
Bridge
B R I D G E  S E P T E M B E R  N U M M E R  4  2 0 16  Å R G Å N G  4 8  P R I S  5 0 : –

Festivaldebut 
vid 95 års ålder

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET



Vad/Varför: Att få förmånen att ha riktigt stora startfält är få klubbar förunnat. Men nu är det möjligt för alla – 
  oavsett storleken på er klubbs tävlingskvällar.
  Era resultat slås ihop med alla andra som spelar samtidigt via förbundets simultantävlingar. Det enda som  
  krävs av er, är att ni räknar er tävling i Ruter och kan rapportera den via e-post. Det är inget krav att detta  
  sker från spellokalen.
Speldagar 2016: Augusti: 29, 31*. September: 6, 9*, 11**, 12*, 14, 20*, 22, 26, 29*. 

Oktober: 4, 7*, 12, 13*, 17*, 20, 23**, 24, 26*.

Speldagar 2017:  Januari: 9, 11*, 16*, 17, 22**, 24*, 25. Februari: 2, 3*, 6, 9*, 12**, 14, 15*, 21*, 22, 27*.
Mars: 2, 3*, 6, 9*, 14, 15*, 19**, 21*, 22, 27*, 30. April: 3, 4*, 11, 12*, 19, 20*, 23**, 27, 28*.  

Tävling:
 24 brickors par- eller barometertävling.

Frågor/anmälan: Micael Svensson, e-posta till msv@svenskbridge.se eller ring 019-277 24 82.
Kostnad: 10 kr/spelare + er normala bordsavgift.
Priser:  Mästarpoäng samt presentkort till de tre första paren på en silvertävling i Örebro + era normala priser.
Hur man gör: 1. Din klubb anmäler ert heat till Micael Svensson.
  2. Ansvarig spelledare får de givar som ska spelas från Micael omkring två veckor före spelstart.
  3. Ni spelar er tävling som vanligt (starttid måste vara mellan 18 och 19). Ni tar ut den extra avgiften om 
      10 kronor , vilken regleras senare via klubbens ruterkonto.
  4. Spelledaren skickar sin “Rutertävling” när tävlingen avslutats. Filen (mc2) skickas till Micael.
  5. Micael räknar om tävlingen, där alla resultat ligger till grund för slutresultatet.
  6. Mästarpoäng (det ingår i kostnaden), priser (presentkort till de främsta i landet) och resultat publiceras 

 

      på www.svenskbridge.se så snart det sista heatet rapporterat in sina resultat.

Anmäl din klubb nu och var med om en spännande tävling! 
Mera information: www.svenskbridge.se (klicka där på simultantävlingar)

November: 2, 3*, 8, 11*, 15, 17, 20**, 21, 23*, 29. December: 1*, 7, 9*, 11**, 13*, 15. 

Maj: 3, 4*, 8, 10*, 14**, 18, 19*, 22*, 23.    * = Dagtid, ** = Söndag.  

Kul för fler!
Simultantävlingar!
– även dagtid och söndagar!
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Har du kontakter inom andra 

idrottsförbund eller inom RF? 

Kontakta Micke Melander, 

tel 070-654 65 68. 

L E D A R E  M A T S  Q V I B E R G

Mats Qviberg ordförande 
mqv@svenskbridge.se

I våras gick startskottet för en ny sats
ning: att försöka bli medlem i Riks
idrottsförbundet. En klar strategi har 
utmålats och flera bollar är i rullning. 
Här är allt och allas kontakter med 
övriga idrottsvärlden av intresse, om 
det är så att man har ingångar och kan 
påverka genom lobbyarbete.
 Helt klart är, att vi inte försöker bli 
medlem mot bakgrund till de klassiska 
idrottsbegreppen, där man ska svettas 
eller skjuta prick på en tavla. Vi ska 
snarare ses som ett komplement, där 
vi använder kroppens mest nödvän
diga organ, hjärnan. Ingen kan påstå 
att vi inte har ett tävlingsmoment som 
gör att vi kan tävla i bridge, där turen 
till stora delar är eliminerad. Detta är 
en av de stora uppgifterna att förklara, 
för dem som inte vet eller förstår.
 Vi kan redan nu avslöja att en helt 
ny film som presenterar Bridgeför
bundet är under produktion. Ett 
professionellt team har dokumenterat 
klubbspel, Bridgefestivalen 2016 och 
de har även varit på plats vid JVM, 
som tidigare i år spelades i Salso
maggiore, Italien. Filmen kommer att 
läggas ut på www.svenskbridge.se så 

snart den är klar. När du håller denna 
tidning i din hand, bör det finnas en 
trailer på plats som ger smakprov på 
den tre minuter långa filmen.
 I övrigt måste vi så klart gratulera 
till sommarens nya framgångar vid de 
internationella tävlingarna. Nu senast 
var det vårt U26lag som vann brons 
vid JVM i Italien och dessförinnan 
Adam Stokka–Simon Hult, som vann 
U26JEMpar i Liepaja, Lettland. 
Tidigare i sommar bärgade såväl det 
öppna laget som veteranlaget silver
medaljerna vid EM lag i Budapest, 
Ungern. 
 När denna tidning utkommer be
finner vi oss mitt i BridgeOS, som 
avgörs i Wroclaw, Polen. Sverige del
tar i alla klasser. Ska det trilla in fler 
svenska medaljer? Som vanligt kan du 
följa spänningen med rapporter på vår 
hemsida. På www.bridgebase.com ser 
du spelet live. 
 
 

Bridgeförbundet söker medlemskap i Riksidrottsförbundet. Vi ska där bli ett 
komplement till övriga förbund, skriver Mats Qviberg i ledaren.

Bridgeförbundet och RF



 

KALENDERN
SEPTEMBER

24 Distriktsträffen, Örebro
317 World Bridge Games,
 Wroclaw, Polen
1011 JSM Par i Varberg
17 Allsvenskan Div 3
2425 Allsvenskan Div 2

OKTOBER

12 Rekomenderad spelhelg  
 för SM Par Dam
8 Guldtävling BK Albrekts,  
 Varberg
2123 Allsvenskan Elitserien,  
 rond 611
22 Allsvenskan div 3
2930 Allsvenskan div 2

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@svenskbridge.se  Kanslist Micael Svensson, 019-277 24 82, msv@svenskbridge.se  Information & Webb Carina Wademark, 019-277 24 84, carina@svenskbridge.se  Ekonomi  

Yvonne Ström, 019-277 24 89, yst@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 och Andreas Jansson, 019-277 24 58, aja@svenskbridge.se

FÖRBUNDSINFO

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

TELEFONNUMMER 
Växel 019-277 24 80
Johan Grönkvist 019277 24 81

Micael Svensson 019277 24 82

Tommy Andersson 019277 24 83

Carina Wademark 019277 24 84 

Micke Melander 019277 24 85 

Thomas Winther 019277 24 86

Roger Wiklund 019277 24 87

Björn Andersson 019277 24 88

Yvonne Ström 019277 24 89
Andreas Jansson 019277 24 58

FÖRTJÄNST-
TECKEN

Uppmärksamma klubbens/
distriktets stöttepelare för för
tjänstfullt och mångårigt arbete!
 Blankett för ansökan om för
tjänsttecken finns på hemsidan i 
Spader: 
svenskbridge.se/download.php?list.10
 Fyll i och skicka ansökan i 
god tid före utdelning till di
striktsförbundet för behandling. 
 Era funktionärer är värda all  
uppmuntran för sina insatser!

EFTERLYSNING!
Vi söker kontakter med dig som har 
personliga kontakter med någon 
som sitter i styrelse eller ledande 
befattningar hos idrottsförbund 
anslutna till Riksidrottsförbundet. 
Har du det, skicka ett mail till Micke 
Melander, mme@svenskbridge.se, 
och berätta vilket RFförbund det 
rör och vem det är.

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.

Simultantävlingar 
Ni kan arrangera dagtid, söndagar 
samt även kvällstid. Anmäler till 
kansliet om ni är intresserade!

Mer info finns i annonsen  
på sidan 2!

MEDLEMSAVGIFT
Om man inte erlagt den går 
det även bra att ange sitt Mid
nummer och sätta in pengar på 
Bankgiro 373 3482.

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

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

ÖVRIGT OM MEDLEMSAVGIFTER
Frågor om medlemsavgifter?
 Kontakta kansliet! 
 Tel 019277 24 80 eller  
kansliet@svenskbridge.se.

Roger Wiklund
rwi@svenskbridge.se
026-65 60 77
Bor: Falkenberg

Kommer gärna till er och pratar 
om: Etik & Uppförande, Hur man 
lägger upp en nybörjarkurs, 
Sponsring, Tips & Tricks för den 
nya spelaren samt allt som har 
med juniorbridge att göra.
 
Övriga tips: Skulle det uppstå 
pinsamma tystnader pratar 
Roger gärna om travhästar, 
campingplatser och frimärks-
samlande.
 

Micke Melander
mme@svenskbridge.se
026-65 60 75
Bor: Falkenberg

Svänger gärna förbi er klubb 
och gör er mer upplysta av-
seende: Klubbutveckling, Att 
vara tävlingsledare, Bridgelärar-
jobbet, Marknadsföring och allt 
ni vill veta om vad som händer 
i Förbundet.
 
Övrigt om Micke: Har jobbat 
åt förbundet sedan Hedenhös 
var i farten. Syns ofta med 
motorsågen i skogen där han får 
utlopp för sina aggressioner :-) .

Eftersom er klubb är med i Svenska Bridgeförbundet har ni som en av era medlemsförmåner 
tillgång till rikskonsulenterna. Denna brokiga skara består av fyra gentlemän utspridda i vårt land. 

Konsulenterna kan hjälpa er och er klubb med allehanda frågor och här ska vi tydliggöra
deras  specialiteter. Ofta kan ni kostnadsfritt bjuda in dem för att hålla kurser och kortare 

föreläsningar, allt från 15 minuter till en heldag, missa inte denna chans!

Tommy Andersson
tan@svenskbridge.se
026-65 60 73
Bor: Linköping

Packar gärna sin lilla blåa Suzuki 
Alto och kommer till er klubb 
med information om: Hur 
man förbereder och genomför 
klubbtävlingar, Hur man får 
ut det mesta av våra tekniska 
hjälpmedel, Ruter, Bridgemate 
och projektorer samt TL-kurser 
på alla nivåer.
 
Bra att veta om Tommy: 
Har en dubbelgångare på 
västkusten, är en rackare på 
att prata baklänges.
 

Thomas Winther
twi@svenskbridge.se
026-65 60 76
Bor: Sölvesborg

Förärar er gärna med ett besök 
innehållande information om: 
Hur man använder klubbens 
hemsida i Spader, Våra vanli-
gaste domslut, Varför man bör 
använda deklarationer, Stopp & 
Alert på klubben, Demonstra-
tion om hur man använder 
Bridgemate/Projektorer samt 
allt om Ruter.
 
Viktigt vetande: Försvinner 
Thomas lockar ni lätt fram 
honom genom att vifta med 
en nykokt färsk vit sparris.

Detta var bara ett axplock av allt de här gossarna kan hjälpa er med, 
tveka inte att skicka iväg ett mail eller slå en signal om ni vill ha hjälp med något i er klubb!

KONSULENTEN  
– Någon att hålla i handen när det blåser kallt!
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Roger Wiklund
rwi@svenskbridge.se
026-65 60 77
Bor: Falkenberg

Kommer gärna till er och pratar 
om: Etik & Uppförande, Hur man 
lägger upp en nybörjarkurs, 
Sponsring, Tips & Tricks för den 
nya spelaren samt allt som har 
med juniorbridge att göra.
 
Övriga tips: Skulle det uppstå 
pinsamma tystnader pratar 
Roger gärna om travhästar, 
campingplatser och frimärks-
samlande.
 

Micke Melander
mme@svenskbridge.se
026-65 60 75
Bor: Falkenberg

Svänger gärna förbi er klubb 
och gör er mer upplysta av-
seende: Klubbutveckling, Att 
vara tävlingsledare, Bridgelärar-
jobbet, Marknadsföring och allt 
ni vill veta om vad som händer 
i Förbundet.
 
Övrigt om Micke: Har jobbat 
åt förbundet sedan Hedenhös 
var i farten. Syns ofta med 
motorsågen i skogen där han får 
utlopp för sina aggressioner :-) .

Eftersom er klubb är med i Svenska Bridgeförbundet har ni som en av era medlemsförmåner 
tillgång till rikskonsulenterna. Denna brokiga skara består av fyra gentlemän utspridda i vårt land. 

Konsulenterna kan hjälpa er och er klubb med allehanda frågor och här ska vi tydliggöra
deras  specialiteter. Ofta kan ni kostnadsfritt bjuda in dem för att hålla kurser och kortare 

föreläsningar, allt från 15 minuter till en heldag, missa inte denna chans!

Tommy Andersson
tan@svenskbridge.se
026-65 60 73
Bor: Linköping

Packar gärna sin lilla blåa Suzuki 
Alto och kommer till er klubb 
med information om: Hur 
man förbereder och genomför 
klubbtävlingar, Hur man får 
ut det mesta av våra tekniska 
hjälpmedel, Ruter, Bridgemate 
och projektorer samt TL-kurser 
på alla nivåer.
 
Bra att veta om Tommy: 
Har en dubbelgångare på 
västkusten, är en rackare på 
att prata baklänges.
 

Thomas Winther
twi@svenskbridge.se
026-65 60 76
Bor: Sölvesborg

Förärar er gärna med ett besök 
innehållande information om: 
Hur man använder klubbens 
hemsida i Spader, Våra vanli-
gaste domslut, Varför man bör 
använda deklarationer, Stopp & 
Alert på klubben, Demonstra-
tion om hur man använder 
Bridgemate/Projektorer samt 
allt om Ruter.
 
Viktigt vetande: Försvinner 
Thomas lockar ni lätt fram 
honom genom att vifta med 
en nykokt färsk vit sparris.

Detta var bara ett axplock av allt de här gossarna kan hjälpa er med, 
tveka inte att skicka iväg ett mail eller slå en signal om ni vill ha hjälp med något i er klubb!

KONSULENTEN  
– Någon att hålla i handen när det blåser kallt!

 019-277 24 87                   019-277 24 85                019-277 24 83         019-277 24 86

FOTO: Thomas Wedin
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De svenska juniorspelarna fortsätter 
sin internationella framfart.
 Det blev den ädlaste medaljvalören i 
öppna JEMpar i lettiska Liepaja, som 
avgjordes i mitten av juli, för Simon 
Hult, Filbyter Bridge, och Adam 
Stokka, BK S:t Erik.
 – Vi spelade 100 brickor i kvalet, 
där de 26 bästa paren gick till final, 
berättar Simon Hult.
 Det gällde att spela bra under de två 
kvaldagarna, för ju bättre placering 
innebar också en poängfördel i final
spelet.

 Hult och Stokka slutade femma.
 I finalspelet tog svenskarna över 
ledningen efter ungefär 25 brickors 
spel och de vann till slut före det 
starkt spurtande hemmaparet Janis 
Ilzins och Nauris Pelsis.
 – Det är svårt att vinna en par
tävling, men måste ha lite tur också. 
Det gick väldigt bra samtidigt som vi 
också spelade bra. Jag brukar spela 
en hel del med Stokka och antingen 
går det jättebra eller jättedåligt, säger 
Simon Hult som förstås var glad över 
medaljen.

Svenskt JEM-guld
TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Adam Stokka och Simon Hult tog JVM-guld i lettiska Liepaja.

 – En merit så klart, det är det.
 – Vi hade noll systemkrascher på 
150 brickor. Vi körde bara på och 
vi visste att vi hade guldchans, säger 
Adam Stokka.
 Var det nervöst under mästerska-
pet?
 – Inte särskilt, säger Simon Hult 
som hunnit med att samla på sig en del 
rutin vid bridgebordet.
 Det senaste halvåret har extra fokus 
legat på bridgen.
 – Just nu spelar jag bara bridge. Jag 
valt att ta en paus i min utbildning till 

JEM-guld till Adam Stokka och Simon Hult.
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Svenskt JVM-brons
TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE  FOTO: FRANCESCA CANALI, ITALIEN

För någon vecka sedan avslutades JVM i italienska 
Salsomaggiore. Det gick bra för Sverige, med en
svensk U26-medalj för första gången någonsin!

U26 förlorade semifinalen mot 
Polen med 75145, men vann en 
spännande bronsmatch mot Hol
land med 130,5–112. Polen vann 
finalen mot Kina med 17592.

 De som spelade hem bronset, 
var Ola Rimstedt, Mikael Rim
stedt, Simon Hult, Simon Eken
berg, Mikael Grönkvist, Daniel 
Gullberg, kapten Martin Löfgren, 

Fr v Ola Rimstedt, Simon Hult, Mikael Grönkvist, Tom Gärds (coach), Simon 
Ekenberg, Martin Löfgren (kapten), Daniel Gullberg och Mikael Rimstedt.

coach Tom Gärds och assisterande 
coach Lars Nilsson.
 Nye juniorkaptenen, Martin 
Löfgren, som tillträdde sin post i 
höstas, tycker inte att det var över
raskande med svensk medalj.
 – Vi tillhörde favoriterna. 
Många nationer har kanske någon 
eller några spelare som är riktigt 
bra, men vi har tre riktigt bra par, 
säger Löfgren.
 Alla i U26laget bor i Stock
holm, vilket gör spelarna kan träf
fas och vi diskutera mycket bridge.
 Kaptenen Martin Löfgren kon
staterar att juniorspelarna håller en 
helt annan klass i dag, än när han 
själv tillhörde juniorlandslaget.
 – Jag var med för 30 år sedan 
och det är stor skillnad mot nu.
Juniorspelarna är bättre – men 
färre till antalet. Det är lite samma 
trend i andra länder också. Där har 
vi ett problem, menar Löfgren.
 Såväl svenska U21 som U16 
slutade på 12:e plats. Bridgebak
grunden för U16spelarna är olika. 
Medan Markus Bertheaus pappa 
heter Peter och är världsspelare så 
började Isis och Tiger Lundqvist 
spela tillsammans med sin farmor.

automationsingenjör, berättar han.
 Det har under vintern och våren 
tagit honom till bl a Island, Ryssland 
och Monaco.
 På Island blev det svensk lagseger, i 
Ryssland en andraplats och i Monaco 
en fjärdeplacering för Simon Hult och 
parhästen Simon Ekenberg.
 Det har blivit en del framgångar 
för 21åringen från Västervik, bl a ett 
JVMguld i JEMsilver i lag.
 – Samt några bronsmedaljer i JEM i 

par med Simon Ekenberg.
 Några veckor efter JEMguldet 
bärgats bar det av till JVM i Italien 
och Salsomaggiore för Simon Hult. 
Där spelade Simon med kalmarkillen 
Simon Ekenberg. Det blev en brons
peng för det svenska U26laget.
 Däremot fick inte Adam Stokka åka 
med.
 – Sverige har tre bra och samspelta 
par redan och det är bättre att låta 
dem spela. 

 Förutom Simon och Simon ingår 
också paret Ola och Mikael Rimstedt 
samt Daniel Gullberg–Mikael Grön
kvist i laget.
 Under Bridgefestivalens inlednings
dagar valde Simon Hult valt att ta det 
lite lugnt.
 – Jag är inte så sugen att spela så 
mycket före VM. Det är skönt att ta 
en liten paus och bli spelsugen, säger 
Hult.
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Lyckan började redan när vi landade 
i Budapest, där vår största supporter, 
Lars Nilsson, tog emot oss med öppna 
armar på flygplatsen och redan hade 
förberett en taxi till oss. Väl framme 
vid vårt hotell, hade alla anlänt redan 
några timmar innan. Det var bara att 
installera sig innan det var dags för 
lagmiddag på hotellet. Janne hälsade 
oss välkomna och gick igenom de 
grundläggande reglerna. Jag och Ola 
fick sovmorgon och vi var glada för 
det, eftersom flyget varit försenat och 
vi hade anlänt sent på kvällen.

DAG 1

”Upström” (Johan Upmark och Fred
rik Nyström) fick inleda mästerskapet 
för vår del tillsammans med Johan 
”Joppe” Sylvan och Frederic ”Fred
dan” Wrang. Protokollet såg väldigt 
stabilt ut redan från start. 
 Ungefär 30 minuter återstod av 
speltiden och jag tänkte att det var 
dags att bege sig till arenan för att när
vara vid jämförelsen. Jag gick ombord 
på spårvagnen, nöjd med den trevliga 
inledningen. Mitt lokalsinne har aldrig 
varit något som jag har skrutit om 
och det bevisades redan den första 
dagen. Tre stationer sa de att man 
skulle åka, innan man hoppar av och 
börjar gå mot arenan. Efter att bara ha 
åkt två stationer så såg det ut som att 
jag redan var framme. Men den stora 

”arenan” som jag började prome
nera mot visade sig vara en gigantisk 
bussterminal. Jag insåg genast att jag 
hade åkt åt fel håll med spårvagnen 
– och stressade järnet för att hinna 
till jämförelsen. Tyvärr så missade 
jag den, men jag fick ändå sitta med 
laget under lunchen och njuta av Mr. 
Sultans (Sylvan) expertanalyser.

MATCH 2

Nu skulle ”supertvillingarna” in och 
visa klass. Spelet flöt på och vi kände 
direkt att vi hade en hygglig start. Det 
visade sig vid jämförelsen att ännu var 
nollan inte spräckt i vår debut: 500 
ristade vi in i protokollet och vi hade 
gått upp i en tidig ledning i tävlingen.
 Denna budgivning gav resultat:

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

SYD VÄST NORD ÖST
Mikael Cypern Ola Cypern

 pass 12 13  
D1 332 pass pass 
D pass 4c pass 
43 pass 4s pass 
5c pass 6c pass 
pass pass

1 4+ spader   2  Spärr

Efter Olas 4c började slamambitio
nerna försvinna, men jag tänkte inte 
ge upp hoppet. I värsta fall hänger det 
på en rutermask, tänkte jag. Med max 
hade Ola inga problem att höja min 
slaminvit till 6c, som var lättspelat.

MATCH 3

Det här var Sveriges sämsta match. 
Kroatien spelade oerhört bra och 
stabil bridge, vilket gjorde att de nol
lade oss i den matchen. Trots besvi
kelsen, var detta endast inledningen 
av turneringen. Vi laddade om för 
kommande matcher!

MATCH 4

Nu var det tänkt att Ola och jag skulle 
stå över igen, men efter matchen mot 
Kroatien blev det ändringar på det. 
Det innebar att Ola och jag skulle 
in i raman för att möta Norge. Alla 
matcher mot de nordiska lagen är ju 
prestigeladdade, så vi gick in med fullt 
fokus och fick Hoftaniska–Charlsen 
som motståndare.
 Man kunde tro att det var en 
basketmatch, men det var bridge vi 
spelade, och efter 16 brickor hade 
Norge vunnit med 19 imp. För att för
söka vända matchen till något positivt 
vill jag berätta om att vår egen Sultan 
lyckades rädda 12 imp, genom en 
lyckad budgivning på följande giv:

En oförglömlig resa till Budapest
TEXT: MIKAEL RIMSTEDT, TÄBY  FOTO: FRANCESCA CANALI, ITALIEN

En och annan höjde kanske på ögonbrynen, när blott 20-åriga tvillingarna Ola och Mikael 
Rimstedt uttogs att representera Sverige vid EM i Budapest. ”Supertvillingarna” kom hem 
silvermedaljs prydda – och det var nog inte sista gången de får dra på sig landslagsdressen.
 Mikael berättar här i dagboksform, hur det var att debutera i landslaget.
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  s —
  3 K D 6
  2 E 8 5 3 2
  c 10 9 7 5 3
s K 10 9 7 3   s E D 6 5 4
3 10 5 2   3 9 4
2 10 7 4   2 9 6
c K kn  c E D 8 4
  s kn 8 2
  3 E kn 8 7 3
  2 K D kn
  c 6 2

SYD VÄST NORD ÖST
Wrang Norge Sylvan Norge

13  1s 2s1 4s 
pass pass 53 pass 
pass pass

1  Invit med exakt tre hjärter

Budgivning gick exakt likadant på vårt 
bord till 4s, men då gav Nord upp 
hoppet och passade. ”Joppe” tyckte 
inte han var färdigbjuden när partnern 
inte dubblade 4s och chansade på 53. 
Det visade sig vara väldigt lyckat, när 
man hade drömanpassning.

MATCH 5

Nu fick Ola och jag njuta av bra 
bridge från avbytarbänken och till 
lunchen hade Sverige lyckats vinna 
med 32 imp mot Serbien.

MATCH 6

Så var det dags att leverera lite bra 

bridge igen, denna gång mot Turkiet. 
Som skärmkamrat fick jag Nafiz 
Zorlu som har spionerat oerhört 
mycket, när jag och Ola har budtränat 
på BBO. Det första han frågade mig 
var om vi hade någon information 
med oss på våra reläbudgivningar. Jag 
visste inte riktigt varför det var så vik
tigt för honom att veta vad våra reläs
var betydde, men han hade ganska bra 
koll på vårt system under spelets gång, 
eftersom han nästan aldrig frågade om 
våra bud.
 Tyvärr slutade inte matchen som 
vi hade hoppats. Det blev en knapp 
förlust med 2 imp.

Vårt öppna lag i Budapest. Fr v: Fredrik Nyström, Johan Upmark, Frederic Wrang, Jan Lagerman (t f kapten), 
Mikael Rimstedt, Johan Sylvan och Ola Rimstedt.
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MATCH 7

Så var det äntligen dags för grann
landet Danmark. Ola och jag skulle 
in mot Bruun–Blakset och matchen 
visades på BBO. Vi brukar prata 
väldigt mycket varje gång vi ses och de 
började direkt att skämta när vi kom 
till bordet. Blakset pekade på deras 
deklaration och sa: ”Vi har en forand
ring og det er når du åbner med 1NT 
i ozon så spiller vi straffdobblinger”. 
Han refererade då till en bricka som 
skedde under Neighbour Challenge, 
då Ola i tredje hand pluszon hade 
2 hp och 2632 och öppnade med 
1NT (!), som passades runt. Bruun 
beklagade den dåliga brickan, men 
påstod att han med sina 22 hp inte 
hade något bra bud att ta till. Det var 
rutinerat av dem att ändra sangförsvar 
mot oss inför EM!
 Vi lyckades prestera mycket bra 
bridge och det resulterade i en vinst på 
31 imp. Ola fick ett lyckat avgörande 
som genererade några imp i matchen. 
Han skulle spela ut mot 23:

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

SYD VÄST NORD ÖST
Danmark Ola Danmark Mikael

   1c1  
1s pass 221 pass 
23 pass pass pass

1 1214 balans / naturligt   2 5+ hjärter

Ola valde att spela ut rutersju och jag 
vann med tian. Jag tänkte länge, för att 
räkna på fördelningen. Till slut vände 
jag med en klöverhonnör, så att vi 
kunde ta de fem första sticken medan 
jag inväntade beten med hjärterkung.

MATCH 8

Här fick vi beskåda bra bridge från 
bänken, när våra lagkamrater gick in 
och krossade Island. Laget höll sitt 
snitt med råge genom att vinna mot 
Island med 20 imp och dra in ytterli
gare 15 VP till det svenska laget.

MATCH 9

Här fick vi göra morgondebut och 
spela mot Ukraina. Det presterades 
tyvärr inte världsklassbridge vid vårt 
bord, men med demonerna ”Joppe” 
och ”Freddan” vid det andra bordet 
så är det ju omöjligt och torska en 
match. Det svenska laget vann till slut 
med 3 imp och vi låg sjua.

MATCH 10

Vi fick ännu en gång njuta av världs
klassbridge, när våra svenska demoner 
lyckades vinna mot hemmanatio
nen Ungern med 35 imp. 17 VP satt 
mycket fint och vi avancerade upp en 
placering för att hålla en säker VM
plats (dvs 6:a).

MATCH 11

Matchen mot Irland inleddes tyvärr 
väldigt tungt när Ola skulle spela ut 
mot 4s. När han skulle vända i stick 
två tog det väldigt lång tid. Det var 
nämligen inte 4s vi spelade, utan  
3 sang. Utspelet kostade tyvärr 10 

imp, men vi är tappra kämpar och ger 
aldrig upp! Ola fick snabbt reparera 
sitt misstag på bricka 11, när han här 
visade sina juniornerver.

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

SYD VÄST NORD ÖST
Mikael Irland Ola Irland

pass 12 3c D 
pass 3NT pass pass 
pass

Favoritspärren är alltid i lågfärg 
efter en lågfärgsöppning, i hopp om 
att nästa person sitter med en bunt 
högfärgskort. Att partnern (jag) var 
förhandspassad gjorde det inte mindre 
attraktivt att spärra heller. Den här 
gången visade det sig vara oerhört 
effektivt, när Irland saknade bra meto
der för att lösa ut en invithand med 
fem hjärter, så det fick bli dubbelt av 
Öst och 3 sang av Väst. Ola gav upp 
hoppet om klöverfärgen och skickade 
ut spaderknekt. Olas fina utspel gene
rerade 10 imp till Sverige!
 Matchen slutade med 1 imps för
lust, men Irland är absolut inget dåligt 
lag, så vi var nöjda.

ÖPPNINGSCEREMONI

Nu var det dags för öppningscere
moni eftersom dam och seniorklassen 
började. Nästan alla svenskar var på 
plats, för att lyssna på de sedvanliga 
och långtråkiga tal som alla presi
denter och potentater håller. Talen 
var äntligen klara och vi rörde oss ut 
mot den restaurang som sände nästan 
samtliga fotbollsEMmatcher på stor
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bildsskärm. Vi kände oss alltid mycket 
välkomna och redan i början hade res
taurangchefen och Wrang kommit så 
pass nära varandra att en var Mr Boss 
och den andra var Mr Big Boss.

MATCH 12

Mot Portugal fick vi sovmorgon för 
att beskåda bridgen från sängarna. I 
vanlig ordning fick de stora visa klass, 
genom att än en gång (!) hålla snit
tet på ca 1617 VP per match. Denna 
gång blev det vinst med 37 imp och vi 
låg nu trea.

MATCH 13

Skottland låg på sista plats, men 
underskattning är den sämsta inställ
ning man kan ha inför en match. Här 
hade vi blandade resultat och tyvärr 
ett sämre protokoll än vad vi borde 
haft. Bra och mindre bra avgöranden 
slutade ändå med storvinst, efter det 
att ”Joppe” och ”Freddan” i vanlig 
ordning visade vart skåpet skulle stå. 
Vinst med 34 imp.

MATCH 14

Ryssland hade en helt annan upp
ställning än vad man hade väntat sig. 
Deras stjärnpar Gromov–Dubinin 
spelade inte för Ryssland och de 
bedömdes därmed inte vara ett lika 
stort hot som de varit i andra mäster
skap. Många tveksamma beslut även 
i denna match ledde till en knapp 
förlust med 6 imp. 

MATCH 15

Vi vilade mot England och valde att 
njuta av bra bridge i raman. I den här 
matchen ställdes det hårda krav på 
ÖstVäst, eftersom hälften av borden 
enbart hade plusresultat på de 10 
första brickorna. Två av borden var i 
vår match och väl vid jämförelsen så 
inledde Nyström med meningen ”Vi 

har inte ett enda resultat på vår ledd”. 
Vi som hade njutit av bridge i raman 
visste att det var samma resultat vid 
det andra bordet. När jämförelsen var 
över var vi glada över att ha besegrat 
England med 12 imp efter mycket 
fin bridge! En bricka som verkligen 
svängde var följande:

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

SYD VÄST NORD ÖST
England Sylvan England Wrang

 pass 1NT1 222 
D RD3 pass 2s 
D4 pass pass pass

1 1214  2 Svagt / starkt högfärgsinkliv
3 Bjud din högfärg     4 UD

”Freddan” berättade själv när han 
skulle bjuda på 1NT att tankegång
arna gick såhär ”Inte är väl det här en 
hand som de ska spela 43, som sitter 
50? Kliver jag in blir jag väl häktad 
i 2s, men jag kan inte frångå mitt 
normala bridgespel”. 
 Ack, vad rätt han hade!
 Syd spelade ut ruteress, som Nord 
högmarkerade med åttan. Syd kunde 
dock inte läsa markeringen och 
skiftade till spaderknekt, som inte alls 
gjorde ont för Freddan. Nord duck
ade och Freddan vann med damen 
för att fortsätta med en låg ruter. Syd 
vann med knekten. När Syd insåg 
hur rutern var fördelad, fortsatte han 
med en trumf, som Nord ännu en 
gång duckade till Freddan. Freddan 
kontrade med en ny trumf och för att 
vilseleda motspelarna på bästa sätt, 

sakade Freddan en klöver från bordet, 
i hopp om att de skulle spela klöver.
 Nord visste fortfarande inget om 
hur mjukfärgerna var fördelade och 
spelade nu klöveress och klöverdam! 
Han gjorde alltså en omedveten Cro
codile Coup på sin egen partner. Det 
kostade dem fyra stick! Det ledde till 
att Freddan fick gå hem i 2s dubbelt – 
och Sveriges kunde glatt inkassera 470 
på brickan. 
 Det  var kanske inte så förvånande 
att England missade en VMplats. De 
har ju misslyckats både att stanna i 
EU och floppade i EM i fotboll...

MATCH 16

Match mot Färöarna och här skulle 
supertvillingarna in och köra järnet! 
Det bjöds på väldigt bra bridge vid 
vårt bord och vi var väldigt nöjda med 
vårt spel. Lars Nilsson sammanfattade 
vårt spel med: ”Jag har aldrig sett er 
vara så fokuserade när ni spelar bridge 
och fn vad bra ni spelar”. Resultatet 
ledde till en vinst på 33 imp, när Joppe 
och ”Freddan” än en gång skötte 
korten nästintill felfritt. Denna bricka 
ledde till snabba 13 imp:

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

SYD VÄST NORD ÖST
Mikael Färöarna Ola Färöarna

12 13 1s1 pass 
2NT2 pass 3NT pass 
pass pass

1 UD, 03 spader 
2 16+, 6+ ruter med hjärterhåll
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Dessa och fler bridgeresor finner du på vår hemsida. | Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25.
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resor med 
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kvalité!

Avsluta året med en minnesrik kryssning på 

Donau. Under en vecka upplever vi allsköns 

festligheter, kontrastrika kulturstäder och  

tre av Europas vackraste huvudstäder. Nyår 

firar vi med galamiddag, dans och champagne 

ombord vårt lyxiga fartyg, centralt i Budapest.

I valsernas Wien visas vi den arkitektur som gjort Wien berömt – Ringen 
med sina mäktiga byggnader som Operan, Hofburg, Parlamentet och  
Rådhuset. En tillvalsutflykt går till magnifika slottet Schönbrunn. Ombord 
vårt förstklassiga fartyg M/S Fidelo njuter vi god mat och spelar mycket bridge.  
Vi stävar mot två av Wachaudalens intressanta städer, Melk med sitt barock-
kloster och medeltida vinstaden Dürnstein. Slovakiens huvudstad Bratislava 
utforskar vi med minitåg och strövtåg i den juldekorerade Gamla stan.

Donaus drottning – Budapest, bjuder på parlamentet, Hjältarnas torg, 
operan och vyer från Gellerthöjden. På kvällen intas en Nyårssupé ombord. 
Från däck skålar vi GOTT NYTT ÅR och ser fyrverkerierna över Budapest. 
Kryssen avslutas med strandhugg i Ungern, med medeltidsstaden Mohacs 
och vinstaden Esztergom.

Allt detta ingår i priset: Flyg till Wien t/r • Del i utsides 2-bäddshytt,  
Nedre däck • Sightseeingturer och utflykter enligt program • Välkomstdrink  
• Helpension från middag dag 1 till frukost dag 8 • Dricks till lokalguider,  
chaufförer samt ombord • Nyårssupé, ett glas champagne vid 12-slaget  
och dans till orkester • Grand Tours färdledare • Grand Tours bridgevärd.  
Avresa från Stockholm, Köpenhamn 27/12. 8 dagar. Pris från 15.995:-

Andra bridgeresor: Bridgekryssning med M/S Birka från Stockholm 25/9, 
20/11, 29/1, 2/4 • Höstbridge på Mallorca 15/10 och Bridge på Malta 5/11  
• Bridge på Atlantpärlan Porto Santo från Köpenhamn 19/2. Vi hoppas  
att du vill delta på någon av dessa resor. Fler resor på gång – håll utkik!
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Vid vårt bord hade föröingarna gått 
kursen, att man ska kliva in med sin 
bästa färg. Det resulterade i att de fick 
deltaga på brickan endast en gång. 
Joppe har gått Nya Bridgeskolans 
kurs på St: Erik och lärt sig att vi 
bjuder våra femkortsfärger uppifrån. 
Detta lyckade inkliv gjorde att de tog 
en expressbiljett till 4s. Syd valde då 
att bjuda över med 52, som gick en 
bet.

MATCH 17

Vi fick vila upp oss och se lagkamra
terna spela stabil och bra bridge mot 
Rumänien – och det slutade med en 
vinst med 12 imp. Vi ligger nu trea. 
Efter det att Upmark studerat tabel
len, sammanfattar han: ”Det är alltid 
samma 12 lag varje gång i alla EM. 
Finns det något lag bland topp 12 
som ni hade tippat annorlunda?”. Jag 
hade inga synpunkter och topp 12 såg 
faktiskt oerhört stark ut!

MATCH 18

Nu var det dags att spela mot Geor
gien. Ola och jag skulle in och visa 
upp högkvalitativ budgivning och 
spel. Många blandade brickor på vårt 
bord ledde till oväntade förluster, men 
framförallt vinster. En bricka hade 
vi minst 800 i 23 dubbelt, men det slu
tade med 200 istället och stämningen 
blev genast dålig. Men vi höll igen så 
bra, att vi till slut kunde rista in en 
vinst på 28 imp efter att Johan och 
Fredrik hade en makalöst bra score. 
Här fick Ola och jag visa ”klass”:

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

SYD VÄST NORD ÖST
Georgien Ola Georgien Mikael

221 pass 2s2 D  
pass 2NT3 pass 3c 
pass 3s4 pass 4s5 
pass 5NT6 pass 6c 
pass 637 pass 6NT8 

pass 73 pass pass 
pass

1 Multi   2 Passa eller korrigera
3 Lebensohl  4 Utgångskrav, 4+ hjärter, 
oftast utan håll
5 Typ 13(54) och max
6 Välj slam   7 !   8 !!

Här hade vi (enligt mig och efter
handsanalyserna) en bra budgivning 
fram till att Ola bjöd 5 sang. När han 
bjöd det och sedan 63, trodde jag att 
han hade någon hand som föreslog 63 
på 43, samtidigt som 6 sang fortfa
rande kunde vara ett spelbart kon
trakt. Dock var det svårt att räkna ut 
en tänkbar fördelning, eftersom Ola 
inledde med pass över Multi och sedan 
började driva mot slam. Ola försökte 
på något sätt göra en storslamsinvit 
med hjärter. Efteråt var vi överens, att 
jag troligtvis hade mottagit budskapet, 
om han hade börjat med 5s istället för 
5 sang. Hur som helst hamnade vi i 
rätt kontrakt, även om det inte var den 
säkraste vägen dit!

MATCH 19

Bulgarien på schemat. Trots att deras 
stjärnpar Nanev–Gunev inte spelade, 
så är Bulgarien inget lag man ska 
underskatta. Bulgarien spelade mycket 

bra och det slutade med en knapp 
förlust med 2 imp. 

MATCH 20

Mot Estland fick vi chansen att 
leverera. Det började tungt när jag 
öppnade på bricka 3 med 2 sang med 
4441 och kungen singel. Det blev 
en straff i 3 sang, när vi gjorde 62 med 
hjälp av en mask. Likabricka, som tur 
var. Sedan fick Ola en intressant spel
föring i 3 sang, som tyvärr inte heller 
gick vår väg. Vi hade fått en tung 
inledning på matchen. ”Joppe” och 
”Freddan” gjorde som vanligt inga 
fel och lyckades täta nästan alla våra 
minusbrickor. En bricka som jag själv 
fick leka hjälte på gav 12 imp:

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

SYD VÄST NORD ÖST
Mikael Estland Ola Estland

pass 231 pass 32  
pass 3NT pass pass 
D pass pass 42 
D pass pass pass

1 Hjärter + lågfärg

På Olas sida alerterades 32 som okrav, 
men på min sida var det ingen aler
tering så jag förmodade att det var 
krav. Väst tänkte dock väldigt länge 
på 32. När han till slut bjöd 3 sang 
såg min skärmkamrat så osäker ut och 
jag tänkte, att jag ville inte ha något 
onödigt klöverutspel. Dessutom har 
jag blivit bortpsykad så oerhört många 
gånger efter ”polska” tvåöppningar – 
och ville inte bli lurad en gång till. Jag 
chansade in en dubbling – och det blev 
jackpot, då partnern hade överlägset 
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Bulletiner och 
resultat...
 www.eurobridge.org
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Vi stävar mot två av Wachaudalens intressanta städer, Melk med sitt barock-
kloster och medeltida vinstaden Dürnstein. Slovakiens huvudstad Bratislava 
utforskar vi med minitåg och strövtåg i den juldekorerade Gamla stan.

Donaus drottning – Budapest, bjuder på parlamentet, Hjältarnas torg, 
operan och vyer från Gellerthöjden. På kvällen intas en Nyårssupé ombord. 
Från däck skålar vi GOTT NYTT ÅR och ser fyrverkerierna över Budapest. 
Kryssen avslutas med strandhugg i Ungern, med medeltidsstaden Mohacs 
och vinstaden Esztergom.

Allt detta ingår i priset: Flyg till Wien t/r • Del i utsides 2-bäddshytt,  
Nedre däck • Sightseeingturer och utflykter enligt program • Välkomstdrink  
• Helpension från middag dag 1 till frukost dag 8 • Dricks till lokalguider,  
chaufförer samt ombord • Nyårssupé, ett glas champagne vid 12-slaget  
och dans till orkester • Grand Tours färdledare • Grand Tours bridgevärd.  
Avresa från Stockholm, Köpenhamn 27/12. 8 dagar. Pris från 15.995:-

Andra bridgeresor: Bridgekryssning med M/S Birka från Stockholm 25/9, 
20/11, 29/1, 2/4 • Höstbridge på Mallorca 15/10 och Bridge på Malta 5/11  
• Bridge på Atlantpärlan Porto Santo från Köpenhamn 19/2. Vi hoppas  
att du vill delta på någon av dessa resor. Fler resor på gång – håll utkik!

Pantone Warm Gray  2U 100%

Pantone Warm Gray  4C 100%

Svart 65%

GT Röd C-0 M-100 Y-65 K-30
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Det mesta ingår i resans pris!

Nyårskryssning & 
bridge på Donau

GT_SvenskBridge_4-16_210x297_Donau_Nyar_bridgetema.indd   1 2016-07-12   20:31
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bäst kort vid bordet. Vi klantade oss 
i motspelet, så resultat blev endast 
fyra bet. De hade missat utgång vid 
det andra bordet, så den femte beten 
kostade ”bara” två imp.

MATCH 21

Matchen mot Tjeckien var Olas och 
min bästa match. När vi slår oss 
ner, sitter där två unga tjecker som 
jag aldrig sett förr. Oavsett vad, så 
skulle vi spela bra bridge och visa vad 
juniorer kan bidra med! Det började 
på bricka 5, när motståndarna bjöd en 
väldigt aggressiv trising. Ola som hade 
varit inne och bjudit ruter spelade ut 
ruterkung och jag hade ca 3 hp och 
undrade när spelföraren skulle begära 
resten. Jag hade dock kn9 i ruter 
och det låg två hackor på bordet. Jag 
trodde 9:an skulle missleda partnern 
så jag valde att plaska ner knekten och 
hoppas på att partnern hade något 
som KD108x(x). Det var en bra 
start, när brickan såg ut så här:

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

SYD VÄST NORD ÖST
Tjeckien Ola Tjeckien Mikael

  1c1 12  
132 pass 223 pass 
2s pass 2NT pass 
3NT pass pass pass

1 2+    2 4+ spader   3 Max (?)

Budgivningen var nog inget tjeckerna 
ville skryta om för sina lagkamrater. 
Nord började med klöver till kungen 
och klöver till mask. Ola vann för att 
sedan hämta sina ruterstick. Spelföra
ren sakade då en spader och Ola la nu 

ner spaderess och fortsatte i spader till 
träkarlens dam. Nu försökte spel
föraren peta in Ola, genom att spela 
en tredje spader, men då kunde jag 
komma in och hämta spaderstick. I 
slutläget gjorde spelföraren dessutom 
fel i hjärter och vi kunde då begära 
resterande stick för sex zonbet. Jag 
böjde mig ner under skärmen och bad 
om ursäkt, för att jag inte hittade en 
dubbling. Ola förlät mig.
 Fyra brickor senare lyckades vi få in 
en lyckad reläbudgivning till 7s. 
 På brickan efter så tyckte väl 
tjeckerna att juniorbridgen var för 
mesig vid vårt bord, så han hoppade in 
med 2s i zonen efter det att jag hade 
öppnat med 13. Det visade sig vara en 
blodig historia, då de fick spela kon
traktet till dubblad taxa. Given:

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

SYD VÄST NORD ÖST
Tjeckien Ola Tjeckien Mikael

   13 
2s pass pass D 
pass pass pass

Ola spelade ut hjärterfyra, som gick 
till min knekt. Spelföraren la trean, 
så jag visste att utspelet var en singel. 
Innan jag rör trumfen eller hjärtern, 
vill jag försöka hämta de stick som 
vi snabbt kan få. Jag sökte alltså efter 
antingen klöverkung eller ruteress 
hos partnern så jag tog ut hjärteress, 
för att få en markering, och Ola la då 
klövernio. Jag tänkte, att nu är det 
en perfekt timing att få stjäla för min 
singeltrumf, så jag spelade ruteress 
och ruter, som Ola vann och fortsatte 
i färgen. Jag stal och spelade hjärter, 

som spelföraren trumfade med tian. 
Ola kunde saka en till klöver. Spel
föraren kontrade med en trumf, som 
Ola vann med knekten och han spe
lade en klöver till mitt ess för ännu en 
hjärter. Spelföraren stal lågt och Ola 
stal över med sjuan, för att slå ifrån 
sig med ruter. Spelföraren var nu fast 
på bordet i ett trekorts slutläge och 
var tvungen att förlora två av de tre 
resterande sticken för 1400 till Sverige 
– och 13 imp.
 Två brickor senare valde de att 
dubbla Olas sangöppning med 

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

Partnern till dubblaren tog bort med 
22. Ola förvandlade min UD i sista 
hand till en straffdubbling. Ruter var 
inte deras bästa färg. Given:

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

SYD VÄST NORD ÖST
Tjeckien Ola Tjeckien Mikael

 1NT1 D pass 
22 pass pass D2 
pass pass pass

1 1517    2 UD

De fick totalt sex stick, tack vare deras 
solida trumffärg, men det genererade 
11 imp till Sverige.
 Nyström, som brukar vara snabb 
med att öppna kakluckan innan vi ens 
har börjat jämföra, trodde på torsk, 
men innan han hann kommentera 
något, så hade vi vunnit matchen med 
33 imp. Vi låg fortsatt på 3:e plats.

Den andra och sista delen av Mikaels 
artikel kommer i nästa nummer.

I N T E R N A T I O N E L L T  E M  2 0 1 6
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Sommaren 2014 spelade 
Andreas Könyves hem 
EMsilvret för veteraner 
i lag i par med Börje 
Rudenstål i kroatiska 
Opatija.
 Nu ska parhästarna ta 
det svenska damlandsla
get till nya framgångar. 
Andreas Könyves tar 
över kaptensuppdraget 
efter rutinerade spelaren 
och västerbottningen BengtGöran 
Olofsson, som tillträdde 2013.
 När Bridge får tag på Könyves är 
han är på väg på cykel från jobbet i 
Valdersmarsvik till boendet i Gryt, 
där han bor under veckorna.
 Annars är Andreas Könyves läkare, 
lundabo och spelar för LUCK.
 – Spela hinner jag inte så mycket 
längre, men jag har spelat en del vete
ranbridge, säger han och fortsätter.
 – Detta ska bli hur kul som helst. 
Jag känner alla spelarna mer eller min
dre bra. Det är sex spelare som är ut
tagna till OS, men truppen får ses som 
större än så. Det finns lika många till 
som är aktuella för en Alagstrupp.

 Vad fick dig att tacka ja?
 – Det är ett väldigt roligt uppdrag 
och jag uppskattar kontakten med 
människor. Jag kan tillföra en hel del 
lagkänsla, där jag ska försöka se den 
enskilde individen. Där har jag en för
del eftersom jag jobbar som läkare.
 Varför fick du kaptensuppdraget?
 – Jag tror inte att det har med bridge 
att göra. Det har nog med min förmåga 
att få ihop det sociala. Jag kommer inte 
att vara den som analyserar brickorna.
 Men Andreas Könyves vet hur man 
spelar bridge. EMsilvret i lag liksom 
ett par SMguld vittnar om att det 
finns en hel del kunnande.
 – SMgulden, ett i par och ett i lag, 
är snart preskriberade, skrattar Köny
ves.
 Parguldet kom 1984 i par med Arne 
Larsson och lagmästerskapstiteln 
1984/85.
 – Jag tillträder omedelbart och för
sta uppdraget är i Polen i september.
 Då avgörs nämligen Mind Games 
(tidigare OS). Nästa år är det Venice 
Cup i Lyon.
 – Inför OS hinner jag inte göra så 

mycket mer än att i stort 
sett bara ta kontakt med 
spelarna.
 Andreas Könyves 
berättar att det inte blir 
några större förändringar 
i planeringen för lands
laget.
 – Inte i någon stor 
utsträckning. Alla tjejer 
jobbar och det är inte 
helt lätt att ordna trä

ningsmatcher. Vi kommer att spela 
någon träningsmatch på nätet och så 
ska vi försöka få till någon helg då vi 
kanske får någon inbjudan eller att vi 
bjuder hit det danska landslaget.
 Vad är viktigt med landslaget?
 – Det ska vara kul att spela. Jag vill 
att tjejerna ska komma hem och tycka 
att det har varit roligt och att man är 
nöjda – tillsammans.
 Just vikten av att den sociala biten 
fungerar betonar den nye damkapte
nen flera gånger under vår intervju.
 Att vara ensam kring damlandslaget 
var dock inget alternativ för lundalä
karen.
 – Jag ville ha någon att snacka och 
bolla idéer med. Börje Rudenstål och 
jag känner varandra sedan länge.
 Vilken är målsättningen i Polen?
 – Med tanke på tidigare prestatio
ner, topp fem, säger Könyves som 
senare i år fyller 65.
 Under tiden vi pratat har 19 cykel
kilometer krympt till 11, men det är 
ytterligare någon halvtimme innan 
Andreas Könyves är ”hemma”.

FAKTA
NAMN Andreas Könyves
BOR Lund
FAMILJ  Fru, tre barn
ARBETE Läkare
MERITER  Två SMguld, 
 ett EMsilver
AKTUELL  Ny kapten för det 
 svenska damlandslaget

Ny damkapten
TEXT: THOMAS WEDIN  FOTO: PRIVAT & LARS OA HEDLUND, STOCKHOLM

Andreas Könyves tar över kaptensuppdraget för det svenska damlandslaget.
 – Det ska bli hur kul som helst, säger Könyves.

Börje 
Rudenstål – 
”bollplank”.

L A N D S L A G  D A M E R
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Efter en lite trög start ökade snabbt 
poängskörden och seniorlaget kom 
sedan att stanna i toppskiktet av tabel
len resten av EM. Ja, Sverige låg till 
och med på första plats när en bricka 
återstod av turneringen! Den gick 
dock inte vår väg, varför Israel segrade 
i EM i Budapest.
 Laget bestod av BengtErik 
Efraimsson–Mats Axdorph, SvenÅke 
Bjerregård–Anders Morath, PG Elias
son–Johnny Östberg med Carina Wa
demark som coach och övertecknad 
som kapten.
 ”Berik” och Mats lyckades i bäst. 
De var till och med bäst av alla paren 
på butlern i seniorklassen! 
 En av deras bästa grenar, var att de 
ofta fick motståndarna att göra fel. Ett 
exempel:

s —  3 E D kn 5 3  2 K kn 10  c E K 10 5 2

– Jag öppnade med en stark klöver i 
zon mot ozon, berättar Mats Axdorph 
för mig och fortsatte: 
 – Till vänster kliver man in med 1s 
och Berik bjuder 23, utgångskrav med 
5+ färg. Nästa spärrar med 3s.
 – Nu har man ju ganska bra kort. 
”Berik” har säkerligen 89 kort i 
högfärgerna så har han bara de rätta 
essvärdena är nog storslam bra eller 

åtminstone spelbart. Man vill ju tänka 
positivt! Nu kan man ju enligt boken 
bjuda 4s eller 5s. Dels berättar man 
sin historia för fienden, dels var jag 
inte helt säker på fortsatt budgivning, 
så jag valde 4 sang!! Min tanke var att 
bjuda storslam om partnern hade tre 
eller två ess!
 – Har han två ess med spaderess får 
han väl ha ruteress och maska ut hjär
terkung, resonerade jag lite pokerak
tigt. Har ”Berik” två ess kan det vara 
de två rätta essen. Det värsta som kan 
hända är att vi saknar ruteress. Men i 
så fall ska de spela ut rätt. Och så finns 
chansen att de offrar sig när 73 inte 
står. Jag tog 4 sang och fick 53 (ojdå) 
och jag bjöd 73 i tempo. Vänsteryt
tern grubblade, men sa pass. Antingen 
har partnern rätt kort eller så offrar 
dom sig – eller så spelar de ut fel.
 Given:

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

– Öst spelade ut spader. Ruterför
loraren försvann på klövern. 2210. 
Trevligt! Visst var det busigt bjudet 
av mig?!
 Även Anders och SvenÅke bjöd 
slam med för många ess borta:

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

SYD VÄST NORD ÖST
Anders Finland Sven-Åke Finland

  12 pass 
13 pass 1s pass 
2c* pass 32 pass 
42 pass 5c* pass 
6NT pass pass pass

2c var fjärdefärgskrav och 5c kon
trollbud.
 Efter spaderutspel till dam och ess 
vände finske Öst med spader fastän 
han, på förfrågan, visste att SvenÅke 
förnekat spaderkontroll. Inte kan väl 
Anders då sakna spaderkung? 1440.
 Ibland vann vi på bättre teknik:

TEXT: TOMMY GULLBERG, STOCKHOLM  FOTO: FRANCESCA CANALI, ITALIEN

Med en bricka kvar av EM-lag för seniorer låg Sverige i guldposition. 
Men precis som många gånger under sommarens OS i Rio var vi nära 
guldet, men fick nöja oss med silverpengen.

Silver även till seniorerna

I N T E R N A T I O N E L L T  E M  2 0 1 6
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  s 7 6 5 3
  3 E kn 5 2
  2 K 7
  c E 10 9
    
    
    
   
  s E K kn 4
  3 –
  2 E 5 4 2
  c K D kn 8 4

PG och Johnny (och motståndarna) 
bjöd sig till 6s med hjärterutspel. 
Turken tog hjärteress och fortsatte 
med ess och kung i spader. Det blev 
en bet, när Öst hade D1082 i spa
der. Det gick nu inte att trumfa ut, 
eftersom Öst kunde ta för spader
dam och spela hjärter som tvingade 
Syd att stjäla för trumfknekt.
 PG var försiktigare. Efter hjärter ess 
fortsatte han med spader till ess. Där
efter fick bordet komma in på ruter
kung. En trumfmask säkrade nu hem
gången, när Öst bekände. 41 sitsen 
störde inte. Enda faran var 61 i ruter.

Silverbeprydda seniorer. Fr v: Mats Axdorph, Bengt-Erik Efraimsson, Johnny Östberg, Anders Morath,  
Carina Wademark (coach), PG Eliasson, Sven-Åke Bjerregård och Tommy Gullberg (kapten).

Under JVM i italienska Salsomaggiore fick alla deltagare och ledare  
nominera spelare till The Joan Gerard Youth Award, en utnämning 
till spelare som anses vara en förebild för juniorbridgen. Man fick inte 
utnämna någon från sitt eget land. Isis Lundqvist från Tvååker fick ta 
emot priset för Kids. Det var ett välförtjänt pris till en riktigt trevlig tjej! 
Gianarrigo Rona, Världsbridgeförbundets ordförande, applåderar.
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Även damlandslaget var på plats i 
Ungern för att göra livet svårt för öv
riga europeiska lag. Med ett nytt part
nerskap i form av Kathrine Bertheau 
& Pia Andersson samt två lite mer 
samspelta par i Maria Grönkvist & 
Catharina Ahlesved och Cecilia Rim
stedt med övertecknad hade vi goda 
förhoppningar om en kvalifikation till 
VM men ambitioner om att ta oss in i 
medaljstriden. 
 Efter några tunga första dagar med 
små förluster i flera viktiga matcher, 
började det dock se kritiskt ut. Med 
fem matcher kvar att spela låg vi på 
elfte plats med dryga 16 VP upp till 
den eftertraktade sjundeplatsen. Som 
tur var hade vi inte fått möta Danmark 
ännu. I rond 19 kom den efterlängtade 
vändningen, trots bitvis väldigt bra 
spel av H.C. Andersens fanclub. Se 
till exempel den här spelföringen som 
Lone Bilde fick till i 43:

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

SYD VÄST NORD ÖST
Lone Ida Helle ”Cilla”

 22* pass 2s** 
33 pass 43 pass 
pass pass

*  Multi, svag (5)6+ högfärg eller  
    utgångskrav med ruter 
**  Passa eller korrigera

Vid det andra bordet spelade man ut 
spaderkung och därmed blev brickan 
aldrig till ett problem för spelföraren. 
 Med rutertre ut vid vårt bord blev 
brickan desto mer intressant. Lone 
vann sticket med esset och spelade en 
klöver till sin kung. Därefter spelade 
hon en hjärter till kungen och fick 
reda på den tråkiga trumfsitsen. Ru
ter till stöld på handen följde, varpå 
klöverknekt spelades. ”Cilla” vann 
med sitt ess och vände med spader, 
som spelföraren duckade till min dam. 
Jag spelade en ytterligare ruter, som 
Lone stal på handen. När hon nu tog 
ut hjärteress och dam samt fortsatte 
med sin sista trumf kom Cilla in på 
knekten:

TEXT: IDA GRÖNKVIST, BROMMA  FOTO: FRANCESCA CANALI, ITALIEN

Det fanns förhoppningar om medalj även i EM:s damklass. Till en pallplats 
räckte det denna gång inte, men väl VM-biljetter.

Damerna säkrade VM-biljetterna

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

Som ni ser, har ”Cilla” bara klöver 
kvar och måste ge bordet stick på 
klöverdam. Men inte nog med det – 
jag blir skvisad på samma gång! Den 
uppmärksamme har noterat att skvi
sen hade kunnat undvikas, genom en 
klövervända från mig när jag var inne 
på spaderdam. I en lång turnering görs 
många misstag, men en skicklig spel
förare tar till vara på dessa. 
 Efter närmare 20 VP mot Danmark 
hade vi fått tillbaka självförtroendet 

Det svenska damlaget i EM 2016. Fr v: Catharina Ahlesved, Ida Grönkvist, 
Maria Grönkvist, Kathrine Bertheau, BG Olofsson (kapten), Pia Andersson, 
Cecilia Rimstedt och Carina Wademark (coach).

I N T E R N A T I O N E L L T  E M  2 0 1 6
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och vi lyckades vinna de flesta kom
mande matcherna också. I allra sista 
ronden skulle vi möta Italien, som var 
vår huvudkonkurrent om sjundeplat
sen. Vi hade råd med en mindre för
lust, men brickorna var som gjorda för 
stora impsvingar. Turneringens allra 
sista bricka såg ut så här:

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

SYD VÄST NORD ÖST
Ida Chevarria ”Cilla" Piscitelli

 12 3c* pass 
4s 53 pass 63 
pass pass pass 

* Minst 55 i klöver och spader

Det blev en vild sista bricka i turne
ringen – och den blev avgörande för 
utgången i många matcher. Vid det 
andra bordet stannade Pia & Kathrine 

RESULTAT EM 2016

EM ÖPPEN KLASS • 37 LAG

1) Frankrike .......................489,77
2) Sverige ...........................474,92
3) Nederländerna ..............471,07
4) Monaco ..........................464,92
5) Tyskland ........................446,16
6) Italien .............................432,70
7) Bulgarien........................432,06
8) Polen ..............................428,68
9) Norge .............................425,12
10) England ..........................424,89

EM DAMER • 23 LAG

1) England ..........................313,35
2) Frankrike .......................308,78
3) Polen ..............................303,09
4) Ryssland ........................284,48
5) Israel ...............................278,91
6) Nederländerna ..............275,73
7) Sverige ...........................272,17
8) Italien .............................267,08
9) Danmark ........................258,93
10) Norge .............................257,71

EM SENIORER • 24 LAG

1) Israel ...............................289,67
2) Sverige ...........................287,58
3) Polen ..............................277,32
4) Turkiet ...........................277,21
5) Italien .............................270,57
6) Frankrike .......................264,58
7) Österrike........................264,12
8) Irland..............................258,79
9) Nederländerna ..............249,03
10) England ..........................248,59

i 52, vilket inte behövde vara en dålig 
bricka eftersom vi hade en billig off
ring i 6s för 300. Det är svårt som Syd 
att offra sig mot 63 med ett naturligt 
trumfstick när partnern har gjort ett 
konstruktivt inkliv, men det är möjligt 
att Cilla borde haft en mer pessimis
tisk inställning till våra chanser i mot
spelet, när jag inte dubblade 63. 1430 
kostade 13 imp, men som tur var inte 
VMplatsen. Den hade vi lyckats tryg
ga, genom att vinna ett flertal brickor 
tidigare i matchen. 
 För Englands del var brickan skill
naden mellan guld och silver, då pol
skorna i öppet rum hamnade i 73 efter 
en svår konkurrensbudgivning… 
 Sammanfattningsvis var det ett 
mycket trevligt mästerskap i en fan
tastiskt härlig stad. Det lämnade mer
smak för alla de svenska lagen inför 
OS nu i september. 
 Det svenska damlandslaget vill 
tacka sin kapten BG Olofsson, som 
gjorde sitt sista mästerskap med trup
pen – och den enastående Carina 
Wademark, för all support och service 
på plats! 

I N T E R N A T I O N E L L T  E M  2 0 1 6

Under JVM i Salsomag-
giore fick alla deltagare 
och ledare nominera 
spelare till The Joan 
Gerard Youth Award, 
en utnämning till spelare 
som anses vara en före-
bild för juniorbridgen.
Man fick inte utnämna 
någon från sitt eget land.
I juniorklassen var 
det Mikael Grönkvist 
som fick ta emot det 
mycket välförtjänta 
priset, som delades ut av 
Världsbridgeförbundets 
Gianarrigo Rona.
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Fråga Micke
Till vardags erbjuder Micke bridgetips och bridgeläsning  
för en krona om dagen på internetsidan Dagensbridge.se. 
 Alla frågor om bridge, oavsett om det gäller budsystem, 
färgbehandlingar, böcker, berömda spelare eller annat  
skickas till Bridge. E-posta till bridge@svenskbridge.se!

SVARET 3 I HÖGFÄRG PÅ 1 SANG

Jag såg under EM i Budapest, att 
många bjuder tre i högfärg med 
singelt on efter partnerns 1NTöpp
ning. Vad heter konventionen och hur 
ser fortsättningen ut?

Bertil Strand

MICKE SVARAR

Konventionen har inget namn, så vitt 
jag vet, men bygger på att man ska 
kunna visa trefärgshänder. Vanligast 
är att 3 i högfärg på sangöppningen 
visar utgångskrav med singelton, ex
akt tre kort i andra högfärgen och 54 
i lågfärgerna åt något håll. Den stora 
fördelen med detta, är att man kan 
hitta till 4 i högfärg på 43 när det är 
rätt. Till exempel med:

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

Efter 1NT–33 vet öppningshanden 
att man inte ska spela 3 sang och pla
cerar istället kontraktet i 4s som är 
lättspelat via en hjärterstöld på Östs 
hand (om inte utspelshanden har sing
elruter).
 Det andra alternativt är att låta 3 i 
högfärg visa kortfärg, men istället fyra 
kort i andra högfärgen. Budet visar 
då marmic (4441) eller stormarmic 
(5440) med okänd femkorts lågfärg. 

Man kan tycka att dessa händer är 
lättbjudna via Stayman, men den kon
ventionen löser t ex inte:

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

Efter 1NT–2c; 2s kommer svarshan
den att bjuda 3 sang, eftersom part
nern ”har koll” på spadern – och blir 
besviken när motspelarna tar fem stick 
i färgen ändå. 52 är däremot nästan 
vattentätt och bjuds via 1NT3s om 
man spelar så här.
 Fortsättningen blir inte särskilt 
komplicerad även om man bör fun
dera på hur man ska hantera hjärtern 
efter 1NT–3s innan man anammar 
konventionen fullt ut. Själv spelar jag 
med variant nummer två, men det 
hänger ihop med att det passar bättre 
samman med resten av sangsystemet. I 
en mindre komplex variant skulle jag i 
första hand föreslå nummer ett – som 
också är klart vanligare.

BÖR MAN ESSFRÅGA MED SANG I SIKTE?

Är essfråga egentligen särskilt gångbar 
när man siktar mot 6 sang eller  
7 sang?

Lars Gustafsson

MICKE SVARAR

Nej, essfrågan är inte alls särskilt vik

tigt när man ska avgöra slutbud. Om 
man håller sig till de poänggränser 
som rekommenderas (33 för 6 sang 
och 37 för 7 sang), kan man nämligen 
aldrig vara av med två respektive ett 
ess. 408 (4 hp gånger två ess) ger 32 
och 404 ger 36, vilket gör att man är 
på den säkra sidan. Att essfråga utan 
trumf är därför helt onödigt och det är 
bättre att använda 4 sang (och 4c om 
man idag frågar efter ess med det bu
det) till något annat – t ex en naturlig, 
kvantitativ slaminvit.

FÖRSVAR MOT STARK KLÖVER?

Har du något förslag på hur man bäst 
försvarar sig mot stark klöver?

Carl Engholm

MICKE SVARAR

När motståndarna öppnar med en 
stark klöver kan man spela på många 
olika sätt. Ett ganska lätt sätt (som jag 
först läste om hos Max Ödlund) är att 
spela sitt sangförsvar på enläget. Dub
belt betyder då samma sak som ett 
inkliv med 2c mot 1 sang, 12 samma 
som inklivet 22 och så vidare. Det går 
också bra att låta inkliven på enläget 
vara naturliga (1 sang är dock rimligt
vis inte 1517/18 balans) och spela sitt 
sangförsvar på tvåläget.
 Själv spelar jag enligt följande:
 Dubbelt – Båda högfärgerna, 54 
åt något håll är vanligast men 44 är 
tänkbart i rätt zoner.

F R Å G A  M I C K E  3  I  H Ö G F Ä R G  P Å  1 N T
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 1NT – Båda lågfärgerna, minst 54.
 Övriga inkliv på enläget –  
Naturliga, kan vara mycket svaga. 
Med bra kort passar man först och 
bjuder andra varvet.
 2X – X eller X+1 och X+2. 23 visar 
alltså hjärter (X) eller en tvåfärgshand 
med spader (X + 1) och klöver (X +2).
 2NT – De tvåfärgshänder som inte 

passar in på 2X, alltså hjärter och klö
ver (mjuka färgerna) eller spader och 
ruter (hårda färgerna)
 Högre bud – Naturliga.
 Fördelarna med detta försvar är att 
man kan visa upp alla tvåfärgshänder 
med något bud på tvåläget, men fram
förallt att svarshanden inte får tillgång 
till något överbud. Osäkerhetseffek

ten i vilka färger som inklivshanden 
egentligen har är också oftast jobbi
gare för deras sida, som klarar ett högt 
kontrakt, än vår. Att inte veta vilka 
färger som inklivshanden har kostar 
dock också ibland även för oss. Ibland 
får man också träna sig i att spela på 
ovanliga trumffärger, såsom 33 eller 
liknande, vilket kan vara kul.

Lite svårare...
TEXT: PO SUNDELIN, STOCKHOLM

PO Sundelin levererar svårare spelproblem som det kan  
ta en stund att lösa. Lösningar hittar du på sidorna 52-53. 

Några jag känner berättar stolt att de 
slösat bort sommaren på golf, bad och 
andra mindre väsentliga aktiviteter. Så 
illa har väl ni andra inte skött er!? Jag 
utgår från att ni genomfört en lagom 
portion av övningar i budgivning och 
spelteknik. Låt oss se om ni klarar 
detta nummers lite svårare problem.
 Till bridgeproblem@yahoo.se skri
ver ni som vanligt med ris, ros och tips 
om knepiga problemgivar.

PROBLEM 1

Du spelar 4s efter ostörd budgivning. 
Nord inleder med hjärteress, kung 
och dam. Syd bekänner. Hur tänker 
du dig fortsättningen?

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

PROBLEM 2

Budgivningen gick:

SYD VÄST NORD ÖST
  13 D
pass 2NT pass 3NT 
pass pass pass

Nord spelade ut hjärtertvå (lägsta från 
femkortsfärg). Här är dina resurser:

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

Spelplan? Hur tror du det sitter?

PROBLEM 3

Du har tagit dig till storslam i hjär
ter. Nord spelar ut trumf, hjärtertio 
närmare bestämt. Trumfkungen får ta 
första stick och Syd bekänner.
 Välj spelsätt!

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

PROBLEM 4

Max Ödlund bidrar med en giv som 
han påstår kommer från levande livet:
Väst satte sig i 4s efter följande bud
givning med alla i zonen:

SYD VÄST NORD ÖST
  33 pass
pass 4s pass pass 
pass

Väst tog i lite extra, men med en väl
uppfostrad partner som bidrar med 
en sådan träkarl, såg kontraktet inte 
omöjligt ut.

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

Nord inledde med klövertvå till Syds 
tia. Väst vann med esset och tog för 
spaderess. När det visade sig att Nord, 
spärrhanden, hade alla utestående 
trumf  (Syd sakade klöver) blev Väst 
så upprörd (förmodligen skamsen 
över sin överoptimistiska budgivning) 
att han lämnade lokalen. Ersättare – 
du –  fick inkallas. 
 Har du några hemgångsmöjligheter 
– och går det hem med bästa motspel?

S P E L T E K N I K  L I T E  S V Å R A R E
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PROBLEM 1

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

SYD VÄST NORD ÖST
1s pass 23 pass 
2NT pass 3NT   pass runt

Utspel: Klövertvå, udda enligt 1012.
 Hur garderar du hemgång, när 
klövertio vinner första stick?

Under denna vinjett erbjuder Tommy Gullberg i varje 
nummer läsaren på testspel i lagtävling. Svara på de 
tre frågorna i fet stil innan du slår upp sidan 58.

PROBLEM 2

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

SYD VÄST NORD ÖST
1s pass 22 pass 
2s pass 4s pass 
pass pass

Syd valde att bjuda om spadern på 
andra budvarvet, eftersom klöverhål
let var obefintligt och spadern var av 
bra kvalitet.

Utspel: Hjärtertre.
 Hur tänker du dig hemgång, när 
Öst sätter i hjärterkung på utspelet?

PROBLEM 3

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

SYD VÄST NORD ÖST
 12 D 23* 
3NT pass pass pass

Utspel: Rutertvå, udda enligt 1012
 Hur tänker du dig hemgång, när 
Öst producerar ruterknekt i första 
stick och hoppet till 23 var svagt?

Tommys lagom svåra

Bridgeresor
med ReDubbel Trivsel 
nov 2016 – april 2017 

   Gran Canaria 
      Arr: VING  23 nov – 7 dec 2016

   Jul o Nyår Gran Can 
      (Maspalomas)  24 dec – 7 jan 2017

   Kap Verde S:a Maria 
      Arr: VING  9 – 23 februari 2017

     Las Palmas 
      Arr: VING  22 mars – 5 april 2017

   

F-skattebevis, Klubb i SBF, Ruter,
Bronspoäng, Bridgemate, Givsamlingar

   Lisbeth och Claes Engdahl    
0455 – 155 22 el. 0708 – 97 11 28
Mail: rdtrivselbridge@telia.com

Hemsida: www.rdtrivselbridge.se

Vinterbridge med helpension på 
Söderköpings Brunn.

Seminarier och övningar på temat 
Från förlorare till vinnare.

Bridgetävlingar på två nivåer.

Mer information och program på 
www.nyabridgeskolan.se eller 
www.lisabridge.se

Frågor och anmälningar till Lisbeth 
Åström, tel 070-479 58 81 eller mail 
till lisaobjorn@outlook.com

Vinterbridge
          

Söderköpings Brunn
3–6 januari 2017

Webbaserat tävlingssystem som 
ger helt nya möjligheter och 

spelupplevelser. Tre klick och 
första ronden är igång!

Bridgetime

Se filmen på
www.bridgetime.se

bridetime_annons_55x113_8 APRIL_2.indd   1 2016-04-18   10:59

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



BR IDG E  SEP TEM BER 2016  2 3

Flera klubbar anordnade dagsresor till 
Bridgefestivalen i Örebro.
 Det kom bussar från bl a Skövde 
och Motala. Under festivalens näst 
sista dag anlände en buss lastad med 
bridgespelare från  Sandviken.
 Med i den bussen satt MajBritt 
Larsson. Hon fyller 96 år i september.
 – Vi är här över dagen, berättar hon. 
Det är första gången jag är här!
 Hur länge har du spelat bridge?
 – Maken har varit död sedan 1984. 
Jag började innan dess. Jag har spelat i 
40 år, kanske mer.
 Nu gjorde MajBritt Larsson slag i 
saken och följde med bussen till Öre
bro.
 Varför?
 – Jag var nyfiken, säger hon, men 
ordinarie partnern vill inte spela så 
mycket bridge och finns inte med i 
Örebro.
 På hemmaplan spelar MajBritt 
Larsson en gång i veckan på klub

ben. Under Bridgefestivalen passade 
hon på att spela såväl morgonens som 
eftermiddagens bronstävling. Totalt 
blev det 48 brickor.
 – Bridge är det enda nöje man har 

Festivaldebut för 95-åring

numera och det var roligt att komma 
hit. Det är socialt och bra med bridge.
 Kommer du tillbaka nästa år?
 – Det är klart att jag kommer nästa 
år! Om jag är i form, tillägger hon.

Maj-Britt Larsson debuterar i Bridgefestivalen som 95-åring.

Upptill: Maj-Britt i aktion vid 
bridgebordet.

Till vänster: En buss kommer lastad – 
med bridgespelare.

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

TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Några har varit på alla bridgefestivaler. För andra är det första gången.
 Men det är aldrig för sent. Fråga Maj-Britt Larsson som fyller 96 år nu i september.
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TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE & BERTIL G JOHNSON, GRYTHYTTAN  FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Vinnare 2009, 2012, 2013 och 2016. Lägg därtill en fjärdeplats.
 Kent Karlsson och Kalle Aldeborg visar att de är ett veteranpar av klass.

Andraplatsen efter första dagens spel 
var precis det utgångsläge som Udde
vallas Kalle Aldeborg och Kent Karls
son behövde för att vinna veteranernas 
SMpar för fjärde (!) gången. 
 – Vi brukar ligga sämre till efter den 
första dagen, säger Kent Karlsson.
 Andra speldagen malde Aldeborg–
Karlsson ner motståndet och vann 
med hela 180 poängs marginal efter 
totalt 102 brickors spelande.
 – Det gick bra och vi vann överty
gande, säger han.
 Paret Aldeborg–Karlsson spelade 
sitt femte veteranSM och det har varit 
fem framgångsrika år.
 – Vi har fyra segrar och en fjärde 
plats. Det är fel att säga att det bara är 
tur att vi vinner, säger Kent Karlsson 
utan att på något sätt vilja skryta.
 Resultatet talar för sig självt.
 Att det skulle bli i ett fjärde guld såg 
Kent Karlsson möjligheten till när den 
andra tävlingsdagen inleddes.
 – Det kändes nästan som så redan 
när vi startade.
 Kalle Aldeborg, hittar förklaringen 
till den fjärde mästerskapstiteln i 
parets offensiva spel.
 – Vi lyckades inte få så många 
konstiga svackor. Det brukar bli 
haveri ibland och det gör ingenting 
om man får en bottenbricka, men vi 
spelade lugnt och stabilt även om vi 
bjuder tufft. Vi är inga feglirare, säger 
Aldeborg som har varit med på alla 
Bridgefestivaler. 
 Här följer ett exempel på hur paret 
ser till att det blir ”deras” bricka.

VETERANMÄSTARE. Kent Karlsson och Kalle Aldeborg.

Fjärde guldet på fem försök!

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

Kent öppnade som Syd med en svag 
sang och Kalle frågade efter högfärg. 
Öst utspelsdubblade 2c och Kent 
bjöd 2 3. Det fick han spela. 
 Efter den svaga sangöppningen blev 
det svårt för ÖstVäst att komma in i 
budgivningen. 23 gick hem – samti
digt som ÖstVäst klarar minst 32.
 Förra året blev det aldrig något spel 
i veteranSM för den framgångsrika 
duon som också är regerande euro
pamästare, en titel de spelade hem i 
norska Tromsø 2015.

 – Nej, då kunde inte Kalle. Han 
sprang veteranSM på 200 meter i stäl
let, berättar Kent Karlsson.
 Vi får se om det gamla BOKKsys
temet ska ta paret till nya framgångar 
vid bridgebordet.
 SMsilvret gick till Hans Bengts
son–KarlErik Johansson, Ryds BK, 
och bronset till Ingemar Andersson–
Carsten Kofoed, Sölvesborgs BK.

Bulletiner och 
resultat...
... med massor av fler roliga 
givar och annat från Bridge
festivalen kan laddas hem 
från: www.svenskbridge.se

B R I D G E F E S T I V A L  S M  P A R  V E T E R A N E R
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TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE & BERTIL G JOHNSON, GRYTHYTTAN  FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Förra året var de tvåa.
 Nu tog Gullvi Högberg och Anna Järup en efterlängtad guldmedalj.

SMpar för damer blev i år en riktig 
rysare. Men Gullvi Högberg, Falkö
pings BS och Anna Järup, Uddevalla 
BF höll undan och vann, men med 
bara sju poängs marginal över de 102 
brickorna.
 Såväl Anna Järup som Gullvi Hög
berg har meriter sedan tidigare. Järup 
tog sitt första guld 1980 (i par med Pia 
Andersson), nummer två 20 år senare 
(med AnnaBritta Brorsson) och nu 
alltså sitt tredje guld. Högberg vann 
mixedSM 1999 (i par med PerArne 
Svensson).
 Den här gången var det fjärde gång
en gillt för paret. 
 – Det var en väldigt jämn tävling 
och vi hade en dålig sista omgång, 
säger Anna Järup som tog sitt tredje 
guld i SMpar för damer.
 Sedan förra året har dammästarna 
för 2016 knappt spelat med varandra 
och någon uppladdning med någon 
sidotävling blev det inte heller.
 – Nej, ibland är det bättre att prata 
än att spela en bronstävling.
 – Vi spelar DMkvalet och det är 
det enda vi spelar ihop, säger Högberg 
och berömmer sin partner.
 – Anna spelar ut rätt, vänder rätt. 
Hon är en bra spelare.
 – Om partnern gör något oväntat 
vill hon något. Hon har tänkt till. Vi 
litar på varandra och vi är aldrig sura 
utan positiva, fortsätter Anna Järup.
 Felfritt blir det dock inte.
 – Nej, vi har haft några nollor, säger 
Högberg.
 – Men det blir aldrig någon panik 

DAMMÄSTARE. Anna Järup och Gullvi Högberg.

Silver ifjol – guld i år

utan vi gör det vi ska, säger Uddevalla 
BFspelaren.
 Här noterades vinnarparet för en 
ensam topp, när de bjöd 62.

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

Spelföringen hade sina poänger i ljuset 
av att Syd öppnat med svaga 23.
 Efter klöver ut till Östs kung finns 
det en förlorare i vardera högfärgen. 
Den ena trollar Öst bort genom att 
spela hjärterfem mot bordet. Går 
Syd upp med esset, kan Öst efter ut
trumfning saka sina spader på hjärter
dam och essdam i klöver.

 Lägger Syd lågt på hjärtern, vinner 
damen och Öst sakar hjärterkung på 
klöveress för att sedan maska i spader. 
Efter tre ronder trumf till bordet sakar 
Öst spader på klöverdam och maskar 
ut Nords spaderdam.
 – Det var jätteroligt att vi vann, 
säger duon.
 Något större firande blev det däre
mot inte för Anna Järup.
 – Jag åker hem, sa hon efter segern.
 Gullvi Högberg hoppades däremot 
att rumskamraterna skulle uppvakta 
med champagne…
 – I dag är vi bäst. Sedan är det gamla 
meriter, konstaterar Falköpings BS
spelaren som i senare under veckan 
spelade mixedSM.
 SMsilvret tog Lena Johansson och 
Ulrika Lindström, Ulricehamns BK/
BK Everfresh hand om. Bronset spur
tades hem av Karlstad BK:s Catarina 
Midskog–Anna Roos.

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


