. Det fick i 
stället förneka högfärger, precis som 
i FUSS.

ÖVERFÖRINGSKLÖVER

Att använda öppningsbudet 1c som 
antingen naturligt eller en jämn hand, i 
kombination med överföringssvar, har 
i Sverige fått den fula beteckningen 
transferklöver. Att blanda engelska 
och svenska i ett och samma ord skul-
le jag själv aldrig få för mig att göra. 
Bättre är därför överföringsklöver.
 Om vi antar att öppningsbuden  
1 sang visar 15-17 hp och 2 sang 20-
21 hp, precis som i Modern Standard, 
betyder det att klöveröppnaren har 
antingen 12-14 eller 18-19 hp när han 
har balanserad fördelning.

DE VANLIGASTE SVARSBUDEN

Det går att använda överföringssvaren 
på olika sätt. Jag beskriver här en en-
kel modell, som är ganska vanlig och 
som vem som helst kan använda. De 
vanligaste svaren är då:

12 minst fyra hjärter
13 minst fyra spader
1s a) jämn hand utan fyrkorts högfärg
 b) minst fem ruter
2c minst fem klöver

Även om 1c inte lovar klöver, är bu-
det inte krav. Svarshanden har alltså 
rätt att passa. För att bjuda på 1-läget 
bör hon ha minst 6 hp, men för att 
svara 2c, som de facto blir ett två-
över-en-svar, krävs minst 11 hp och 
minst femkortsfärg.

ÅTERBUD MED JÄMN HAND

Med den svaga jämna handen, åter-
bjuder öppnaren billigaste bud efter 
svarshandens fyra lägsta färgbud. Det 
säger bara ”12-14 hp och balanserad 
fördelning”. Har öppnaren i stället 
den starka, jämna handen, blir det  
1 sang efter 12/13, men 2 sang efter 
1s/1c. 

TAKTISKA SVARSBUD

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

Om du har ovanstående hand, är det 
säkert klokt att svara 13 om partnern 
öppnar med 1c, trots att du bara har  
4 hp. Om han visar en minimihand 
med återbudet 1s, kan du ju passa. 
Det kanske inte går hem, men det är 
säkert bättre än att vara träkarl i 1c. 
Om motståndarna tar över budgiv-
ningen, vilket är troligt, har du tipsat 
partnern om ett lämpligt utspel.

ÅTERBUD MED OJÄMN HAND

Om öppningshanden har en obalan-Magnus Lindkvist. >
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serad hand med klöver som längsta 
färg, återbjuder han naturligt. 1c-12; 
1s, t ex visar att öppningshanden har 
klöver och spader, men inte en balan-
serad hand. Oftast är det minst fem 
klöver, men 4-1-4-4 är också en tänk-
bar fördelning.

STÖD I SVARSHANDENS HÖGFÄRG

När svarshanden visar en högfärg, och 
öppningshanden har fyrkortsstöd, vi-
sar han det genom att bjuda högfärgen 
på lämplig nivå eller med ett dubbel-
hopp i ny färg.

1c–12; ?

23 fyrkortsstöd, normal 
 öppningsstyrka 
33 fyrkortsstöd, 15-16 hp 
 (ungefär en extra kung)
3s/42 fyrkorts hjärterstöd, singel/ 
  renons i bjuden färg, 17+ hp
 (ungefär två extra kungar)
32 fyrkorts hjärterstöd, 
 balanserad 18-19-hand

Om man vill kunna differentiera sin 
styrka när man har en balanserad 
minimihand, vilket jag vill, finns en 
möjlighet till, och det är att bjuda 
partnerns färg på 1-läget. Med t ex: 

s K 7 2  3 kn 8 4 3  2 D kn 6  c K D 3

föredrar jag själv att återbjuda 13 på 
svarsbudet 12, för att berätta om en 
jämn 12-14-hand. Partnern vet förstås 
inte att jag har fyra hjärter, men om 
hon bjuder vidare, t ex 1 sang, och jag 
då bjuder 23, så ger jag min partner 
budskapet ”Jag hade fyra hjärter, men 
en dålig 12-14-hand”.
 På samma sätt kan öppningshanden 
resonera med den starka sanghanden. 

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

Efter 1c-12 tycker jag det är bättre att 
återbjuda 1 sang än visa hjärterstödet 

med 32. Skulle partnern passa, har ni 
knappast missat utgång, och bjuder 
partnern vidare, visar du hjärterstödet 
då för att berätta om ”fyra hjärter och 
en dålig 18-19-hand”.
 Jag har själv haft stor nytta av att 
kunna visa fyrkortsstöd på två sätt, 
men om någon inte gillar idén kan ni 
förstås strunta i den.

FORTSATT BUDGIVNING NÄR ÖPPNAREN 

HAR 12-14 HP

När öppnaren visar en jämn 12-14-
hand, genom att återbjuda billigaste 
bud efter ett färgsvar, vet svarshanden 
en hel del. Ofta kan hon direkt avsluta 
budgivningen, men ibland behöver 
hon undersöka vidare. 
 En enkel och vanlig modell är att 
använda den s k XY-sangen, så att 
både 2c och 22 är artificiella återbud. 
Det första ber öppnaren återbjuda 22, 
varefter alla följande bud är inviteran-
de, medan 22 är ett allmänt utgångs-
krav, som ber öppningshanden berätta 
mer om sin hand.

ÅTERBUDET 2c

När svarshanden återbjuder 2 c efter 
att först ha visat en högfärg, ska öpp-

ningshanden bjuda 22, såvida inte han 
har fyra kort i svarshandens färg, då 
han bjuder två trick i högfärgen i stäl-
let. Då visar han en dålig minimihand, 
så även om svarshanden planerat att 
invitera, tänker hon ofta om och pas-
sar.
 Det vanliga är att öppnaren har två 
eller tre kort i svarshandens högfärg. 
Då bjuder han 22, som han blivit om-
bedd till. Det gör han även när svars-
budet var 1s. 
 Här finns alltså tre möjliga inled-
ningar.

 
 NORD SYD
 1c 12  
 13 2c   
 22 ?

pass avlägg med minst fem ruter
23 invit, fem hjärter och färre än  
 fyra spader
2s invit, fyra spader 
 och fem hjärter
2NT invit, fem hjärter 
 och balanserad fördelning
3c/2 invit, 5-5 med hjärter 
 och bjuden lågfärg
33 invit, sexkortsfärg

 NORD SYD
 1c 13  
 1s 2c   
 22 ?

pass avlägg med minst fem ruter
23 invit, fyra hjärter 
 och fem spader
2s invit, fem spader, 
 färre än fyra hjärter
2NT invit, fem spader 
 och balanserad fördelning
3c/2/3 invit, 5-5 med spader 
 och bjuden färg
3s invit, sexkortsfärg

S Y S T E M  &  K O N V E N T I O N E R  Ö V E R F Ö R I N G S K L Ö V E R

Artikelförfattaren, Anders Wirgren.

>
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 NORD SYD
 1c 1s  
 1NT 2c   
 22 ?

pass avlägg med minst fem ruter
23 invit, fyra hjärter 
 och minst fem ruter
2s invit, fyra spader 
 och minst fem ruter
2NT invit, fem ruter 
 och balanserad fördelning
3c invit, minst fyra klöver,   
 minst fem ruter
32 invit, sexkortsfärg

Ofta kan öppningshanden efter svars-
handens andra bud avgöra ifall man 
ska bjuda utgång eller stanna i delkon-
trakt. 

ÅTERBUDET 22

När svarshanden följer upp med 22 är 
det ett artificiellt utgångskrav som ber 
om fler upplysningar. Det betyder att 
budgivningen fortsätter i lugn och ro 
med naturliga bud till minst utgång.
 Några exempel:

 NORD SYD
 1c 12  
 13 22  
 23 2s

Öppningshanden har visat tre hjärter, 
men svarshanden behöver inte ha fler 
än fyra. 2s är naturligt krav med fyr-
kortsfärg. Om öppningshanden inte 
har fyra spader, bjuder han 2 sang 
(styrka i båda lågfärgerna) eller 3c/2 
(femkortsfärg eller svaghet i den 
objudna lågfärgen).

 NORD SYD
 1c 12  
 13 22  
 23 33

Öppningshanden har visat tre hjärter, 
så om svarshanden har fem hjärter 
vet hon att högfärgen duger som 
trumf. Med bara utgångsstyrka bjuder 
hon 43, eller möjligen 2 sang med 
5-3-3-2-fördelning, för att kunna 
landa i 3 sang. 33 här betyder alltså att 
svarshanden är slamintresserad.

 NORD SYD
 1c 12  
 13 22  
 23 3s/4c/42

Eftersom 33 hade varit krav, kan 
hopp i en annan färg användas som ett 
splinterbud: för att invitera till slam 
och visa singel eller renons i hoppfär-
gen.

 NORD SYD
 1c 13 
 1s 22  
 3s

Utgångskrav är fastställt efter 22, så 
öppningshanden behöver inte hoppa. 
Här visar det fyrkorts spader och en 
dålig 12-14-sang.

SVARSHANDENS SANGBUD

Om svarshanden inte bjuder en färg 
första gången utan sang, är det ett helt 
naturligt bud. 
 Eftersom öppningshanden kan ha 
en jämn, stark hand, och svarshanden 
då inte bör vara spelförare i sang om 
hon är svag, är det bra att sangbuden 
är starka. En användbar modell är 
denna:

1NT 11-12 hp, jämn hand (invit   
 gentemot den svaga sangen)
2NT 13-16 hp, jämn hand 
 (utgångskrav)

I båda fallen har svarshanden en 
hand som är lämplig för sang. Om 
svarshanden har en svagare hand utan 
högfärg, eller inte vill vara spelförare, 
svarar hon 1s och passar sedan på 
1 sang, alternativt höjer sangen till 
lämplig nivå.

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

Utan mellankort och inga honnörer 
som hon vill skydda i utspelet, är det 
bättre att svara 1s och sedan höja  
1 sang till utgång. Men om hon har

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

svarar hon hellre 2 sang, för att bli 
spelförare. Med gafflar i tre färger, är 
det troligt att sangen spelas bäst från 
svarshandens håll.

4-4 I HÖGFÄRGERNA

När svarshanden har 4-4 i högfärger-
na, inleder hon med att visa hjärtern 
med 12. Om öppnaren bjuder 13 och 
visar den svaga sanghanden, fortsätter 
svarshanden med 1s för att visa fyra 
kort i den färgen också. Det enklaste 
är att budet är rondkrav med högst 
invitstyrka. I så fall har svarshanden 
aldrig 4-4 i högfärgerna när hon bju-
der 2c andra gången.

S Y S T E M  &  K O N V E N T I O N E R  Ö V E R F Ö R I N G S K L Ö V E R
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UTGÅNGSSTYRKA MED BÅDA  

LÅGFÄRGERNA

När svarshanden inte har någon hög-
färg och inledningen är 1c-1s; 1NT 
används också XY-sang. Dessutom 
finns en del knep med båda lågfär-
gerna och en kort högfärg:

A) NORD SYD
 1c 1s 
 1NT 33/s 

Den här budgivningen visar singelton 
i bjuden färg, minst fem ruter, precis 
fyra klöver och utgångsstyrka.

B) NORD SYD
 1c 33/s 

Det här direkta dubbelhoppet visar 
singelton/renons i bjuden färg, minst 
5-5 i lågfärgerna och är krav till ut-
gång.

C) NORD SYD
 1c 2c 
 22 33/s 

När svarshanden först bjuder 2c, 
och sedan hoppar i en högfärg, visar 
hon singelton/renons i bjuden färg, 
minst fem klöver och precis fyra ruter. 
Budet är också krav till utgång.
 Att veta om det finns en svag hög-
färg är A och O när valet står mellan  
3 sang och 5 i lågfärg. Dessutom är det 
inte helt ovanligt att man klarar lill-
slam i lågfärg men går bet i 3 sang om 
öppningshanden är svag i partnerns 
korta högfärg.
 I samtliga fall sker splinterbuden på 
3-läget – så att 3 sang fortfarande finns 
med i bilden, och genom att dela upp 
dem som ovan (1s med längre ruter, 
2c med längre klöver, direkta splin-
terbud med 5-5) vet öppningshanden 
också vilken färg som bör vara trumf 

ifall han har 3-3 i lågfärgerna och inte 
kan bjuda sang.

FORTSATT BUDGIVNING NÄR 

ÖPPNINGSHANDEN HAR 18-19 HP

När öppningshanden visar 18-19 hp 
med återbudet 1 sang, kan man fortfa-
rande använda XY-sang och klara sig 
hyggligt med det. Det finns dock en 
skillnad jämfört med återbudet i den 
visade högfärgen.

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

Den här handen hade jag med som ett 
exempel på ett taktiskt 13-svar efter 
1c. Planen var då att passa på återbu-
det 1s. Om partnern visar den starka 
sangen med 1 sang, vill man fortfa-
rande stanna i ett delkontrakt i spader, 
men hur gör man det?
 Eftersom invithänder visas med 2c 
och kravhänder med 22, får du här 
helt sonika bjuda 2s – som då är slut-
bud med minst fem spader. Det är inte 
helt lyckat, eftersom den svaga handen 
blir spelförare, men det viktiga är att 
ni stannar lågt. Det kan ni inte om 
öppningshanden behöver hoppa till  
2 sang för att visa en stark, jämn hand.

PROBLEMATISKA HÄNDER

Att spela överföringsklöver är väldigt 
smidigt. De flesta vanliga händer blir 
lättbjudna, men efter inledningen 1c – 
1s kan det ibland bli sämre.

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

I Modern Standard är budgivningen 
kort och enkel: 

SYD VÄST NORD ÖST
 1c pass 12 
pass 1s pass 1NT 
pass pass pass

Med överföringsklöver måste öpp-
ningshanden finna ett bra återbud 
efter 1c-1s. Fördelningen är fel för 
1 sang, så det får bli 2c. Då hamnar 
man i ett sämre kontrakt än Modern 
Standard.
 En annan knepig hand är när öpp-
naren har en obalanserad minimihand 
med tre kort i partnerns högfärg.

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

I Modern Standard får öppnaren efter 
1c–13 höja till 23 med en obalanse-
rad hand och ett bra trekortsstöd. Det 
bör han göra här. I överföringsklöver 
är inledningen 1c-12. Då visar 13 en 
balanserad hand, medan 23 lovar fyr-
kortsstöd. Givetvis kan man återbjuda 
2c på sexkortsfärgen, men då finns 
risk att man spelar lågfärg med sju 
trumf i stället för högfärg med åtta.
 I nästa nummer ska vi bl a titta på 
vad som händer när motståndarna 
blandar sig i budgivningen när man 
spelar överföringsklöver.

S Y S T E M  &  K O N V E N T I O N E R  Ö V E R F Ö R I N G S K L Ö V E R
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LAGAR 

för

TÄVLINGSbridge

På följande två sidor 
redovisas våra vanligaste 
domslut (2017 års lagar).
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Våra vanligaste domslut - 2017 års lagar 
FÖRSTA UTSPEL UTOM TUR MED BILDSIDAN UPP (54) 
1. Godkänner. Spelföraren ska välja ett av följande två alternativ: 

a. Spelföraren väljer att bli träkarl och lägger upp sina kort på 
bordet. 

b. Träkarlen läggs upp. Påspel i ordningen spelföraren, MTV och 
träkarlen. 

2. Godkänner ej. Spelföraren ska välja ett av följande tre alternativ:  
c. Stort straffkort. Rätt utspelare får spela ut vad som helst. 
d. Begära utspel av rätt hand i det felaktiga utspelskortets färg. 

Det felaktiga utspelskortet tages upp på handen (får dock spelas 
i detta stick). 

e. Förbjuda utspel av rätt hand i det felaktiga utspelskortets färg. 
Det felaktiga utspelskortet tages upp på handen. Förbudet 
gäller så länge utspelaren är inne denna gång. 

 
ATT RÄTTA TILL EN REVOKE (62) 
A. En spelare måste rätta till sin revoke, om någon dragit 
uppmärksamheten till den innan den etablerats (63A). 
B. För att rätta till revoken återtar den felande det spelade kortet och 
ersätter det med ett regelrätt kort.  
   1. Ett återtaget kort blir ett stort straffkort, om det spelades från en  
       motspelares dolda hand. 
   2. Kortet får återtas utan ytterligare korrigering, om det spelades från  
       spelförarens eller träkarlens hand. 
C. Efterföljande kort som spelats 
   1. Båda spelarna på den icke felande sidan får återta och sätta tillbaka  
       till sin hand de kort de har spelat. 
   2. När en icke felande spelare på så sätt återtar ett kort, får nästa 
       spelare i tur från den felande sidan återta sitt kort, som blir 
       ett straffkort om spelaren är en motspelare (se lag 16C). 
 
ETABLERING AV EN REVOKE (63, 64) 
När den felande eller partnern spelar i nästa stick (revoken etableras), 
korrigeras det genom att stick överföres efter avslutat spel till den icke-
felande sidan enligt nedan: 
Ingen automatisk överföring av stick efter en etablerad revoke  

1. om den felande sidan vare sig vann revokesticket eller något 
efterföljande stick.  

2. om det är en upprepad revoke i samma färg av samma spelare 
och den första revoken är etablerad. 

3. om revoken gjordes genom att inte spela ett straffkort eller ett 
kort från träkarlen. 

4. om ingen dragit uppmärksamhet till revoken förrän efter det att 
någon på den icke felande sidan bjudit på nästa bricka. 

5. om ingen dragit uppmärksamhet till revoken förrän efter 
rondens slut.  

6. om det är en revoke i det tolfte sticket. 
7. om båda sidor har gjort revoke på samma bricka och båda 

revokerna etablerats. 
8. om revoken har rättats till enligt Lag 62C3. 

Ett stick överförs automatiskt till andra sidan  
       a)     om den felande vann det stick i vilken revoke gjordes 
       b)     om den felandes partner vann revokesticket 

c) om den felande sidan ej vann revokesticket, men vann minst ett 
stick efter revoken.  

Ytterligare ett stick överförs om den felande vann det stick i vilket 
revoken gjordes och den felande sidan vann minst ett stick efter revoken. 
Korrigerat resultat ska av tävlingsledaren utdömas om  
den icke felande sidan inte har fått tillräcklig kompensation för 
uppkommen skada jämfört med om revoken inte hade ägt rum. 
 
SPELAT KORT (45) 
B. Spelat kort från träkarlen när spelföraren nämner kortet eller vid  
     behov själv tar det önskade kortet från träkarlen. 
C. Kort som anses spelat 
1.  En motspelares kort som hålls så att det är möjligt för partnern   
     att se bildsidan anses spelat i det pågående sticket.         
2.  Spelföraren anses spelat ett kort från sin hand om det: 
(a) Hålls med bildsidan uppåt och rör vid eller är nära att röra vid 
     bordet, eller 
(b) Hålls på ett sådant sätt att det framgår att det har spelats. 

HANTERING AV STRAFFKORT (50) 
A. Straffkortet ligger kvar med bildsidan uppåt 
Ett straffkort måste ligga kvar med bildsidan uppåt, omedelbart framför 
spelaren det tillhör.  
B. Stort eller litet straffkort 
Ett enstaka kort under tia, som visats oavsiktligt (t.ex. genom att man 
spelat två kort i ett stick eller tappar ett kort) blir ett litet straffkort. 
C. Bestämmelser för litet straffkort 
Spelaren får inte spela något annat kort under tian i samma färg före 
straffkortet, men får spela ett honnörskort i stället. 
D. Bestämmelser för stort straffkort 
När en motspelare har ett stort straffkort, finns begränsningar både för 
den felande och för partnern. För den felande när denna ska spela, för 
partnern när denna ska spela ut. 

1. Ett stort straffkort måste spelas vid första regelrätta tillfälle 
2. När en motspelare skall spela ut medan hans partner har ett  

stort straffkort, får spelaren inte spela ut förrän spelföraren valt 
bland nedanstående möjligheter: 

(a) Begära att motspelaren spelar straffkortets färg. 
Förbjuda motspelaren att spela straffkortets färg så länge 
motspelaren är inne. Väljer spelföraren en av dessa möjligheter, är 
kortet inte längre ett straffkort utan sättas tillbaks till handen. 

(b) Spela vilket kort som helst (straffkortet ligger kvar). 
 
SPELFÖRARENS UTSPEL UTOM TUR (55) 
A. Spelförarens utspel godkänns 
     Om spelföraren har spelat ut utom tur från sin eller träkarlens 
     hand, har båda motspelarna rätt att godkänna utspelet eller begära att 
     det återtas. 
B. Spelförarens utspel ska återtas  
    1. Om spelföraren har spelat ut från sin eller träkarlens hand, när det 
        var en motspelares tur att spela ut, och det har begärts att kortet  
        återtas enligt Lag 55A, sätts det felaktigt spelade kortet tillbaks rätt 
        hand. Ingen ytterligare korrigering. 
    2. Om spelföraren har spelat ut från fel hand, när det var spelförarens  
        tur att spela från sin egen eller träkarlens hand, och det har begärts 
        att kortet återtas enligt Lag 55A, tar spelföraren tillbaks det 
        felaktigt spelade kortet och måste spela från rätt hand. 
 
FELAKTIG FÖRKLARING (75 B) 
När partnern har lämnat en felaktig förklaring ska den rättas till 
 ● av spelföraren och träkarlen just före första utspel (ej tidigare) och 
    sista passet får bytas ut mot annat bud. Se 16D2. 
 ● av motspelarna först efter att brickan färdigspelats. 
 
IFRÅGASATT ANSPRÅK (68, 69, 70, 71) 
Om alla fyra spelarna godkänner att man spelar vidare efter ett ifrågasatt 
anspråk, gäller det uppnådda resultatet. 
Om någon spelare inte godkänner att man spelar vidare, gäller nedan. 
1. Spelet upphör. 
2. Tävlingsledaren tillkallas. 
3. Den som gjort anspråket upprepar sina uttalanden. 
4. Motståndarna redogör för sina invändningar. 
5. TL kan beordra alla spelarna att lägga upp sina kort på bordet. 
6. TL fördelar sticken så rättvist som möjligt. 
 
Varje tveksam fråga ska avdömas till fördel för den sida som ej gjort 
anspråket. Om en trumf finns kvar hos motståndarna, ska TL tilldöma 
dessa ett eller flera stick, om den som gjorde anspråket inte nämnde något 
om trumfen, och det över huvud taget är möjligt, att han vid sitt anspråk 
inte var medveten om, att det fanns trumf kvar hos motståndarna, och det 
går att förlora ett stick till denna trumf med något normalt spelsätt. 
 
TILLÅTEN OCH OTILLÅTEN INFORMATION (16) 
Vid ovidkommande upplysningar, t.ex. tvekan, felaktig förklaring eller 
felaktig alertering. Låt spelarna bjuda och spela färdigt given. Förbjud ej 
någon att bjuda något. Be den oskyldiga sidan att kalla på TL igen efter 
spelet. 

Våra vanligaste domslut
✃


