FORTBILDNING BOKTIPS

Två av världens främsta i samarbete
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO

DAVID BIRD & LARRY COHEN:
• ON THE OTHER HAND
Master Point Press; 226 sidor

I dennna ovan
liga bok gör
två av världens
främsta bridge
författare,
David Bird och
Larry Cohen,
gemensam sak.
De introducerar
ett nytt sätt att
presentera givar
på.
I boken visas 100 givar. David och
Larry kommenterar och analyserar
varsin giv per uppslag. Givarna är väl
digt lika och i vissa fall så lika att skill
naderna är marginella. Men givarna på
respektive uppslag kräver helt olika
spelsätt och tankebanor för att klara
av att gå hem i kontrakten. Författarna
beskriver hur man ska tänka och lägga
upp spelföringen för att klara de olika
situationerna.
Givarna är indelade i 11 kapitel, där
varje kapitel innehåller olika ämnen.
Några kapitelrubriker:
• Dra trumf eller inte
• Att göra sig av med förlorare
• Kombinera chanserna
• Kortläsning
Varje kapitel avslutas med en sam
manfattning om vad som är särskilt
viktigt att lägga på minnet.
David Bird har skrivit över 135
böcker och är som alltid ett ”säkert
kort”. Larry Cohen har inte lika
många titlar på sitt samvete, men

hans bok om ”Lagen”, Bjuda över
eller inte bjuda över, är en klassiker
som när den kom blev bridgemässigt
sprängstoff. Boken om lagen är tyvärr
slutsåld på svenska men finns i engelsk
utgåva. Det är därför inte förvånande
att sådan rutinerade herrar ger bra
och användbara tips som man har stor
nytta av vid spelbordet.
Målgruppen är den vanlige klubb
spelaren. Boken är på engelska.
Rekommenderas.
ALEX ADAMSON & HARRY SMITH:
• BRIDGE OVER THE RAINBOW
Master Point Press; 238 sidor

Trollkarlen
Från Oz är en
berömd barn
bok från 1900,
och en ännu
mer berömd
filmatisering
från 1939 med
Judy Garland
i huvudrollen
(det är i den hon sjunger Over The
Rainbow).
I den här humoristiska och trevliga
boken utspelar sig handlingen på en
fiktiv bridgeklubb kallad Over The
Rainbow Bridge Club. Den uppstod
när en damklubb, Lollipop Guild, och
en herrklubb, Lullaby League, tyckte
att de gott kunde slå ihop sina påsar.
Den nya klubben befolkas av diverse
märkliga karaktärer som fått namn
från boken: Dorothy, Faster Em, Far
bror Henry, Lejonet, Fågelskrämman,
Plåtmannen, Häxorna och så förstås
Trollkarlen själv. De påminner också
om förebilderna till stor del: Lejonet,

till exempel, utstrålar stort självför
troende vid första anblicken, men när
det hettar till vid bridgebordet sviker
modet honom, precis som i boken
Författarna samarbetade för första
gången med en bok om Skottlands
första VM-slutspel i bridge, Scotland’s
Senior Moment. Efter det skrev de
föregångaren till denna bok, If I Only
Had a Heart.
Att skriva bridgehumor är inte lätt,
det kan lätt bli plumpt eller överdri
vet. I såväl Bridge Over the Rainbow
som föregångaren är tonen fin och
givarna spännande och välanalyserade.
Målgruppen är den vanlige klubb
spelaren. Boken är på engelska.
Som kuriosa kan vi nämna, att för
fattarna är begistrade av den svenska
Bridgefestivalen och de har under
senare år deltagit i Chairman’s Cup.
Kommer de i år, ställer de säkert upp
på att signera sina böcker.
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MAGISK BRIDGE ZIA

Bör jag fly när jag blir dubblad?
TEXT: ZIA MAHMOOD, NEW YORK

Zia är en av världens största ”bridgestars”. Med Zia som
motståndare kan man vänta sig något udda, för han har
ett rykte om sig att lösa situationer, både i budgivning och
spelföring, med en stor portion fantasi.
Om du blir dubblad, vad göra? Zia vet!
Bör jag fly när jag blir dubblad?

Tja, om du hittar ett tryggare
hål, gå dit!
Detta råd, lämnat i en skämtteckning
från första världskriget med två solda
ter i en skyttegrav, gäller bara under
speciella omständigheter i bridge. I en
tidigare artikel varnade jag dig för att
försöka rädda partnern när han blivit
dubblad. Men om du klivit in med en
tvåfärgshand och din första färg blir
dubblad av motståndaren till vänster
är det vanligtvis en god idé att fly i din
andra färg.
Det är en giv av den typen jag har i
tankarna. Syd var en man kallad Häs
ten Harry, efter en karaktär i Damon
Runyans historier. Harry var en älsk
värd man och hade en outtömlig källa
spännande historier i lager och i tillägg
till det var han ett vandrande lexikon
när det kom till hästkapplöpning. Men
Harry hade ett karaktärsdrag som
fungerar bra på kapplöpningsbanan,
men sämre vid bridgebordet: När han
satsat på en häst, höll han sig till den,
oavsett vad andra tyckte. Harry satt
Syd i denna giv:
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Zia Mahmood.

s654
		
3 D 10 9
		
2 kn 8 7 6 5 2
		
c6
s K kn 9 8 2			
s 10 7 3
3 6 4			
3 K72
2 D 4			
2 E K 10 9 3
cD5
c E K 10 9
		
sED
		
3 E kn 8 5 3
		
2—
		
c kn 8 7 4 3 2
SYD

Harry

VÄST

NORD

ÖST

			 12

2c
pass

D

pass

pass

Västs dubbling av 2c skulle säkert
överstigit Arbetsmiljölagens buller
krav om man fått bjuda muntligt, men
Harry passade bekymmersfritt.
Väst spelade ut ruter och innan
Harry kunde etablera några hjärter
stick blev han trumfmatt. När röken
skingrats hade Öst-Väst 1100 i proto
kollet.
Om Harry flytt till 23 skulle mot
ståndarna få arbeta hårt för att kunna
beta det kontraktet.
När du kan hitta en annan långfärg
på samma nivå som den som blev
dubblad, är det nästan alltid klokt
att byta fot. Självklart behöver inte
partnern ha anpassning i någondera av
färgerna, men ibland lyckas du landa
på fötterna.
Partnern kommer vanligtvis inte
tacka dig när du försöker rädda ho
nom från ett dubblat kontrakt. Men
om du har klivit in med en tvåfärgs
hand, och motståndarna straffdubblar
med ackuratess, kan din andra långa
färg fungera som tillflykt.

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDETS
KANSLI
TEL 019-277 24 80

JUNIORER JNM

Guld och silver i JNM
TEXT: CARINA WADEMARK, LIDINGÖ FOTO: DBF

Det blev en lyckad påskhelg på Hotel
Falster i Nykøbing, Danmark, för
våra yngsta juniorlag.
U21 med rutinerade laget Alexan
der Sandin–Sanna Clementsson, Erik
Hansson–Castor Mann samt debute
rande kapten Jessica Larsson tog guld.
Danmark tog silver och Norge brons.
Under ledning av Kathrine Berthe
au tog vårt U16-lag ett mycket väl

förtjänt silver. I laget spelade Andrea
Nilsson–MayaLo Björk Heed, Isis
Lundqvist–Markus Bertheau och An
dreas Abragi–Ivar Lichtenstein. Ivar
debuterade i U16-laget några månader
efter sin introduktion i bridge.
Norge spelade hem JNM-titeln och
bronset gick till Danmark.
Norge vann före Danmark i båda
U26-klasserna (öppen och flickor).
Sverige deltog inte i U26.

U21-GULD. Fr v: Jessica Larsson (kapten),

Sanna Clementsson, Alexander Sandin,
Erik Hansson och Castor Mann.

Jourspelare
Det går utmärkt att
komma utan partner till
Bridgefestivalen.

U16-SILVER. Fr v: Markus Bertheau, Andrea Nilsson, MayaLo Björk Heed, Isis
Lundqvist, Ivar Lichtenstein, Andreas Abragi och kapten Kathrine Bertheau.

SISU Idrottsutbildarna
– en resurs för landets klubbar
SISU Idrottsutbildarna delar gärna med sig av erfarenheter, ger stöd och
kraft till vårt utveckling- och utbildningsarbete. Det är ett samarbete
som vi har både nytta och glädje av. För genomförandet av en lärgrupp
(som t ex kan vara en nybörjar- eller fortsättningskurs i bridge) kan till
exempel SISU Idrottsutbildarna genom folkbildningsanslaget bidra med
visst stöd. Det kan handla om att ta kostnader för materiel, hyrd lokal,
studiebesök, expertmedverkan med mera.

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
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KNEP & KNÅP SOMMARKRYSS

Sommarkryss 2019
Som vanligt bjuder Bridge på ett extra stort kryss lagom till sommaren.
Nästa nummer utkommer i början av september och lösningar måste vara
redaktionen tillhanda senast den 14 augusti. Lycka till!
0) Sådana roller hade Gary Cooper
med flera i Westernfilmerna.
1) Kan man säga att afrikanska
negrer en gång blev utsatta för.
2) Lös denna gåta, en tetrasläkting i
det våta.
3) Fast.
4) Kvot.
5) Dumpa.
6) Så här kan sex beskrivas.
7) Fiesta i trafiken.
8) Musikaliskt tempo.
9) Shakespeares skurk.
10) I sådana finns något för
brödfödan.
11) Så föddes Elsa enligt Adamson.
12) Efter krita.
13) Så kan man vilseleda fast SAOL
inte vill.
14) Kort för något färglöst.
15) Titta förstulet.
16) Omgivningar, men inte i bridge.
17) Kan man enligt folketymologin
lägga på.
18) Kanske i en framtid att Svenska
Dagbladet utser en meriterad 		
bridgespelare till detta.
19) Fristad.
20) Kan man kanske ligga i om man
inte ligger i.
21) N.
22) Irisk provins med klädsamt 		
namn.
23) Lämnade i sticket.
24) Turkar.
25) Lagdel.
26) Hanterar avvikelser inom
arbetsmiljö.
27) Var Tjechovs systrar.
28) I ett sådant kan finnas lager.
29) Hetta.
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30) Stimulera.
31) Är han, men det är han väl
egentligen inte, roddaren.
32) Beckman.
33) Uppror.
34) Appen i förskolan.
35) Lyktgubbe.
36) Drottning av gudinnor.
37) Har gemensamma associationer
med Oliver Hardy och Stan
Laurel.
38) Guden som bidrar till
upplysningen.
39) Värdshus.
40) Kan man ta det med.
41) Om man är lite hög blir sådan 		
också hög.
42) Ragnarök.
43) Om man i skrift orden så kläda,
att det någon ska smäda.
44) Syra som vi och alla andra
organismer har.
45) Inneboende.
46) Kan ett kort bli i poker men inte
i bridge.
47) Inövning.
48) Åliggande.
49) Skål i vår bål.
50) Stänk och flikar.
51) Uppmärksamma.
52) Röd dag, men en har mist färgen.
53) Din lilla bland trollen.
54) Hänger helt kort ihop med 		
oskuld har vi läst.
55) Mayday.
56) Lots förhållande till Abraham.
57) Krusa.
58) Mötena mellan Gnaget
och Bajen.
59) På denna sågs en gång
hovsångerskan Jenny.

60) Tänk skämtsam på ett ironiskt 		
sätt, så blir det rätt.
61) Var Harpo Marx egentligen inte.
62) Ernö heter han som gjorde en 		
magisk sådan.
63) Earl of Avon.
64) Har en bindande funktion för 		
säker framgång.
65) Att man gjorde så kan vara rätt på
bridgekvällen, men fel på jobbet
dagen efter.
66) Leder bara i en riktning.
67) Är påverkade av alkohol.
68) 29 februari.
69) Här ser man många stjärnor, inte
bara vid bridgebordet.
70) Grönt, brunt och gredelint är
färger som kan leda till hennes 		
dopnamn.
71) Verklig.
72) Är central för människan.
73) Får Londonborna att lystra.
74) Eftersom.
75) Vittra.
76) The First Lady of Jazz.
77) Snåla.
78) Kär gäller det att svara kort.
79) Satan.
80) Fint.
81) Uppmanades att gå i kloster i 		
klassiskt verk.
82) Göpa.
83) Det är jag menade Isa Quensel.
84) I sådana förekommer bridge såväl
som Mozart eller Black Jack.
85) Kännetecken.
86) Sådana fördelningar kan vara
jobbiga.
87) Tävlingarna för vissa treåringar.
88) Lade kort.
89) Väljer medborgarskap.
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Konstruktör: Erik Olsson
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Lösningar skickas till:
Bridge
Villa Cicero
775 70 Krylbo
E-post: bridge@svenskbridge.se
Det går bra att kopiera denna sida.
Senast den 14 augusti vill vi ha din lösning.
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KNEP & KNÅP KORSORDET

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
kansliet@svenskbridge.se.

Ansökan ska vara inlämnad
senast 30 juni 2019.

Lösningen korsordet 2/2019
I
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Vid Riksstämman den 11-12
oktober kommer Årets klubb
ledare 2019 att utses.
Priset delas ut till en
klubbledare som på ett
förtjänstfullt sätt gjort något
utöver det vanliga för sin klubb.
Maila förslag med namn, mid,
klubb, distrikt samt motivering
till kansliet@svenskbridge.se.
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Nominera
Årets Klubbledare
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KOMMENTARER

VINNARE

Här följer lösningskommentarer.
• Våg 7 – Drinken Manhattan
består i huvudsak av amerikansk
whiskey och söt vermouth, helst
röd, och kan då kylas med en iskub, eller kanske en krossad sådan.
• Våg 15 – I Shakespeares drama
Othello var Jago pjäsens skydds
ande, dess genie.
• Lod 13 – Det är ju i Franz
Lehárs operett Glada Änkan som
vi går till Maxim.

• Per Christofferssson, Stockholm
• Kerstin Hallström, Östersund
• Kjell Karlsson, Härnösand
• Ingrid Wernelind, Västerås
• Maj & Åke Åsgårdh, Frösön
Grattis, alla! Presentkort kommer
på posten inom kort.
Sommarkrysset 2019 finns på
sidorna 48-49.

Förslag ska vara inlämnat senast
30 juni 2019.

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET
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Bertil Ödlund, Bromma,
uppskattade klubbreportaget
från Nora så mycket att han
skaldade följande limerick:

En Löfvén-kopia i Nora
trodde alla korten var stora
när motståndarn sa
det där går ej bra!
Till trumfess du måste förlora!

VI ÄLSKAR LÅNGSIKTIGA
KUNDRELATIONER
Tack vare vårt nära samarbete med Ricoh Sverige
kan vi erbjuda dig heltäckande lösningar för
IT-produkter och tjänster samt drift,
dokumenthantering, videokonferens och
företagstelefoni.
Vi jobbar även med digital talhantering och
frankering, och har ett heltäckande utbud av
förbrukningsmateriel. Våra kunder är allt ifrån
enmansföretag till Stat, Kommun, Landsting och
grafisk produktion.

SKRIVARTJÄNSTER

IT-INFRASTRUKTUR

Tjänster som hanterar hela ert dokumentflöde.
Se hur vi kan hjälpa dig att optimera
informationsanvändningen inom din organisation.

Tjänster för optimerad IT-infrastruktur och drift.
Upptäck hur vi kan optimera din IT för att
förbättra produktiviteten och ge er varaktiga
strategiska fördelar.

GRAFISK PRODUKTION

IT-TJÄNSTER

Grafisk kommunikation via digitala flöden och
tryck. Tjänster som maximerar effekten av din
kommunikation och effektiviserar dina
produktionsprocesser.

Konsulttjänster för utveckling, implementering
och tillämpning av mjuk- och hårdvaror. Våra
konsulter kan hjälpa er utvecklas och bli
konkurrenskraftiga på er marknad.

TELEFONI
Vi erbjuder smarta och effektiva
kommunikationslösningar för ert behov som
mobila anknytningar, växeltjänster,
telefonisttjänster och mobila bredband.

VIRTUELLA MÖTEN
Se hur vi kan hjälpa er att minimera er verksamhets
miljöpåverkan - och sänka era kostnader med hjälp av
bl.a. videokonferens och Skype-möten.

---------------HUR KOMMER DU I KONTAKT MED OSS?
Gå in på vår hemsida: http://it-partner.nu/
Ring oss: 019 – 27 87 00
Besök oss: Gamla Vägen 12A, 702 27 Örebro

SPELTEK NIK LITE S VÅ R A RE... LÖSNING A R

Lite svårare... Lösningar
LÖSNING PROBLEM 1

LÖSNING PROBLEM 2

I 6s dubbelt är uppenbarligen hela
sitsen:

Mot 3 sang spelar Nord lydigt ut spa
derdam i Syds öppnade och dubblade
färg.

s4
		
3 K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2
		
2—
		
c—
s E K D kn 6 5 3 			
s 10 9 8 7 2
3 —			
3E
2 7 6 5			
2 432
cD765
c432
		
s—
		
3—
		
2 E K D kn 10 9 8
		
c E K kn 10 9 8

Det ser ut som fem stick till NordSyd. Fyra dubblade straff kostar 1100
när fienden bara gör 920. Kan något
göras?
Försök med följande:
Saka en klöver på hjärteress. Ducka
en spader till Nords spaderfyra (!).
Låt sedan Nord få två hjärterstick
medan du sakar resterande två klöver
på handen och två ruter på bordet.
Stjäl nästa hjärter på handen och saka
bordets sista ruter. Korsstjäl resten.
Du förlorar två stick i hjärter och ett i
spader. Minus 500. Vackert lir!
Trumfutspel resulterar i fyra straff.

sD2
		
3 10 9 8 7 6
		
2 8765
		
c83
s K 9 3			
s 76
3 kn 3			
3 KD54
2 E 3			
2 kn 9 2
c E kn 7 5
c K D 10 6 4 2
		
s E kn 10 8 5 4
		
3 E2
		
2 K D 10 4
		
c9

Du har åtta stick och kan resa ett par
i hjärter, men Syd har säkerligen hjär
teress och tar straffen eller straffarna i
spader. Låt se vad som händer på sex
gånger klöver.
s 9 3			
3 kn 3			
2 E 3			
c—
		
s E kn 10 8
		
3E
		
2 KD
		
c—

s7
3 KD
2 kn 9 2
c—

Syd har inte lagt något ännu på den
sista klövern. Han måste göra sig av

med en spader och du kan slå bort
hjärteress utan att förlora mer än tre
spaderstick.
Om du duckar spaderutspelet kan
Nord straffa kontraktet med ruter
fortsättning – visserligen inte troligt,
men vem vet?
LÖSNING PROBLEM 3

Trumfutspelet mot 4s tog bort en
stöld på bordet, men det kan ordna sig
ändå om bara rutern uppför sig snällt.
s E kn 10 9 4 2 		
3 —			
2 7 5 3			
cD864

s KD
3 E 10 9 6 4 2
2 E kn 10 6 4
c—

Ett sätt är att efter spaderkung saka
en klöver på hjärteress, stjäla hjärter
på handen och klöver på bordet. Efter
ännu en hjärterstöld trumfar du ut och
fortsätter med ruter till mask.
Men tyvärr var sitsen följande:

s7653
		
3 K kn 3
		
2 D9
		
c K kn 3 2
s E kn 10 9 4 2			
3 —			
2 7 5 3			
cD864
		
s8
		
3 D985
		
2 K82
		
c E 10 9 7 5

s KD
3 E 10 7 6 4 2
2 E kn 10 6 4
c—

Efter handens två hjärterstölder och
uttrumfning blev du trumfmatt och
gick en bet.
Otur med trumfsitsen? Ja, kanske
det. Men vinn i stället trumfutspelet
på handen med esset, stjäl klöver, saka
klöver på hjärteress och stjäl hjärter.
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Efter uttrumfning har du en trumf
kvar och kan dubbelmaska i ruter.
Med trumfen 3-2, K-D-kn ensamma
i hjärter och båda ruterhonnörerna
hos Syd hade det första spelsättet varit
vinnande, men en sämre chans.
LÖSNING PROBLEM 4

5s med klöverutspel mot dubbelre
nons. Kan vi utnyttja det?

s E D 10 6 5 3 2 		
3 E D 7			
2 E D 7			
c—

s K kn 9 8 7 4
3 8432
2 832
c—

Absolut!
Stjäl på bordet och saka en ruter
på handen. Spela hjärtertvå och täck
Syds kort. Om Nord vinner sticket
ger dubbelrenonsvända eller ruter
fortsättning hemgång. Om Syd sätter
i en hjärter högre än sjuan och Nord
sticker din dam för att fortsätta med
hjärter så etablerar du bara bordets
åtta som du sakar ruterdamen på.

också ha trumfkungen utan tia eller
nia.
Om vi slutspelar Syd med 10-9-x-x
i spader spelar han bara hacka till
kung och ess, men sedan saknas in
gångar att maska ut 10-9.
Men ge Syd fördelningen 2-4-4-3
med 10-9 i spader och D-kn-10 i klö
ver. Placera de röda hackorna så att
ingen kåk eller högre straight än Västs
uppstår:

sK432
		
3 K kn 8
		
2 D 10 8
		
c753
s D kn 8 6			
3 9 7 2			
2 K 6 5			
cEK9
		
s 10 9
		
3 6543
		
2 9742
		
c D kn 10

s E75
3 E D 10
2 E kn 3
c8642

Maska två gånger i trumf och tre i de
röda färgerna. Ta ut de röda färgerna
innan du slår ifrån dig med klöver till
Syd:

LÖSNING PROBLEM 5

Det gällde 6s med hemgång mot bästa
motspel. Du har den bästa pokerhan
den vid bordet. Hur sitter det?
s D kn 8 6
		
3 9 7 2			
2 K 6 5			
cEK9

s E75
3 E D 10
2 E kn 3
c8642

Du har en rätt ömklig straight med
nian i topp. Ingen kan alltså ha någon
femkortsfärg = flush, eller full house i
form av triss och par eller ens en fetare
stege.
Du kan inte bli av med klöverförlo
raren, d v s trumfen måste klaras utan
förlust.
Nord måste ha kung och knekt i
hjärter liksom ruterdam. Han måste

sK4
		
3—
		
2—
		
c—
s 8 6			
3 —			
2 —			
c—
		
s—
		
36
		
29
		
c—

sE
3—
2 —
c8

Du stjäl valfri röd fortsättning från
Syd. Nords trumfkung äts upp.
I poker har Nord två par, Öst en
triss och Syd en sämre stege än Väst.

Inför Riksstämman
Förbundet är ekonomiskt väl
mående och antalet medlemmar
ligger på en stabil nivå. Detta till
trots, gäller det att både förvalta
och utveckla. Kanske är det
också dags att välja nya styrelse
ledamöter vid Riksstämman i
Örebro den 11-12 oktober?
Har du någon lämplig och
villig kandidat? Hör av dig till
ditt distriktsförbund eller till
valberedningen:
• Karl Persson
kalle.bridge@gmail.com
• Lars Lundqvist
lars.lundqvist@valdemarsvik.se
• Dan Nilsson
dan.nilsson1955@gmail.com
MOTIONER

Vad gäller motioner till förbun
dets Riksstämma, har vi saxat
följande ur stadgarna:
Motion till ordinarie stämma
ska ha inkommit till förbundet
senast den 20 augusti.
Motion från enskild medlem
eller lokalförening tillställes
motionärens distriktsförbund
(dfb) senast fastställd sista
motionsdag. Med sitt yttrande
vidarebefordrar dfb motionen
till förbundet enligt föregående
stycke. Med till- eller avstyrkan
förelägger förbundets styrelse
stämman inkomna motioner.

För mer information:
www.svenskbridge.se
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SPELTEK NIK T OMM YS LÖSNING A R

PRATBUBBLAN

Tommys lagom... Lösningar
PROBLEM 1

Det gäller att godspela två ruterstick
utan att Öst får komma in i spelet.
Ta utspelet och spela in bordet i
klöver och fortsätt med ruterknekt!
Hela given:

Det betyder tur för olyckligt kära att
nudda den Julia-staty som står i Ve
rona, mer specifikt det vänstra bröstet.
Vad säger mannen? Den fyndigaste
pratbubblan vinner ett presentkort.
Förslag till pratbubbla vill vi ha
senast 14 augusti till adressen:
Bridge, Villa Cicero, 775 70 Krylbo
eller bridge@svenskbridge.se.
Namn: ....................................................
Adress: ...................................................
Postadress:..............................................

Invit?
På denna bricka finns
pålägg till fyra!

		
s652
		
37
		
2 kn 9 8 5 3
		
c E K kn 8
s E D kn 9 8			
3 D kn 10 8 3			
2 6			
c95
		
sK73
		
3 EK2
		
2 ED4
		
cD742

s 10 4
3 9654
2 K 10 7 2
c 10 6 3

Öst täcker med kungen som du
sticker. Du fortsätter med klöver till
bordet och fortsätter med ruternio,
som får gå runt. Oberoende av om
masken lyckas eller inte blir det minst
hemgång i kontraktet.
Rekommenderad spelföring är
misslyckad enbart om Väst har ruter
kung singel.
Får Öst tillfälle att tidigt komma in
i spelet, ser spadertio till att det blir
straff i kontraktet.
PROBLEM 2

Ett spelsätt är att maska i trumf. Då
klarar man kontraktet, när Väst har
trumfkungen. Hela given:

I Nora, precis som i övriga landet, är
fikastunden viktig när man spelar brid
ge. Vad säger dessa fikagubbar? Anders
Landmark författade vinnarbubblan:
Invit? På denna bricka finns pålägg till
fyra! Grattis! Pris kommer till Luleå
med posten.
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sE872
		
3 D5
		
2 EK9753
		
c6
s 4			
s K5
3 kn 10 9 8 3			
3 K642
2 8 4			
2 D kn 10
c K kn 8 7
c D 10 9 5 2
		
s D kn 10 9 6 3
		
3 E7
		
2 62
		
cE43

Slår man trumfmasken, blir det bet,
när kungen sitter fel.

Syd bättrar på sina hemgångschan
ser om han toppar trumfen. Men spela
gärna spaderdam från handen i andra
stick till ess. Väst kanske täcker. När
ingen kung syns till, fortsätter man
med ess och kung i ruter och spelar
sedan en tredje ruter mot handen och
stjäl, om Öst sakar eller bekänner.
Skulle Öst stjäla med spaderkung,
försvinner hjärtersju från handen.
Efter ruterstölden tar Syd ut klöveress
och stjäl sedan en klöver på bordet.
Handens hjärterhacka kan man sedan
saka på den höga rutern.
PROBLEM 3

I en tidning föreslog man att ta ruter
ess, trumfa ut och fortsätta med hjär
teress och sedan spela hjärter mot tian.
Då skulle man ha ungefär 90 procents
hemgång. Må så vara, men jag tycker
nog att man kan förvänta sig säker
hemgång på korten.
Ta ruteress och trumfa ut! Spela
sedan ruter till motståndarna.
Hela given:
		
s E K kn 6
		
3 ED86
		
2 76
		
c874
s 3 2			
3 7 5			
2 D kn 10 9 4			
cD953
		
s D 10 9 8 5
		
3 10 4 3
		
2 E3
		
cEK2

s 74
3 K kn 9 2
2 K852
c kn 10 6

Attackerar Väst hjärtern får Öst för
knekten. Senare kan man godspela
ett hjärterstick för ett klöversak och
hemgång.
Attackerar motspelarna klövern
efter rutersticket, ser tre ronder till
att motspelarna är inne. Hjärtervända
från Väst till knekt följer. Öst är dock
slutspelad och måste ge favör.
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Chairman’s Cup (CC) inleder som ett kval i form av Gröna Hissen
under lördag-söndag. Därefter vidtar två parallella cuper:
} Lagen placerade 1-32 spelar Huvudcup (HC). I HC spelar man
om 1:a och 2:a plats.
} Lagen placerade 33-64 spelar Bonuscup (BC). I BC spelar man om 3:e plats.
} Ett lag som förlorar i huvudcupen flyttas ned till bonuscupen.
} Ett lag som förlorar i bonuscupen är utslaget.
} Från och med tisdag spelas kvartsfinal, semifinal och final (64 brickor).
På torsdagen spelas finalen (64 brickor) samt match om tredje pris (32 brickor).
Startavgifter
2.800 kr/lag. Vid förskottsbetalning senast onsdag 24 juli ges 400 kr rabatt.
Distriktslag spelar gratis*. I lag med minst 4 juniorer spelar juniorer gratis
och icke-juniorer betalar 500 kr. Senaste anmälan:
Fredagen den 26 JULI, kl 20.00.

Priser
1 : a 50.000 KR
2 : a 25.000 KR
3 : e 15.000 KR
4 : e 10.000 KR
5:e
7.500 KR
6:e
7.500 KR
Bästa distriktslag* 10.000 kr
*Distriktslag
Alla distrikt får anmäla
fritt antal lag med gratis start i CC. Följande villkor ska dock uppfyllas:
} Högst två i laget får tidigare ha deltagit i CC.
} Samtliga spelare i laget måste tillhöra samma distrikt.
} Laget måste bära distriktets namn följt av en siffra.
Vid flera lag heter de Örebro 1, Örebro 2 osv.
} Om två eller flera lag går lika långt i tävlingen avgör placeringen
från Gröna Hissen vinnaren.

www.svenskbridge.se

POSTTIDNING B
Returer till: Svenska Bridgeförbundet
Idrottens Hus, Karlsgatan 28, 703 41 Örebro.

BRIDGE
CLASS Laddas ner
i datorn!
t
k
e
r
i
d
NORDIC
Nordisk
Standard!
Pris:

695:—

• PÅ SVENSKA!
• SLUMPAR FRAM
NYA GIVAR I OÄNDLIGHET!
• GER DIG TIPS
OM DU ÄR OSÄKER!
• VARNAR OM DU
BJUDER GALET!
• SPELPROBLEM MEDFÖLJER!

Många upplever det svårt att bjuda
slam. Anledningen är att man inte
ofta får möjlighet att bjuda slam och
när någon slam finns runt hörnet
kanske verktygen inte är de rätta för
att nå bästa kontrakt. Facit-Slam är
en lek med endast slamavgöranden.
På samtliga 48 givar gäller det
att bjuda lill- eller storslam, men
ibland är det viktigt det att dra i
handbromsen och stanna innan man
kommer för högt...
1

N 2

7

25

37

43

N 26

N 38

S 44

Ö 27

Ö 39

V 45
1

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.
Vill ni köpa brickor och spelkort så rabatteras
givetvis även dessa vid köp av maskin.
Mer information: www.bridgeforlaget.se..
Erbjudandet gäller så länge lagret räcker,
dock längst t o m 2019-08-31.

BRIDGEFESTIVALPRIS: fr. 26.500:— (Ord. pris 33.000:–)
Dessa modeller finns för försäljning:
MK 4.6 (ny som använts under festivalen) 26.500 kr (ord. 33.000:–)
MK 4 (ny som använts under festivalen) 32.500 kr (ord. 39.000:–)

VI HAR ALLA SVENSKA OCH ENGELSKA BÖCKER I LAGER!

KT I VÅR
HANDLA DIRE IK!
INTERNET-BUT NT!
ET RU
ÖPPEN DYGN AGET.SE
FORL
WWW.BRIDGE

S 28

S 40

N 46

V 29

V 41

Ö 47

V

N 18

Ö 23

Ö 35

Ö

S 12

V 17

N 22

N 34

N 6

Ö 11

S 16

V 21

V 33

V 5

N 10

Ö 15

S 20

S 32

S 4

V 9

N 14

19

31

Ö 3

S 8

13

FESTIVALERBJUDANDE
PÅ BRICKLÄGGNINGSMASKINER

DUPLIMATE MK4.6

Frossa i slamm
ar!

Ö

S 24

1

Pris:

100:—

Givsamling
– med kommentarer

V

N 30

Ö

www.bridgeforlaget.se
S 36

N 42

S 48

V

Ö

V

• Kortlek
med 48 givar

–1–

• 52-sidigt häfte
med scorer och
förslag till
budgivning och
spel.

l:
Prisexempe
ÖBERGS 361 BRIDGE •••
De traditionella “rätta” figurerna....... 11:75—15:–*
MJUKPLASTBRICKOR •••
Högsta kvalitet. Set om 8 st........................ 185:–
Högsta kvalitet. Set om 16 st.......................300:–
BID BUDDY™ •••
Bid Buddy är en budlåda lätt att ställa i ordning
för spel. Per bord....................................... 395:–
BRIDGE PARTNER •••
Bridgepartner är en budlåda lätt att ställa i
ordning för spel. Per bord .......................... 395:–
SPELBORD SPECIAL
Mycket stabil konstruktion som tål hårda bud.......
............... 81x81 cm 1.700:– 91x91 cm 1.890:–
JACK 6.0 – SPELPROGRAM
Niofaldig världsmästare för bridgeprogram. Med
Modern Standard. Windows på CD........... 835:–
FACIT-SPELKORT – KORTLEK MED 48 GIVAR
Med Facit-Spelkort kan ni spela hemmabridge
och jämföra er med andra resultat, precis som på
klubben eller andra större tävlingar.
Pris per lek inkl scorer och kommentarer......100:–
BRIDGE CLASS NORDIC •••
CD-spel med Modern & Nordisk Standard...695:–
BUDNYCKLAR
Modern Standard........................................85:–
Nordisk Standard •••..................................85:–
Nya Bridgeskolan........................................85:–
BRIDGEMATE – SCORINGSYSTEM
Bridgemate är ett trådlöst scoringsystem.
Pris per Bridgemate 2 (dvs bord).............. 1.700:–
Pris per Bridgemate Pro begagnad...............595:Server inkl kablage, (äldre modellen).......2.900:–
Server för BM2, med USB.......................2.800:–
* Pris beroende på rabatt

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

Uppge ditt medlemsnr (MID) vid beställning, så får du 5% rabatt på samtliga varor märkta med ••• (se katalog) + rabatt på ordervärde.

