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Det mesta ingår i resans pris!

 
Bridgeresor i trevlig 
gemenskap!

Grand Tours har mer än tjugo års erfarenhet 

av att arrangera resor för bridgespelare, och vi 

vet att dagens bridgeresenär har högt ställda 

krav på service och komfort. Därför kan vi med 

stolthet erbjuda prisvärda resor av hög kvalité 

där natur- och kulturupplevelser kombineras 

med trivsamt bridgespel under ledning av våra 

erfarna bridgeledare. 

BRIDGE I NERJA - ANDALUSIENS PÄRLA Hit reser vi för att njuta av det 
genuina Andalusien och spela mycket bridge. Vi bor bekvämt på moderna, 
fyrstjärniga lägenhetshotell Marinas de Nerja som ligger direkt invid den 
vidsträckta El Playazo-stranden.  Allt detta ingår i priset • Flyg och trans-
fer t/r • Del i tvårumslägenhet • Halv pension på hotellet • Stadsvandring i 
Nerja • Bridgespel 5 dagar/vecka • Grand Tours värdinna • Grand Tours 
bridgevärd. Avresa från Stockholm 13/1, 8 dagar. Pris från 9 495 kr. 
13/1, 15 dagar. Pris från 13 595 kr.

BRIDGE PÅ UNDERBARA MALLORCA Njut av livet på denna älskade ö. 
Här äter vi goda måltider och spelar mycket bridge. Allt detta ingår i priset  
• Flyg och transfer t/r • Del i dubbelrum på fyrstjärniga Sentido Punta del Mar 
• Halv pension på hotellet • Stadsvandring i Santa Ponsa • Bridgespel • Grand 
Tours värdinna • Grand Tours bridgevärd. Avresa från Stockholm 6/10, 13/10, 
8 dagar. Pris från 9 995 kr. 6/10, 15 dagar. Pris från 14 995 kr.

BRIDGEVECKA I ESTORIL, PORTUGAL. Spela bridge i eleganta Estoril. Vi bor 
på svenskägda Hotel Londres som specialiserat sig på just bridgegrupper. 
Allt detta ingår i priset • Flyg och transfer t/r • Del i dubbelrum • Frukost 
varje morgon • Välkomstdrink • Välkomstmiddag med vin • Två buffémidda-
gar med vin • Avslutningsmiddag med vin • Bridgespel fem dagar • Utflykt 
till Sintra • Utflykt till Lissabon • Lokal auktoriserad guide vid utflykterna 
• Grand Tours bridgevärd. Avresa från Stockholm 23/3, 8 dagar. Pris från 
11 595 kr.

BRIDGEKRYSSNING MED M/S BIRKA. Varmt välkommen ombord på vår 
populära bridgekryssning med M/S Birka. Vi äter god mat och spelar sedan 
bridge i konferensavdelningen, två perioder med Barometer. Prisbord ingår. 
Gratis bussanslutning inom Birkas bussnät. Bridgevärd Mats Bud. Avresa från 
Stockholm/Stadsgårdskajen 25/11, 2 dagar. Pris från 1 245 kr.
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L E D A R E  P O N T U S  S I L O W

Pontus Silow ordförande 
pontus@silow.se

Jag är nyss hemkommen från Örebro, 
där jag har haft nöjet att delta i ett av 
världens bästa bridgeevenemang: den 
svenska Bridgefestivalen. Ett minne 
jag har med mig hem är då spontana 
applåder kom från spelarna när nytt 
deltagarrekord i partävling slogs; hela 
486 par spelade morgonbronset på 
tisdagen! Det var den tjugofjärde fes-
tivalen i ordningen, så boka redan nu 
in vårt tjugofemårsjubileum 26/7-4/8 
2019. Kommer vi då att få se en täv-
ling med 1 000 startande spelare?
 Innan sommaren var det EBL  
General Assembly samtidigt som 
EM spelades i belgiska Oostende. I 
båda förekom det svenska framgångar 
värda att glädjas åt: både damerna och 
seniorerna tog silver i EM och tidigare 
svenske styrelseledamoten Jan Kamras 
valdes till Europabridgeförbundets  
(EBL) nya ordförande. En intervju 
med Jan finns längre fram i denna tid-
ning. Det svenska öppna laget hamna-
de precis utanför pallplats i EM, men 
samtliga svenska lag är kvalificerade 
till VM 2019. 
 I junior-VM i Kina gjorde våra 
svenska lag rejält avtryck. Jag vill gra-
tulera våra U26- och U21-lag till gul-
den. U16 var nära bronspengen, men 

det blev till slut en fin fjärdeplats. Mer 
om JVM läser du i denna tidning.
 Tillsammans med de äldre klas-
sernas framgångar, betyder det att 
Sverige för tillfället kan räkna med att 
gå bra i EM och vara representerade i 
samtliga klasser i VM framöver. Det 
är både glädjande och inspirerande, 
och det är viktigt att vi fortsätter att 
rekrytera och utveckla spelare om 
framgångarna ska kunna ses som nor-
mala snarare än undantag i förbundets 
historia.
 Efter den bästa svenska sommaren, 
som åtminstone jag kan minnas, så 
hoppas jag att ni får en bra start när 
landets klubbar nu startar upp sin 
vanliga verksamhet efter sommar-
uppehåll eller sommarbridge. Jag vill 
också slå ännu ett slag för foldern om 
minibridge som ni fick med juninum-
ret av tidningen. Den är ett utmärkt 
rekryteringsverktyg som kommer att 
fortsätta fylla på bridgekurser och 
klubbar om ni bjuder in någon ni kän-
ner till en första introduktion. Det är 
ett viktigt steg mot vårt första mål om 
över 30 000 medlemmar.
 Det går som sagt bra för svensk 
bridge – låt oss tillsammans arbeta 
vidare mot bättre och bäst!

Det går bra för svensk bridge. Låt oss tillsammans arbeta vidare 
mot bättre och bäst, skriver Pontus Silow i ledaren.

 
Det går bra för svensk bridge!



 

KALENDERN
SEPTEMBER
-23   Svenska Cupen, omg 6
1-2 Allsvenskan Elitserien, 
 Div 2 och div 3
8-9 JSM par, Täby
15 Guldtävling, BK Albrekts   
 Varberg
22  Allsvenskan div 3, rond 4-6
22-6/10 WBF World Bridge Series,   
 Orlando
27-21/10  Svenska cupen Omg 7

OKTOBER
2 Simultantävling med Norge
6-7  Rekommenderad spelhelg   
 Dam kval
7 Guldtävling, Enköping
13-14 Allsvenskan div 2, rond 4-7
19-21 Allsvenskan Elitserien, 6-11
20  Allsvenskan div 3, rond 7-9
27-28 Allsvenskan div 2, rond 8-11 

NOVEMBER 
8-10  EBL Champions Cup
10 Guldtävling, Manfred
 Kamras Minne, Göteborg
15-18 Svenska Cupen, slutspel
17-18 Uppsala lagguld
19 Simultan med Norge
22-2/12 ACBL Höstmästerskap,   
 Honolulu
24-25 Rekommenderad spelhelg   
 för SM Mixed kval

Svenska Bridgeförbundet, kansli  Idrottens Hus, Karlsgatan 28, 703 41 Örebro  Telefon 019-277 24 80  Internet  www.svenskbridge.se  T f verksamhetschef Roger Wiklund,  

019-277 24 87, rwi@svenskbridge.se   Kansli Johan Grönkvist, 019-277 24 81, jgr@svenskbridge.se och Gunnel Hahne, 019-277 24 89, gha@svenskbridge.se 

Informat ion & Webb Car ina Wademark , 019-277 24 84, car ina @ svenskbr idge.se  Ekonomi Mar ie -Louise Agel in , 019-277 24 82, mla @ svenskbr idge.se 

U t b i l dn ing & F e s t i va l  M icke M e l ande r,  019-277 24 85,  mme @ svensk b r i dge . se  Ru t e r -  & B r i dgema t e suppo r t  

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

Teknik Björn Andersson, 019-277 24 88, ban@svenskbridge.se.

FÖRBUNDSINFO

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

Viktigt med adresser,
mail och kontaktuppgifter 

Håll koll på att dina kontaktuppgifter 
är uppdaterade. Inloggade kan du 
själva korrigera dessa. Saknar du lösen 
eller vill ha hjälp att ändra, kontakta 
kansliet via telefon 019-277 24 80  
eller e-post kansliet@svenskbridge.se.

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

Marie-Louise Agelin 019-277 24 82

Tommy Andersson 019-277 24 83

Carina Wademark 019-277 24 84 

Micke Melander 019-277 24 85 

Thomas Winther 019-277 24 86

Roger Wiklund 019-277 24 87

Björn Andersson 019-277 24 88

Gunnel Hahne 019-277 24 89

OM MEDLEMSAVGIFTER
KLUBBYTE
Vid klubbyten under perioden 
16 augusti–14 april behöver kansliet 
ett godkännande från båda klubbar-
na. Det går bra med godkännande 
via e-post eller telefon.

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

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

INBETALNINGSKORT
Om man inte har fått eller har för-
lagt sitt inbetalningskort 
kan man i stället använda BG 373-
3482 samt ange sitt
mid-nummer, namn och ev klubb i
meddelandefältet.

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

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

GDPR
Fr o m 25 maj gäller den nya  
dataskyddsförordningen som tagit 
vid istället för PUL. SBF säker-
ställer att vi handhar era uppgifter 
på ett säkert och tryggt sätt. 

KLUBBENS  
MEDLEMSREGISTER
Utse gärna en styrelseledamot att 
rensa bort gamla medlemmar från 
era medlemslistor och rapportera 
till kansliet via e-post kansli@
svenskbridge.se. På så sätt kom-
mer det att finnas färska listor vid 
e-postutskick etc när den nya mail-
funktionen kommer i BIT.
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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 18  Å R G Å N G  5 0  P R I S  5 0 : –

Jan Kamras – Ny EBL-ordförande

S I D  1 0 - 1 2

Två svenska JVM-guld
S I D  6 - 9

Framtidsbridge: 
Fredin mot Brogeland

S I D  4 6 - 4 9

Bokaktuelle Peter Fredin bjuder på  

”framtidsbridge” i möte med Boye Brogeland.
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Vi börjar från början. Efter det fram-
gångsrika mästerskapet i Slovakien 
förra sommaren kvalificerade Sve-
rige tre lag till årets VM. Då ingen 
av spelarna föll för åldersstrecket i 
respektive klass tog kapten Martin 
Löfgren (U21 och U26) samt Kathrine 
Bertheau (U16) ut exakt samma lag 
som då, nämligen:

U26

Mikael Rimstedt – Ola Rimstedt 
Simon Hult – Adam Stokka 
Ida Grönkvist – Mikael Grönkvist
Coach: Tom Gärds

U21

Castor Mann – Erik Hansson 
Sanna Clementsson–Alexander Sandin 
Teo Bodin
Coach: Lars Nilsson

U16

Markus Bertheau – Andreas Abragi 
Isis Lundqvist – Tiger Lundqvist 
MayaLo Björk Heed–Andrea Nilsson
Coach: Eva Abragi

VM spelas först som en grundserie där 
alla möter alla över 14 (U26 och U21) 
respektive 12 (U16) brickor. De åtta 
främst placerade går sedan vidare till 
kvartsfinal. På förhand tillhörde U26 
de absoluta favoriterna med förväntad 
konkurrens av USA 1, Polen och Ne-
derländerna. Trots guldet vore det lite 
väl att utse även U21-laget till favo-
riter, framförallt som de inte var nära 
att gå till kvartsfinal i VM för två år 
sedan. En medalj tyckte dock de flesta 
att de skulle kunna vara med och slåss 
om. Främsta motståndare såg ut att 
bli Israel och regerande världsmästa-

ren Italien, som förstärkt sitt lag med 
Giovanni Donati som till vardags är 
heltidsproffs i lag Lavazza. 

FIN TURNERING ÄVEN AV U16

Att ställa några resultatkrav på det 
unga U16-laget var inte aktuellt på 
förhand. De visade dock att de, precis 
som U21, utvecklats enormt sedan 
förra VM genom att ligga topp åtta 
hela grundserien med undantag för en 
match.  
 Efter en slutlig sjundeplats blev de 
valda som kvartsfinalmotståndare av 
Kanada, ett lag som lätt slogs tillbaka 
med 122-65. 
 I semifinalen blev sedan slutliga 
världsmästarna Kina 3 för svåra, men 
laget kämpade tappert. En ljusglimt 
var t ex denna giv från det andra seg-
mentet av fyra:

Sensationella framgångar i JVM
TEXT & FOTO: MIKAEL GRÖNKVIST, STOCKHOLM  FOTO: FABIO POLEGGIO, ITALIEN

Det blev ett fantastiskt VM i Kina för den svenska juniortruppen.  
De två gulden i U21 och U26 från förra årets EM följdes nämligen upp  
med dubbla guld i samma klasser efter makalös dramatik i finalerna.

J U N I O R E R  J V M

JVM-GULD. Vårt duktiga U26-lag fr v: Ida Grönkvist, Mikael Grönkvist, Tom Gärds (coach), Adam Stokka, 
Mikael Rimstedt, Simon Hult, Ola Rimstedt och Martin Löfgren (kapten).



BR IDG E  SEP TEM BER 2018 7

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

Andreas Abragi blev som Syd spel-
förare i något optimistiska 72 med 
trumfutspel. Det ser ut att finnas en 
ofrånkomlig klöverförlorare men An-
dreas tog till vara på sina chanser och 
tog ut alla sina vinnare i rätt ordning. 
Slutläget såg därmed ut så här:

  s —
  3 E D 7 6
  2 —
  c —
    
    
       
   
  s —
  3 K 3
  2 —
  c 8 4

Stackars Väst, som från start haft både 
hjärterhållet med kn-10-9-x-x och 

klöverhållet med D-kn-x, kunde nu 
inte längre vakta båda färgerna efter-
som han blivit skvisad. Hjärtersju tog 
därmed det trettonde sticket vilket 
innebar 11 imp till Sverige.
 Även i bronsmatchen kämpade U16 
heroiskt och hade ledningen fram 
till den sista brickan. Där förlorades 
tyvärr 10 imp – och därmed matchen 
med 88-95. En fjärdeplats för ett lag 
där fyra av spelarna kan spela även 
nästa VM bådar dock mycket gott 
inför framtiden.

STABILA GRUNDSERIER

För de båda äldre lagen var slutspel 
aldrig i fara. Efter stabilt spel mer eller 
mindre hela grundserien blev det av-
ancemang till kvartsfinalerna som tvåa 
(U26) och trea (U21). 
 Värt att notera är att U26-klassens 
grundserie dominerades totalt av USA 
1 som hade nästan två hela matcher 
ner till det svenska laget. De fick där-
med rätten att välja kvartsfinalmot-
ståndare och plockade överraskningen 
Singapore. Amerikanerna kunde dock 
inte försvara sin 40 imp stora ledning 
i det sista segmentet och förlorade 
kvartsfinalen med 167-170. 
 Det svenska laget hade en trög start 
i sin kvartsfinal mot Kina, men spelet 
lossnade i det sista segmentet vilket 
ledde till seger med 136-98. 
 U21 hade en mer bekväm resa mot 
Nederländerna och vann samtliga fyra 
segment för totalseger med 138-87.

SPÄNNANDE SEMIFINALER

I semifinalerna stötte U26 på Neder-
länderna. Laget fick en flygande start 
med 48-8 i det första segmentet. Trots 
att holländarna tog in 30 av 40 imp i 
det andra blev det en bekväm svensk 
seger efter ett riktigt bra tredje set. 
 U21-matchen var betydligt jämnare. 
Italienarna tog ledningen i det första 

segmentet men efter tre fjärdedelar av 
matchen skiljde bara en imp till deras 
fördel. Detta efter att svenskarna bl a 
bjudit två lättspelade storslammar när 
italienarna stannat i utgång. Det sista 
segmentet bjöd på få stora svingar, 
men de flesta av de mindre gick till 
Sverige, så med två brickor kvar hade 
ledningen skiftat. På näst sista brickan 
fick så Erik Hansson och Castor 
Mann än en gång visa prov på bättre 
storslamsbudgivning:

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

 VÄST ÖST 
 Hansson Mann
 2c* 22*   
 2NT 3c* 
 33 4c* 
 42* 4s* 
 5c* 73  
 pass

Mittemot en balanserad hand på 18-
20 hp och fyrkortshjärter fick Castor 
storslamsvibbar. När Erik med 42 
visade maximum och med 5c tre ess  

J U N I O R E R  J V M

Andreas Abragi.

>
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tog Castor därför en rimlig chans-
ning på 73. Med fyra klöverstick är 
73 en fantastiskt fin storslam som i 
princip bara hänger på att trumfen ska 
sitta jämnt, men som också klarar ett 
par specifika snedsitsar i hjärter med 
fördelaktiga sitsar i sidofärgerna. När 
vi på BBO kunde se Donati nöja sig 
med 63 efter en liknande start kunde 
svensklägret jublande konstatera att 
finalplatsen var klar även för U21-
laget!

DRAMATIK PÅ HÖGSTA NIVÅ

Finalmotståndare blev för U26 ett 
Singapore som följt upp skrällen mot 
USA 1 i kvartsfinalen med att också 
slå ut Polen i semifinalen. 
 U21 mötte mer väntade Israel, det 
lag som vunnit grundserien och som 
sedan haft en bekväm resa till finalen. 
 Matcherna spelas, till skillnad från 
de tidigare, över två dagar och sex 
segment.
 Singapore rivstartar genom att inte 
ens vara nära att bjuda en storslam 
som är något bättre än den ovan. Ola 
och Mikael är däremot snabbt där. 
Det sitter dock 4-1 i trumf och en 
mask som skulle kunna fungera som 
plan B spricker dessutom – 17 imp 
till Singapore. Sverige kontrar med en 
mycket bra slam och 800 in i 1 sang 
dubbelt men sedan tar Singapore 34 
imp på tre raka brickor. Andra och 
tredje segmentet går i samma tecken 
och trots att det är jämnt behåller 
Singapore hela tiden en liten ledning. 
Första finaldagens sista segment ser 
ut att bli nattsvart när Singapore leder 
med 31-0 efter sju av 14 brickor! Sve-
rige kontrar dock med 29-0 på andra 
halvan och ligger därför bara under 
med 6 imp inför sista dagens spel. De 
hämtas snabbt in genom 38-19 i det 
femte segmentet för ett litet överläge 
för första gången i matchen! 

 U21 får en bättre start och vinner 
de tre första segmenten, varav det 
andra stort. Fjärde segmentet ser länge 
ut att bli lika negativt som för U26 
men genom 11 imp åt rätt håll på sista 
given leder man med 97-72 inför natt-
vilan. Den ledningen försvinner dock 
snabbt när Israel spelar mycket bra i 
det femte segmentet och där tar 34-1, 
för överläge med 8 imp inför de sista 
14 brickorna.

DE AVGÖRANDE BRICKORNA

Det avgörande setet blir en riktig 
nagelbitare. Det finns förstås gott om 
intressanta givar och viktiga beslut, 
men för U26 blir detta något av en 
nyckelbricka:

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

Simon Hult öppnar med Östs hand 
på tvåläget och blir snart spelförare i 
normala 3 sang efter en ostörd bud-
givning. Låg spader i utspel från Syd 
ställer inte till det för honom. När 
spaderknekt vinner första stick och 
klövern sitter 3-3 blir det ett övertrick.
 Vid det andra bordet öppnar Öst 
med en stark klöver och Mikael kan 
som Syd kliva in med 1s. Ola pas-
sar nu på att visa sin ruter med ett 
överföringsbud och när Öst avslutar 
budgivningen med 3NT spelar Mikael 
därför ut ruterknekt! Spelföraren är 
nu chanslös, trots den snälla klöversit-
sen, och Sverige tar 12 absolut vitala 
imp för totalseger med 206-201.
 För U21 avgör istället Sanna Cle-

mentsson genom bra kortvärdering. 
I andra hand i minuszon öppnar hon 
nämligen budgivningen med 

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

11 balanserade hp är normalt sett inte 
värt ett öppningsbud, men handen är 
toppstark, har två tior och framförallt 
4-4 i högfärgerna vilket är ett stort 
plus. Detta gör att Alexander på an-
dra handen bjuder en utmärkt utgång 
med 12 hp och fyrkortsspader. Den 
utgången missar Israel vid det andra 
bordet – 10 imp till Sverige och seger 
med 118 – 112.
 Sverige tar alltså hand om guldme-
daljerna i två av fyra möjliga katego-
rier – en helt fantastisk prestation. 
 Det är det första JVM-guldet i 
U26 genom tiderna och det andra i 
U21 (det första kom i Istanbul 2014). 
Sverige blir dessutom första nation 
genom tiderna att vinna U26 och U21 
på samma VM. 

J U N I O R E R  J V M

>
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 Å alla spelarnas vägnar vill över-
tecknad som avslutning passa på att 
rikta ett stort tack till avgående kapte-
nen Martin Löfgren, våra fantastiska 
coacher samt till alla de supportrar 
som tittade och stöttade under hela 
mästerskapet.

Sanna Clementsson.

J U N I O R E R  J V M

JVM-GULD. Vårt duktiga U21-lag. Fr v: Tom Gärds (coach), Alexander Sandin, Teo Bodin, Castor Mann, 
Erik Hansson, Sanna Clementsson, Lars Nilsson (coach) och Martin Löfgren (kapten).

>

RIKSLÄGER 
30 oktober – 1 november 2018

Tre dagar fullmatade med bridge erbjuds i Varberg till dig som är junior under höstlovet. 
Ta chansen och ha ett skoj höstlov du med! 

- - - - -
Ett riksläger betyder vanligtvis lite sömn och mycket bridgespel kryddat med mycket 

skratt, lite galenskap och allmänna dråpligheter. Ett minne för livet!

Plats:  Kinnagården, Varberg.
När:  30 oktober – 1 november.
Vem:  Alla som spelat Minibridge och uppåt och är juniorer.
Kostnad:  700 kronor per deltagare. Då ingår allt från hämtning vid tåg/busstation till lämning vid  
  detsamma vid lägrets slut.
Ledare:  XX XX, XX XX och BK Albrekts.

Anmälan:  Carina Wademark, carina@svenskbridge.se. Anmälan senast den 20 oktober.
Frågor: Micke Melander, mme@svenskbridge.se eller Janne Malmström janne.malmstrom@telia.com

För fullständig information se;
www.svenskbridge.se/junior

För fullständig information: www.svenskbridge.se/junior
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Jan Kamras har suttit med i EBL:s 
styrelse sedan 2010.
 – Det var Svenska Bridgeförbundet 
som nominerade mig.
 Som förbundskapten för det svens-

ka landslaget var Kamras redan ett 
känt namn och han valdes in i EBL:s 
exekutiva kommitté.
 Kamras, som bodde i USA då han 
tog över landslaget vid millennium-

skiftet, nådde sin största framgång 
som kapten vid hemma-EM i Malmö 
2004, med ett lag-silver.
 – Den positiva kontakt jag etablerat 
bland spelare har varit viktig när jag 

Jan Kamras ser framtiden an – nu ska nya vindar blåsa inom det Europeiska bridgeförbundet.

Nytänkt inom Europabridgeförbundet  
– tack vare ny svensk ordförande

TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Som tredje svensk valdes Jan Kamras till ny ordförande i Europeiska bridgeförbundet 
(EBL) i juni.
 Han tänker inte göra revolution. Bara nästan.
 – Det måste till en förändring, menar Kamras som också gärna ser ett stort  
mästerskap förlagt till Sverige med Örebro som en tänkbar spelort.
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väl skulle in i EBL, menar Jan Kamras.
 2014 fick han förnyat förtroende i 
EBL:s styrelse.
 Visst kände Kamras att han kunde 
vara med och påverka, men inte till-
räckligt.
 – Det är svårt att få gehör bara som 
styrelsemedlem. Ordföranden har stor 
makt.
 Vad är det då som Jan Kamras vill 
förändra?
 – I EBL har det varit ett förle-
gat synsätt på ledarskap. Det finns 
tydliga kulturella skillnader mellan 
Nord- och Sydeuropa. Syd är mindre 
demokratiskt än i norr. Det är mindre 
transparens medan man i stället lägger 
fokus på det fina och eleganta. Här 
uppe är det ett motsatt synsätt.
 Det är just det som Jan Kamras vill 
förändra
 – Det gamla förlegade måste bort. 
Jag såg bland annat hur det slösades 
pengar på onödigt långa möten och 
formaliteter. Jag vill skapa en effektiv 
organisation.
 Trots att Jan Kamras bara suttit vid 
rodret sedan i början av juni har det 
redan skett förändringar. Bland annat 
har ersättningen till styrelsemedlem-
mar skurits ned eller avskaffats och 
antalet administrativa kommittéer har 
mer eller mindre halverats.
 – Många kommittéer har funnits av 
mer eller mindre av politiska skäl. Vi 
har också tittat över en del representa-
tionsresor.
 Det låter som kontroversiella beslut 
och alla är inte helt nöjda med de nya 
direktiven.
 – Det är ingen revolution jag vill få 
igenom, men jag har varit tydlig med 
vad jag vill och det redan från början, 
säger Jan Kamras.

ÖPPET BREV TILL ALLA FÖRBUND

I ett öppet brev, som gick ut till alla 

förbund, förklarade Kamras hur han 
vill att det Europeiska bridgeförbun-
det ska jobba framöver.
 För första gången i EBL:s historia 
fanns tre kandidater till ordförande-
posten. Förutom Kamras själv också 
sittande ordföranden fransmannen 
Yves Aubry, samt belgaren Marc De 
Pauw.
 Efter ett par röstningsomgångar 
stod det klart att svenske Jan Kamras 
skulle bli EBL:s nye ordförande för 
de kommande fyra åren. Han är där-
med den tredje svensk som innehar 

ordförandeposten efter Carl Bonde 
på 1960-talet (ordförande både i EBL 
och WBF) och Nisse Jensen (under 
1970-talet).
 – Vår huvuduppgift är se till att våra 
mästerskap genomförs. Vi jobbar med 
utvecklingsarbete där vi bland annat 
stöttar mindre nationsförbund på 
olika sätt och vi jobbar med lag- och 
regelfrågor. 
 En målsättning inom EBL är också 
att öka kompetensen hos tävlingsle-
darna. 
 En annan viktig förbundsfråga är att 
jobba för att motverka fusk. För några 

år sedan fuskanklagades flera etable-
rade bridgespelare.
 – Vi jobbar för våra medlemmar i 
våra 48 nationsförbund. Största för-
bunden är Nederländerna och Frank-
rike med cirka 90 000 medlemmar 
vardera. I Tyskland ser vi en enorm 
potential. Vi satsar 50 000 euro på 
olika marknadsföringsprojekt som alla 
kan ta del av.
 Ekonomin inom Europeiska brid-
geförbundet har annars under den 
senaste mandatperioden inte gått ihop.
 – Vår verksamhet finansieras av en 
årsavgift från nationsförbunden och 
det ska räcka till de fasta kostnaderna, 
säger Jan Kamras.
 En annan viktig inkomstkälla är de 
öppna parmästerskapen. 
 – De pengarna behövs för att driva 
olika projekt och för att vi ska kunna 
satsa på ungdomsverksamheten. Jag 
vurmar för juniorerna, inte minst de 
svenska.
 – Men jag är realist. Tyvärr är det en 
uppförsbacke. Det finns inte en ung 
person som vill gå en kurs en gång i 
veckan i ett halvår och sen börja fatta 
efter något år. Ungdomar har inte 
tålamodet att sitta med gamla gubbar 
och tanter, säger Kamras som dock 
välkomnar minibridge.
 – Det är helt rätt satsning. Du behö-
ver inte veta ett dugg om budgivning. 
Budgivningen kommer sist. I dag är 
det precis tvärtom. Pensionärer kan gå 
kurser, men ungdomar har en helt an-
nan strategi. 

VILL SE SVERIGE SOM EM-VÄRD

Kamras ser gärna att Sverige i en snar 
framtid återigen blir värd för ett mäs-
terskap.
 – En lokal på 1 500 kvadratmeter är 
egentligen allt som behövs. Vi kom-
mer med en egen stab och utrustning. 
För en kommun behöver det inte bli  

P R O F I L E N  J A N  K A M R A S

>
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      så dyrt för det blir ju en hel del 
intäkter också, säger han.
 Kan Örebro bli aktuell som värd 
för ett Europamästerskap?
 – Absolut. Det är dags för Sverige 
att göra något igen.
 Jan Kamras tror att junior-EM i lag 
2021 ligger närmast till hands.
 Senaste gången Sverige stod som 
värd var EM 2004 i Malmö. Det var 
ett mästerskap som tyvärr gick kraf-
tigt med förlust.
 – Det var inte ett lyckat beslut att 
slå samman EM-lag med Bridgefes-
tivalen och det sade jag tidigt, säger 
Kamras som i sin roll som EBL-ord-
förande också har förmånen att sitta 
med i Världsbridgeförbundet (WBF).
 – Världsbridgen vore inget utan  
Europa och där kan jag vara med 
och påverka. Ambitionen är att få till 
motsvarande förändringar där som i 
Europa.

TIO TIMMAR OM DAGEN,  

SJU DAGAR I VECKAN

Jan Kamras är pensionär (fyller 68 år 
i oktober), men att vara ordförande i 
Europeiska bridgeförbundet kräver 
sin man.
 – Jag säljer min tid till europabrid-
gens bästa. Just nu är det tio timmar 
om dagen, sju dagar i veckan. Annars 
räknar jag på ett snitt på cirka 75 pro-
cent.
 Det har snackats om en maktkamp 
mellan dig och tidigare ordföranden 
i Svenska Bridgeförbundet Mats 

Qviberg, som satt på posten i 20 år 
(längst genom tiderna) och som avgick 
i höstas?
 – Någon maktkamp var det aldrig. 
Jag hade flyttat hem till Sverige 2005 
och valberedningen kom upp med 
mitt namn. Några förbund tyckte att 
jag kom från ingenstans och föreslog 
Mats i stället, men det har aldrig varit 
några problem för mig.
 Mats Qviberg satt kvar på sin post 
och Jan Kamras har under många år 
suttit i den svenska förbundsstyrelsen 
som vice ordförande.

NÄSTAN SOM PAPPA

Hur har du med egna bridgefram-
gångar?
 – Min pappa var en extremt duktig 
bridgespelare och vann lag-SM tre år 
i rad. Det var en bedrift jag gärna ville 
upprepa.
 Det räckte inte hela vägen även om 
det började bra med guld (2010) så 
blev det ”bara” silver 2011 och 2012.
 – Jag har haft tur att få spela med 
bra partners och i bra lag, säger 
Kamras som också har en seger i pre-
stigefyllda Monaco Cavendish 2013 
tillsammans med Marion Michelsen, 
Johan Upmark, Frederic Wrang och 
Fredrik Nyström efter finalseger mot 
Irland.
 Under 1980-talet spelade Jan Kam-
ras många internationella tävlingar 
med sin pappa Manfred. Numera an-
ordnas också en minnestävling för att 
hedra Manfred i Göteborg varje år.

 En internationell karriär inom ett 
råvaruföretag har tagit Jan Kamras 
runt om i världen och Kamras har 
under många år bott i bland annat 
Schweiz och USA.
 2005 dog hans fru i cancer. Då valde 
Kamras att flytta till Sverige.
 Här bor han också en del av året, 
men Jan Kamras har också bostad i 
Israel.
 – Det var ett enkelt beslut. Jag är 
jude och dessutom vill jag ha ett var-
mare klimat. Det är roligt att bo i ett 
land där man inte är i minoritet.
 – Det är alltid Israel som är boven 
i dramat i konflikten med Palestina, 
oavsett vad som händer. Det är job-
bigt att höra och läsa hur Israel be-
skrivs i svensk media. Sverige har köpt 
Palestinas förklaringar, menar Kamras 
som har ett politiskt intresse.
 Han gillar också viner.
 – Skriv inte vin utan Bourgognevin. 
Det är viktigt. Jag åker gärna på vin-
resor.
 Jan Kamras ser en snabb utveckling 
inom bridgen.
 – Standarden har ökat enormt. Det 
är många hel- och halvprofessionella 
spelare och sponsorer i dag än tidi-
gare. Många nationsmästerskap har 
också blivit ovissa. Det har också skett 
en svängning tillbaka till mer naturliga 
bud, säger Kamras innan det är dags 
för en ny match i Chairman’s Cup för 
den nyvalde ordföranden i Europeiska 
bridgeförbundet.

P R O F I L E N  J A N  K A M R A S

>

>

Juniorlandslagstruppens aktiviteter behöver finansieras, men en 
trist sanning är att det saknas medel att göra det ledningen vill.

HJÄLP TILL att bättre kunna finansiera truppen!
SAMLA IN pengar på klubben!
SÄTT IN ett valfritt belopp på bankgiro 5666-0434!
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ÖPPEN KLASS

Det öppna laget hade i avslutningen 
rätt många VP såväl upp till medalj 
samtidigt som VM-platsen kändes 
säker. Norge vann guldet på 417,25 
före Israel med 415,34 och Ryssland 
406,06. Sverige fick ihop 396,16.

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Kokhlov Nyström Matushko Upmark
   1c* 
pass 12* 2c 22 
4c 42  pass 4NT* 
pass 5c* pass 62 
pass pass pass

SYD VÄST NORD ÖST 
M. Rimstedt Khiuppenen O. Rimstedt Kholomeev
   12 
pass 1s 2c 3c*  
5c 52  pass 62 
pass pass pass

Det finns bara 11 stick i 62. Enda 
chansen att få ett tolfte stick är att 
efter uttrumfning och eliminering 
av hjärtern och klöver, få någon av 

motspelarna inpetade på en spader och 
att denne sedan måste vända mot dub-
belrenons i någon mjukfärg (klöver 
eller hjärter). En motspelare med 
K-D, K-kn eller D-kn kan inte värja 
sig. Med K-x, som det satt i matchen 
mot Ryssland, måste Nord avblockera 
spaderkungen under esset. För att inte 
göra spelplanen uppenbar, och lättare 
för Nord att avblockera kungen, 
spelade Fredrik Nyström spaderess 
direkt efter att ha stulit klöverutspe-
let. Ryske Matushko var inte med på 
noterna och följde med... sjuan. Nu 

kunde Fredrik trumfa ut, hämta hem 
tre hjärterstick och stjäla sista klövern 
innan han spelade spader i detta läge:

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

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

Två EM-silver och en fjärdeplats

TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: CARINA WADEMARK, LIDINGÖ & EBL

Våra tre landslag på plats för att spela EM i Ostende i Belgien skötte 
sig med den äran. När röken skingrats slutade det öppna laget på en 
fjärde plats. Än bättre gick det för dam- och veteranlagen som kom 
hem med silvermedaljer runt halsen. Därmed kvalificerade sig alla tre 
lagen för spel i VM i Kina nästa år.

EM-silver till våra veteraner. På huk står Bengt-Erik Efraimsson. 
Övriga fr v: Björn Fallenius, Mats Nilsland, Anders Morath,  
PG Eliasson, Olle Wademark (kapten) och Mats Axdorph.

>
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Nord vann sticket på spaderkung, 
men hade en hjärter och i övrigt bara 
klöver kvar, så oavsett vända kunde 
den sista spadern kastas på Östs hand 
medan Väst fick stjäla. 
 Jämn hemgång, +920.
 Vid det andra bordet spelade Mikael 
Rimstedt ut klövertre till Nords ess 
och stöld av spelföraren. Spelföraren 
gick in på bordets ruteress och med 
samma spelplan som Nyström vid 
andra bordet begärdes spadertvå från 
träkarlen. Här var dock Ola Rimstedt 
med på noterna – och följde med 
kungen! Briljant! Detta beseglade den 
ryske spelförarens öde. När spader så 
småningom spelades kom tvillingbror 
Mikael in och kunde hämta hem ytter-
ligare ett spaderstick för en straff. 
 14 välförtjänta imp till Sverige.
 Även Mats Nilsland avblockerade 
kungen i sin veteranmatch, men läget 
blev där aningen lättare då spelföraren 
först inlett eliminationen av mjukfär-
gerna innan han spelade spader upp 
mot esset.
 Vid en första anblick såg denna giv 
hämtad från mötet med Nederlän-

derna ut att bli en ointressant lika-
bricka där Nord skulle ta 10 stick i 43.

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Ekenberg De Wijs Hult Muller
 pass 1NT 2s 
4c* pass 43 pass 
pass pass

4c var överföring till hjärter. Simon 
Hult förlorade ett spader-, ett ruter- 
och ett trumfstick; Nord-Syd +620.
 Vid det andra bordet spelades 
samma kontrakt efter denna budgiv-
ning:

SYD VÄST NORD ÖST 
Molenaar Nyström Verbeek Upmark
 pass 1NT 22* 
42* D 43 pass  
pass pass

Östs inkliv visade en tvåfärgshand och 
Syds 42 överförde till hjärter.
 Fredrik Nyströms dubbling av 42 
fick Johan Upmark att som Öst spela 
ut en låg ruter. Väst vann med kungen 
och vände med spaderåtta, som fick 
vinna sticket. Nästa spader stal spel-
föraren på bordet och fortsatte med 
hjärter till ess och mer hjärter. Johan 
vann med hjärterkung och kunde nu 
spela spader, så att Johans trumfknekt 
gav stick en passent. 
 Snyggt!

DAMER

Flera dagar toppade de svenska 
damerna tabellen och inför sista 
dagens spel befann man sig på silver-
plats. Vid ett par tillfällen nosade man 
på guldet. Med en match kvar att spela 
skiljde det knappa 4 VP upp till första 
platsen, men då Polen avslutade med 
18,44 försvann chansen att komma 
ikapp. Polen vann på 313,92 före Sve-
rige, 300,03 och Norge, 275,10.
 Noterbart är också, att Ida Grön-
kvist–Cecilia Rimstedt toppade 
butlern för damerna, dvs var det par 
i damklassen som i snitt spelade ihop 
flest imp per bricka.
 Det här blev en svensk vinstbricka i 
mötet med England.

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Grönkvist Brock C. Rimstedt Brown
pass 1s pass 2c 
pass 2s pass 4s  
pass pass pass

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

GEORGI MATHUSHKO
RYSSLAND

JOHAN UPMARK
SVERIGE

JOURI KHOKHLOV
RYSSLAND

FREDRIK NYSTRÖM
SVERIGE

>
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I N T E R N A T I O N E L L T  E M

4s var ett utmärkt kontrakt, men med 
spadern 3-0 och både hjärter- och 
klöverkung fel blev det en straff för 
+50 till Sverige.
 Vid det andra bordet gick budgiv-
ningen:

SYD VÄST NORD ÖST 
Dhondy Larsson Senior Bertheau
pass 2s  2NT D 
33 pass pass D 
pass pass pass

När Nevena Senior som Nord stack 
in hakan var de svenska damerna inte 
sena att utnyttja kombinationen tvek-
samt inkliv och röd zon. 
 Jessica Larsson spelade ut ruteress 
och forsatte med klöveress och -knekt. 
Bordets kung vann sticket. På hjär-
terfortsättningen försåg sig Kathrine 
Bertheau med esset. Hon spelade ruter 
till stöld och klöver tillbaka gav den 
första straffen. Öst-Väst borde sedan 
bara fått ett stick till, men notering-
arna säger att det blev tre straff för 800 
och 14 härliga imp till Sverige.
 I mötet med Norge bjöd sven-
skorna bra vid båda borden.

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Harding Larsson Fulgestad Bertheau
pass 1s pass 1NT 
23 pass 43 pass 
pass pass

Jessica öppnade tunt och Kathrine 
bidrog med friska 1 sang. Det höll 
norskorna borta från hjärterslammen. 

EM-silver även till vårt damlag. Fr v: Kenneth Borin (kapten),  
Catharina Ahlesved, Kathrine Bertheau, Carina Wademark (coach), 
Cecilia Rimstedt, Ida Grönkvist, Maria Grönkvist och Jessica Larsson.

Den missade inte Ida Grönkvist–Ceci-
lia Rimstedt vid det andra bordet. Där 
öppnade Nord med 12 och vägen låg 
öppen mot 63. Med Syd som spelfö-
rare var spaderkungen skyddad; 11 
imp till Sverige.

VETERANER

Veteranlaget hade en tung början på 
mästerskapet, men en uppåtgående 
kurva ledde dem till silvret. Det 
svenska laget fick ihop 261,30 och blev 
bara slaget av Frankrike med 287,87. 
Polen nöp bronset med 256,31.

Det räckte inte till medalj för öppna laget denna gång. Jämför gör Simon Eken-
berg, Simon Hult, Mikael Rimstedt, Ola Rimstedt och Jan Lagerman (kapten).

>
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Fråga Daniel

Alla frågor om bridge, oavsett om det gäller budsystem, färgbehandlingar, 
böcker, berömda spelare eller annat skickas till bridge@svenskbridge.se!
 Daniel Gullberg svarar på läsarnas frågor.

Till detta nummer har jag fått en upp-
sjö av olika frågor och dessutom en 
kommentar på ett tidigare svar. Väl-
digt kul – fortsätt med det!
 I förra numret fick jag frågan om 
budet 12 för att förneka femkorts 
högfärg efter öppningen 1c hade 
något namn. Jag kände inte till något, 
men Olof Bergström har hört av sig 
och sagt att det kallas Montreal Relay, 
eftersom Eric Kokish från just Mont-
real varit med och utvecklat systemet. 
Om man söker på detta på nätet hittar 
man mer information.

BERÄTTA MER OM 2c!

Jag vore tacksam för förtydligande av 
Östs 2c-bud i artikeln om SM-lag i 
förra numret (nr 3/18, sid 35). 
 Så här såg given ut:

SYD VÄST NORD ÖST 
Cullin Sundell Hult Elmroth

   12 
pass 13 pass 2c* 
pass 3c pass 3NT 
pass pass pass

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

På förfrågan svarade Väst att 2c var 
rondkrav (som inte säger något om 
klövern) och att Öst inte kunde ha 
fyrkorts spader.
 Eftersom jag inte spelat så länge 
hade jag bjudit 2s dels för att visa fyra 
spader, dels hoppat för att visa poäng. 
Som Väst hade jag då bjudit 3 sang, så 
resultatet hade blivit detsamma.
                                                          Lis

DANIEL SVARAR

Exakt vad ett bud visar kan bara 
spelarna i det aktuella paret svara på, 
eftersom man får välja system själv 
inom paret. 
 Många hade garanterat gjort som 
du – det vill säga bjuda 2s för att visa 
spader och tillägg. Många andra hade 
säkert bjudit naturliga 1s som inte 
hade sagt något ytterligare om styr-
kan. Slutligen – som i det aktuella fal-
let – har en del par artificiella metoder, 
där bud i en färg inte nödvändigtvis 
visar den färgen.
 Med frihet följer dock ansvar. Oav-
sett vilken metod man har valt måste 
man beskriva denna för motståndarna 
så att man inte har en informations-
fördel. 
 Den här gången hade man brustit i 
att vara överens om och beskriva bu-
det korrekt för motståndarna. Därför 
korrigerades resultatet i efterhand – 
utspelshanden hade baserat sitt spel på 
felaktig information.

VARFÖR BLEV JAG TREA DÅ JAG VANN?

Den 8 juni kom jag etta i vår tävling 
på BK Albrekts i Varberg.
 När jag gick in och kollade på Mina 
sidor/Mästarpoäng på svenskbridge.se 
står Anders Ekman som etta! Han 
kom på tredje plats i tävlingen.
 Tvåa står Monica Söderbaum. Hon 
blev också tvåa.
 Räknas det på ett annat vis när det 
gäller Mästarpoäng?
 Eller är det felrapporterat?

 Yvonne Lindquist, Varberg

DANIEL SVARAR

Anders spelade ihop flest poäng i täv-
lingen, men efter handikappberäkning 
stod du som vinnare och Anders var 
då trea. När det gäller mästarpoäng är 
det ”scratchlistan” som räknas (resul-
tat utan handikapp). I själva tävlingen 
kan sedan organisatören välja om man 
vill premiera resultat med eller utan 
handi kapp (eller varför inte båda). 
Detta gör att den som spelar in mäs-
tarpoäng kan vara extra stolt, då man 
slagit motståndet på lika villkor, det 
vill säga utan handikapp.

VEM MÅSTE PASSA?

Vi är oense om vem som måste passa 
resten av budgivningen om den fe-
lande väljer att byta till pass.
 Jag tyder det som att det är den 
felande, men vår TL hävdar att det är 
partnern till den felande som måste 

F R Å G A  D A N I E L  O M  H A N D I K A P P B E R Ä K N I N G
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F R Å G A  D A N I E L  V A R F Ö R  5 5 4 2 ?

passa fortsättningsvis. Vad är det som 
gäller?

 Sten Bengtsson, Göteborg 

DANIEL SVARAR

Jag gissar att frågeställning hör ihop 
med otillräckliga bud. Som exempel 
kan budgivningen ha gått öppning 1s 
och inkliv 13. Kanske såg man inte att 
motståndaren till höger hade öppnat 
och hade för avsikt att själv öppna 
budgivningen med 13.
 Om motståndarna inte godkänner 
det otillräckliga budet måste den som 
bjöd ändra sitt bud till ett regelrätt 
sådant. Beroende på vad man väljer 
får det dock olika konsekvenser för 
den felandes partner. Om man väljer 
ett bud som har samma eller en mer 
precis innebörd får ens partner bjuda 
som om ingenting hade hänt. Om man 
istället väljer ett annat bud som inte 
har samma betydelse, t ex pass i mitt 
exempel, måste partnern passa resten 
av budgivningen. Detta för att han har 
otillåten information genom det till-
bakatagna budet (som ju inte sker om 
det bud man byter till är minst lika 
precist, då har man inte någon otill-
låten information och får därför bjuda 
som om ingenting har hänt).
 Det korta svaret är alltså att er TL 
hade helt rätt – det är partnern till den 
felande som måste passa under resten 
av budgivningen. Mer går att läsa i lag 
27 om otillräckliga bud.

VARFÖR 5542-SYSTEM?

Jag ser på sid 39 i juninumret att samt-
liga fyra damer använder 5542-system. 
Det kan ju kanske förklaras med att de 
tränar och spelar med varandra. Eller 
har det något annan förklaring?
 Själv spelar jag med stark klöver och 
fyrkorts högfärg. Personligen tycker 
jag att det är överlägset både Modern 
Standard och Nordisk Standard som 

jag även spelar. Till detta använder jag 
Multi, 5-4-öppningar i högfärg medan 
2 sang visar 5-5 i lågfärg och under 
öppning.
  Hur är det med eliten – både i 
Sverige och utomlands – vilka system 
används?

Bo Ytterström, Nyköping

DANIEL SVARAR  

När det kommer till budsystem finns 
det stor variation. Ofta kan man se 
regionala skillnader, det vill säga att 
inom ett område är ett system vanligt, 
medan någon annanstans är det något 
helt annat som är populärt. Detta 
skulle t ex kunna bero på att man lär 
ut ett visst system på nybörjarkurser 
på den orten eller att eliten där före-
drar ett visst system som man lär ut 
till hugade aspiranter. 
 Internationellt och bland eliten i 
Sverige är det vanligt både med stark 
klöver och naturliga system (med 2c 
som starkt bud). Gemensamt för näs-
tan alla är dock att man spelar med 
femkorts högfärg. Exakt varför är 
svårt att sätta fingret på. Det är nog 
tiden som har utvisat att det fungerar 
bäst för merparten av spelarna. Att 
lära ut fyrkorts högfärg på kurser kan 
vara pedagogiskt klokt. 
 Sedan finns det vissa avvikelser, 
som till exempel Polsk klöver, där 
öppningen 1c antingen visar en svag 
balanserad hand, en hand med klöver 
eller någon stark hand. Detta spelas av 
nästan alla spelare i Polen, men nästan 
inte alls någon annanstans.  
 Enligt mig är det väldigt fascine-
rande att erfarenheter kan variera så 
kraftigt! 
 Min personliga åsikt är dock att det 
viktigaste inte är exakt vilket system 
man spelar, utan att man trivs med 
det. Därför är det kul att höra att du 
funnit ett system som du verkar gilla. 

SKA 1 SANG ALERTERAS? 

Budgivningen går 
 
 
 

 NORD SYD  
 1c 12  
 1NT  

 
I vårt system visar 1c 12-15 hp och 
förnekar femkorts högfärg. 12 förne-
kar femkorts högfärg och frågar öpp-
naren om denne har fyrkorts högfärg. 
 1 sang förnekar fyrkorts högfärg. 
Frågan är nu, ska 1 sang alerteras? 
               Peter Holmer, Stavsjö 
 
DANIEL SVARAR  

Grunden i alerteringsreglerna är att 
man ska alertera alla artificiella bud 
samt alla bud där motståndarna inte 
rimligen kan förstå hela betydelsen 
utan en alert. Det sistnämnda innefat-
tar särskilt bud då man har en över-
enskommelse med partnern som ger 
extra information. 
 I ditt exempel ska 1 sang alerteras, 
även om det visar en balanserad hand. 
Anledningen är att det ger extra infor-
mation. I det här fallet förnekar budet 
en högfärg. Det kan motståndarna 
rimligen inte förstå utan en alertering. 
 Aktuella regler kan man läsa i vårt 
generella regelverk, som även innehål-
ler exempel som tolkningshjälp. I ut-
gåvan 2017/2018 finns två exempel 
som liknar det aktuella fallet. Dels 
1NT–2c (högfärgsfråga); 2NT (förne-
kar högfärg) som ska alerteras, dels 
12–13; 1NT (kan innehålla fyrkorts 
spader) som inte ska alerteras eftersom 
”motståndarna förväntas förstå detta 
utan en alert”. I det sistnämnda bör 
man därför inte förväntas förstå om  
1 sang istället skulle förneka spader. 
 Andemeningen med alerteringar är 
att förmedla för motståndarna att man 
kanske har mer information än de i 
nuläget och att de bör fråga om bud-
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givningen för att få all information. 
Med detta i bakhuvudet är det bättre 
att alertera en gång för mycket än en 
gång för lite i tveksamma fall. När 
motståndarna sedan frågar kan man 
förklara budet vidare. 
 Värt att notera är också att interna-
tionellt skiljer sig ofta alerteringsreg-
lerna kraftigt från de vi har i Sverige, 
så ska man spela utomlands måste 
man kolla vilka regler som gäller där. 
 
FYRA ELLER FEM ESS? 
Jag har på kort tid råkat ut för ett och 
samma problem – och det har blivit fel 
båda gångerna. 
 Jag  spelar med två olika partners 
och har hamnat i snarlikt dilemma 
med båda, då vi hamnat snett båda 
gångerna. 
 Första gången spelade vi stark klö-
ver. Jag spelar med RKCB 0314 och 
Gerber med båda. Budgivningen gick: 
 
 
 
 
 

 NORD SYD  
 1s 2c 
 3NT 4NT  
 6NT pass

 
Jag visste inte om jag skulle svara en-
ligt fyra el fem ess. Jag valde fem ess 
(min sist bjudna färg), då jag hade två 
ess och spaderkung. 
 Gången efter efter första misslyck-
ande spelade jag stark klöver och då 
inleddes budgivningen så här: 
 
 
 
 
 

 NORD SYD  
 1c* 1s* 
 22 23  
 2NT 4NT

 
1s visar 10-13 hp men säger inget om 
spadern. 
 Jag valde att svara enligt fyra ess, 
men det blev fel. Vi hamnade för lågt! 
 Jag har fått lära mig att svara, så att  

F R Å G A  D A N I E L  1  S A N G  M E D  S I N G E L ?

sist bjudna färgens kung hanteras som 
femte esset såvida man inte har etable-
rat en trumffärg. 
 Hjälp! Hur ska jag göra? 
      Undraren 
 
DANIEL SVARAR 
Ett tråkigt svar är tyvärr ”det är vad 
man kommer överens om inom pa-
ret”. Det finns helt enkelt inget facit 
om vad som är rätt eller fel. Men jag 
ska utveckla lite om hur man kan re-
sonera och vad som är vanligt att spela 
med. 
 En vanlig variant är att sangbud 
efter sangbud är så kallat kvantitativa, 
det vill säga ett inviterande bud och 
inte ett frågebud. Eftersom 4 sang i 
båda dina fall följde på sangbud skulle 
de med denna tolkning vara en invit 
till slam, oftast i sang eftersom ingen 
färg hade enats. Detta är dessutom en 
rimlig tolkning om 4c hade varit ett 
bud som frågar efter ess. 
 Man kan också ha överenskommel-
sen att 4 sang alltid frågar efter ess 
(fem). Då är det som du säger vanligt 
att det är med den sista bjudna färgens 
kung som man redovisar som femte 
ess, om ingen gemensam trumffärg har 
hittats. 
 Slutligen kan man spela att om ing-
en färg är överenskommen svarar man 
bara med fyra ess. 
 Hoppas att detta ”ickesvar” hjälper 
dig att komma överens med dina part-
ners om hur ni spelar! 
 
1 SANG MED SINGEL? 
Flera olika motståndare har öppnat i  
1 sang med singelton. När jag har 
ifråga satt om det kan anses som en 
naturlig sangöppning har jag fått sva-
ret, att det räcker med att det står på 
deras deklaration att sangöppningen 
kan innehålla singelton och att man 
får ha vilken fördelning man vill.  

 Om man läser på sidan 34 i Tolk-
ningshjälp och exempel  “definition av 
artificiella bud” ska öppningsbud i 
sang innehålla en balanserad hand, 
med undantag för fördelningarna 6322 
och 5422 som fortfarande bedöms 
som naturliga sangöppningar. Upplys-
ningsskyldighet på deklaration: om 
öppning av 1 sang eller 2 sang kan 
innehålla obalanserade fördelningar 
ska detta anges på deklarationen. 
 Min fråga: öppningsbud i sang med 
singelton eller renons, bedöms dessa 
fortfarande som naturliga sangöpp-
ningar? 
  En amatör- och trivselspelare 
 
DANIEL SVARAR 
Som du har läst dig till räknas sangbud 
med en kortfärg inte som naturliga 
och är detta det systemenliga budet 
förväntas man alertera. Det är alltså 
skillnad på att göra ett enstaka undan-
tag (man får ju bjuda hur man vill) 
som inte partnern har större anledning 
att misstro än motståndarna och att 
sätta något i system. Ett exempel på 
att sätta det i system vore om alla 
4441-händer inom ett visst styrkein-
tervall måste öppnas med 1 sang. 
 Du berör även en annan frågeställ-
ning, nämligen om man har fullgjort 
sin alerteringsplikt genom att beskriva 
budet på deklarationen. Så är det inte. 
Man måste alltid alertera bud som 
kräver det. Sedan ska man även be-
skriva sina metoder på deklarationen 
så att motståndarna kan förbereda sig 
innan spelet. 
 
KORRIGERING EFTER SPELAD TÄVLING? 
Jag besökte för första gången Bridge-
festivalen i Örebro. Där deltog jag i 
SM för nybörjare – med stor glädje 
och spänning.  
 Dock är det så, att jag hade en 
bricka som jag känner att det finns 
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PROBLEM 1

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

SYD VÄST NORD ÖST
1c 2s 33 pass 
42 pass 5c pass 
6c pass pass pass

Utspel: spaderdam.
 Spelplan?

PROBLEM 2

'

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

SYD VÄST NORD ÖST
1c pass 13 pass 
1s pass 42* pass 
4s pass 53* pass 
6c  pass 6s pass 
pass pass

Syd valde att öppna med 1c. Marmic-
händer är alltid besvärliga. På andra 
budvarvet visar Nord spaderstöd och 

Under denna rubrik erbjuder Tommy Gullberg i varje nummer 
läsaren på testspel i lagtävling. Svara på de tre frågorna i 
fet stil innan du slår upp sidan 56.

ruterkontroll. Syd valde att begränsa 
sig men fortsatt kontrollbudgivning 
leder sedan till lillslam.
 Utspel: ruteress.
 Spelplan?

PROBLEM 3

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

SYD VÄST NORD ÖST
  1NT pass 
6s pass pass pass

Syd valde att mörka sitt innehav i 
budgivningen.
 Spelplan, när Öst bekänner?

Tommys lagom svåra

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

något att diskutera kring. På en bricka 
var resultatet så pass knasigt, att det 
borde väcka nåt frågetecken för de 
som tittar på resultaten. 
 Brickan i fråga hade blivit feldupli-
cerad, så att några spaderhackor ham-
nade hos mig istället. Vi hamnade i ett 
spaderkontrakt med ett par straff, men 
vi tog många fler stick än vad som 
hade gått i samma kontrakt med rätt 
giv. Det var sista brickan för kvällen 
och det var sent, så vi hann inte kon-
trollera resultatet. 
 Efter kontakt med TL menar de, att 
även om det är som jag säger så är 
slutresultatet sista chansen att göra 
något. Inga korrigeringar görs i efter-
hand. 
            Mattias Axner, Skövde 
 
DANIEL SVARAR 
Det var tråkigt att höra att det blev 
problem för er. Som du redan har fått 
besked om, är det för sent att ändra ett 
resultat när protesttiden för en tävling 
har gått ut. Det är därför viktigt att 
kontrollera sina resultat innan avslu-
tad tävling. När det är sista ronden för 
dagen är det så klart lätta att glömma 
det. 
 Det finns datoriserad hjälp som 
försöker detektera och informera TL 
om misstänkta resultat. Då kan TL gå 
och fråga de aktuella spelarna om re-
sultatet verkligen stämmer. Exakt hur 
dessa program fungerar vet jag inte, 
och det är beklagligt att denna bricka 
inte fångats upp av skyddsnätet.  
 Hoppas att du slipper dylika miss-
öden vid nästa års festival! 
 

Fråga
Bridge!
Alla frågor om bridge, oavsett 
om det gäller budsystem, färg-
behandlingar, böcker, berömda 
spelare eller annat skickas till 
Bridge. Våga fråga! E-posta till 
bridge@svenskbridge.se!
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TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE & BERTIL G JOHNSON, GRYTHYTTAN  FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

De senaste årens dominanter inom svensk veteranbridge gick inte att stoppa i år heller. 
Uddevallas Kalle Aldeborg och Kent Karlsson ledde i stort sett från start till mål.

Den här gången var det avgjort redan 
inför den avslutande rondens brickor. 
 – Nu kan det inte vara tur, skojar 
Kent Karlsson och syftade på en av de 
tidigare intervjuerna, väl medveten om 
att man måste ha lite medgång för att 
lyckas.
 – Till skillnad från 2017 spelade vi 
mer stabilt i år, konstaterar Kalle Al-
deborg som innan årets mästerskaps-
start inte riktigt trodde på att i år få stå 
högst upp på prispallen.
 – Det kändes som om att den här 
gången går det inte, men det känns 
ganska snabbt vart vindarna blåser när 
man väl börjar spela.
 Segerreceptet är enkelt.
 – När jag spelar med någon annan 
kommer en osäkerhet, men inte med 
Kent. Det är en sagolik trygghet att 
spela med honom, säger Kalle.
 Men det är inte bara tryggheten som 
ligger bakom SM-framgångarna.
 – Vi spelar vårt gamla hemsnickrade 
system och det har vi gjort i 50 år, 
säger Kent Karlsson.
 Systemet, BOKK, är uppkallat efter 
Björn Sanzén, Orvar Brattberg och 
herrarna själva, Kent och Kalle.
 – Det tog vi fram 1969, men det har 
förstås förfinats genom åren, berättar 
Kalle Aldeborg.
 – Det är några till som spelar det, 
men inte så många.
 – Systemet är aggressivt och vi bju-
der tufft. Vi bryr oss inte heller om vi 
gör någon idiotgrej utan vi har väldigt 
trevligt, säger Kent.
 Det är också egenskaper som kon-

VETERANMÄSTARE IGEN. Kalle Aldeborg och Kent Karlsson.

Sex veteranguld i par på nio år!

kurrenterna lagt märke till.
 Ett halvt sekels bridgespelande har, 
som sagt, gjort att Uddevallaspelarna 
känner varandra och några större för-
beredelser gör de inte.
 – Vi har bara spelat ett par gånger 
ihop sedan förra året, berättar de.
 Ni har vunnit flera gånger nu. Söker 
ni inte nya utmaningar?
 – Personligen gör jag det inte, säger 
Kalle som i nästa andetag inte skulle 
vara främmande för att spela EM eller 
VM i lag om det skulle bli aktuellt.

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

Här tog sig budgivningen efterhand 
upp till 6s, när Kent som Syd miss-
tänksamt började titta på den där ru-
terkungen. Man kan kanske tycka att 
en singel och en halvskröplig sidofärg 
fortfarande talade för färgslammen –
men Kent flyttade över till 6 sang.
 När Kalle hade båda klöverhonnö-
rerna var det ett utmärkt val. Hade det 
varit lika roligt om Kalle haft K-x?
 Lite småironiskt var det förstås att 
att Kalle hade den ruterknekt som 
med sitsen skyddade kungen. Hela 
manövern gav därmed bara tre extra-
poäng, för det var inte mer än sex par 
som bjöd slam.
 Segermarginalen var stor till silver-
medaljörerna Rolf Bengtsson–Andreas 
Könyves, Lunds BK/BK S:t Erik: 114 
poäng. De, i sin tur, hade en liknande 
marginal till bronsmedaljörerna, Mart 
Altmäe och Lars Norbäck, BK S:t 
Erik/Lidingö BK.

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

TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE & BERTIL G JOHNSON, GRYTHYTTAN  FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Efter ett silver och tre brons blev det till sist ett guld för Jenny Evelius-Nohrén  
och Ylva Karlsson-Uisk i SM par damer.

SM-par damer blev en spännande his-
toria, där det såg ut att bli ”hemmase-
ger” och en upprepning från 2017 (då 
guldet delades) för Örebridgens Maria 
Grönkvist och Catharina Ahlesved. 
 Med bara några få brickor av det 
totalt 102 som spelades över de två 
speldagarna återtog dock Uppsala-
bridgens Jenny Evelius-Nohrén och 
Ylva Karlsson-Uisk ledningen.
 – Vi tog över strax före slutet och 
inför den sista ronden var det nästan 
avgjort, berättar SM-guldmedaljörer-
na.
 För Jenny Evelius-Nohrén var det 
första SM-guldet medan Ylva Karls-
son-Uisk har ett guld sedan tidigare 
med sin make i mixed.
 – Det tog jag 1997, minns Ylva. Vi 
har en andraplats och tre tredjeplatser 
sedan tidigare.
 Den senaste pallplaceringen var ett 
brons 2010 för de tidigare landslags-
spelarna.
 Förklaringen till triumfen är enkel 
om man får tro Uppsalaspelarna.
 – Vi ger aldrig upp och vi lyckas 
alltid komma tillbaka, säger de och 
fortsätter.
 Jenny Evelius-Nohrén har under 
en sjuårsperiod varit bosatt i London 
på grund av jobbet, vilket har gjort att 
bridgespelande blivit lite lidande.
 – Detta var fantastiskt roligt, nästan 
overkligt efter våra andra- och tredje-
placeringar, säger Jenny.
 – Nu ska vi fira med champagne! 
avslutar 2018 års mästare i dampar.
 Tvåa i årets damfinal blev Maria 

SVENSKA MÄSTARE FÖR DAMPAR. Jenny Evelius-Nohrén och Ylva Karlsson-Uisk.

Spännande damfinal

Grönkvist och Catharina Ahlesved, 
Örebridgen. Bronset tog Louise Hall-
qvist och Ylva Johansson, BK S:t Erik 
hem.
 En lärorik bricka vad gäller mar-
keringar är följande, där Väst genom-
gående spelade 43.

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

Vid 23 av borden släppte Nord-Syd 
ifrån sig ett övertrick. Blivande silver-
medaljöserna Catharina Ahlesved och 
Maria Grönkvist hade emellertid ord-

ning på markeringarna och tog sina tre 
lågfärgsstick för en delad topp.
 Egentligen är ju detta grundläggan-
de hantverk. Genom att lägga damen 
på ruteress lovar Syd också knekten. 
När sedan trean kommer på kungen 
vet Nord vem som har den sista ru-
tern och klöverskiftet är givet.

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



    BR IDG E  SEP TEM BER 20182 2

TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE & BERTIL G JOHNSON, GRYTHYTTAN  FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Ylva Pyykkö och Anders Erikson har spelat bridge tillsammans i 15 år.
 – Det kändes som det var dags nu, skojar duon efter SM-guldet i mixedpar.

BK Centrumspelarna Ylva Pyykkö 
och Anders Erikson är inte bara ett 
par vid bridgebordet utan också pri-
vat.
 – Vi har varit tillsammans i 17 år 
och spelat ihop de senaste 15 åren. För 
oss är bridgen en stor del av vardagen. 
Bridge är vår hobby och vårt intresse, 
berättar Anders Erikson.
 Kanske kan man säga att det var 
deras tur att få kliva högst upp på 
prispallen och hyllas med medaljer, 
blommor och nationalsång inför flera 
hundra bridgespelare i Conventum 
Arena i Örebro.
 Av applåder, kramar och gratulatio-
ner att döma var paret värdiga vinnare. 
Det var också två rörda spelare som 
klev ned från pallen efter hyllningarna.
 Annars var det Ludvikabygdens och 
syskonen Sara Asplund Sivelind och 
Daniel Sivelind som var i ledningen 
efter första dagens 64 brickor, av de 
totalt 102 som skulle avverkas, med 
göteborgarna som tvåa.
 – Vi tog en tidig ledning andra  
dagen, berättar Ylva Pyykkö.
 Efter att ha varit nära pallen flera 
gånger tidigare blev det äntligen inte 
bara en pallplats för första gången utan 
också ett SM-guld för göteborgarna.
 – Medaljen kändes klar ganska ti-
digt, menar Anders Erikson.
 – Vi hade så mycket poäng till godo 
och jag tänkte att jag kan inte bli fyra 
igen.
 För bara ett par dagar tidigare var 
det just vad Ylva Pyykkö blev i finalen 
i SM-par damer (med Lena Johansson 

MIXEDGULD. Ylva Pykköö och Anders Erikson.

Överst på pallen efter 15+2 år som par

från Ulricehamns BK).
 Nu blev det ändå viss spänning till 
slut.
 – Vi hade en knackig sista rond, 
men vi höll undan, säger Anders Erik-
son som nu kan lägga en seniormedalj 
i guld till samlingen där det sedan 
tidigare finns tre JSM-guld.
 – För mig var det här första medal-
jen, säger Yla Pyykkö.
 Annars är det mest lagspel som 
lockar paret.
 – Det enda parspel vi spelat är mix-
edkvalet och nu detta. Annars är det 
Allsvenskan och SM-lag som gäller.
 Det här med att vara ett par också 
på sidan av bridgebordet har både sina 
för- och nackdelar.
 – För det mesta går det bra och det 
blir bättre med åren. Vi har ett bra 
samspel, säger paret.
 Varför var det ni som tog hem SM-
guldet i mixed?

 – Vi spelade lugnt, stabilt och fo-
kuserat. Det var bara att fortsätta med 
nästa bricka.
 Hur kändes det här?
 – Jättekul. Fantastiskt roligt.
 Barnen gick kurs i höstas och kan-
ske kan det bli mer spel på Bridgefes-
tivalen med dem ett annat år.
 Mixedguldvinnarnas klubb, BK 
Centrum, är liten förening med bara 
ett fåtal medlemmar men har ändå 
lyckats sätta Göteborg på kartan.
 Förra året tog till exempel Ronny 
Ovesson Ejnell i par med Jan-Erik 
Åsmo hem guld i SM-par och i år 
knep de silvret. 
 Silvret gick till Sara Asplund  
Sivelind och Daniel Sivelind. Peggy 
Nyholm, Arvika BS, och Tommy 
Gunnarsson BK Falkenberg spelade 
hem bronset.

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

BRIDGEFESTIVALENS SAMARBETSPARTNERS

Bridge - och  Kulturresor

   

TEXT & FOTO: ANDREAS ÅBOM, TORESTORP 
Det har varit sju fantastiska dagar på 
Bridgefestivalen. Extra roligt var det 
med ännu ett deltagarrekord på en 
enskild tävling: 486 par! Tävlingarna 
börjar och slutar på exakt tid. Impo-
nerande organiserat av bl a den gode 
Micke Melander med stab.  
 Att jag som är orutinerad får möj-
ligheten att spela upp till tre tävlingar 
om dagen samt delta på seminarier 
på kvällen, där både bridgelärare och 
landslagsspelare tipsar om olika äm-
nen samt går igenom vissa brickor 
från den just avslutade tävlingen, är en 
höjdare.  
 Peter Ventura från Bridgeförlaget 
var givetvis på plats och gav goda råd 
om intressanta böcker. 
 Hoppas på att se ännu fler från 
Göteborg och övriga landet på plats 
nästa år.  
 En insikt... jag skulle ha börjat med 
bridge som junior! 
 Nu ser jag fram emot ordinarie 
spelschema på Bridgens Hus i Göte-
borg.

En liten hälsning från Bridgefestivalen 

Micke Grönkvist håller seminarium om partävlingsteknik.

Massor av bridgespelare!
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För mer information om bridge: Christer Cedergren  0709-17 04 88 • Kalle Persson 0730-80 89 07

SISTA MINUTEN: 11 750 kr ord medl. pris 12 450 kr 10 dgr, 7 mar              

• Svenska bridge- & reseledare • Flyg Arlanda-Mallorca t/r • Logi inkl frukost
• 11 måltider • Utfärd Palma  • Utfärd Soller

Malta
Megaliter och riddarstäder–de maltesiska öarna är verkligen medelhavets bästbevarade hemlig-
het. Tillsammans med vår mycket kunnige svenske reseledare och guide Fredrik Hammenborn, 
som bor på Malta, får vi en inblick i öns mycket speciella historia. Vår bridge-och reseledare Christer 
Cedergren & Kalle Persson ordnar bridgespelet. På denna resan även trivselbridge.

Pris NU: 13 490 kr ord. pris 13 990 kr 13 dagar, 4 nov 

Kroatien
Upplev både de små vackra orterna längs Adriatiska kusten, Podgora, i hjärtat av Makarska rivi-
eran och landets huvudstad Zagreb. Dagligt bridgespel varvas med intressanta utfärder tillsam-
mans med vår kunniga lokalguide Zlatko. Bridge- och reseledare: Christer Cedergren.

Pris NU: 15 450 kr ord. pris 15 950 kr 12 dagar, 25 sep   FÅ PLATSEN KVAR      

Innehållsrika bridge- och kulturresor
Boka innan

30 sep erhåll

500 kr 
rabatt

Vi spelar tävlingsbridge på alla våra resor, men på några avresor erbjuds även trivselbridge. 
www.reseskaparna.se/bridgeresor

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

Solkusten
Spaniens soligaste landskap lockar med små mysiga bergsbyar och trevliga orter längs havet. Vi 
bor bekvämt invid havet i Fuengirola. Med oss på resan har vi våra bridge- och reseledare Chris-
ter och Britt Cedergren samt vår lokala guide Monica som är bosatt i Fuengirola.

Pris NU: 14 450 kr ord. pris 14 950 kr 11 dagar, 27 feb 

Portugals Riviera
Vi bor invid havet i badorten Carcavelos och gör utfärder tillsammans med vår ciceron Isabel 
Höckert som visar oss sina smultronställen.

Pris NU: 17 450 kr ord. pris 17 950 kr 10 dagar, 15 maj 

TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE & BERTIL G JOHNSON, GRYTHYTTAN  FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Det blev seger för lag Golddiggers i veteranernas SM-lag.
 – Lite oväntat, säger en av guldvinnarna Lars Goldberg.

Golddiggers avgjorde på sista brickan

VETERANMÄSTARE:  Fr v: Lars Goldberg, UllaBritt Goldberg, Peter Görnandt 
och Henrik Wegnelius.

Lars Goldberg har tagit många medal-
jer både internationellt och nationellt.
 Men guldglansen har varit mer 
sällsynt.
 – Jag har något juniorguld, säger 
Lars Goldberg.
 I vinnarlaget Golddiggers ingick 
också UllaBritt Goldberg, Henrik 
Wegnelius och Peter Görnandt.
 En tämligen säker semifinalseger 
och ett tidigt grepp om finalen mot 
Mrs Bumble (Mats Pettersson, Per-
Inge Helmertz, Jöns Johansson, Kjell 
Carlsson och Gunnar Elmroth) tog 
sedan laget fram till guldet.
 SM-segern blev ett bra avstamp 
för laget som i december ska åka till 
Milano för att spela en internationell 
lagtävling.
 – Det är lättare att spela mot utländ-
ska spelare som spelar mer naturligt. 
De har inga konstiga system.
 Och det har inte du heller…?
 – Jag tycker att det är viktigt att ha 
ett enkelt system. Då har man kraften 
kvar till budgivning, spelet och till 
nästa bricka. Annars tycker jag att det 
är lite för många brickor att spela oss 
seniorer.
 Lars Goldberg öste annars beröm 
över arrangemanget och inte minst 
veteranmästerskapet.
 – Det har varit väldigt trevligt. Det 
är en bra lokal och det är duktiga och 
trevliga tävlingsledare. Det är roligt att 
möta spelare från hela landet. Det här 
var verkligen kul.
 Är ni tillbaka på Bridgefestivalen 
och deltar i veteranlag nästa år?

 – Absolut! Vi måste försvara titeln, 
säger Lars Goldberg.
 Före finalens allra sista bricka ledde 
Mrs Bumble med 1 imp. Tävlingens 
sista spel såg ut så här:

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

Kjell Carlsson och Gunnar Elmroth 
satt Nord-Syd och hissade sig upp till 
63. Spaderfärgen gav bara ett kast på 
Syds hand, så avgörande var ruter-
essets placering. När det ur spelföra-
rens perspektiv satt fel, betydde det en 

straff – och guldet gled ur händerna. 
Henrik Wegnelius–Peter Görnandt 
stannade i 43 vid det andra bordet.
 Finalens efterdyningar handlade 
mest om en WO-matchs vara  
eller icke vara. Då utrymmet här är 
begränsat hänvisar vi intresserade  
till svenskbridge.se.

B R I D G E F E S T I V A L  S M  L A G  V E T E R A N E R
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• Svenska bridge- & reseledare • Flyg Arlanda-Mallorca t/r • Logi inkl frukost
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Megaliter och riddarstäder–de maltesiska öarna är verkligen medelhavets bästbevarade hemlig-
het. Tillsammans med vår mycket kunnige svenske reseledare och guide Fredrik Hammenborn, 
som bor på Malta, får vi en inblick i öns mycket speciella historia. Vår bridge-och reseledare Christer 
Cedergren & Kalle Persson ordnar bridgespelet. På denna resan även trivselbridge.

Pris NU: 13 490 kr ord. pris 13 990 kr 13 dagar, 4 nov 

Kroatien
Upplev både de små vackra orterna längs Adriatiska kusten, Podgora, i hjärtat av Makarska rivi-
eran och landets huvudstad Zagreb. Dagligt bridgespel varvas med intressanta utfärder tillsam-
mans med vår kunniga lokalguide Zlatko. Bridge- och reseledare: Christer Cedergren.
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På våra resor ingår alltid: • Erfarna svenska bridge- & reseledare • Svensktalande lokalguide 
• Flyg t/r • Logi • Oftast halvpension • Utfärder • Dagligt bridgespel   

Solkusten
Spaniens soligaste landskap lockar med små mysiga bergsbyar och trevliga orter längs havet. Vi 
bor bekvämt invid havet i Fuengirola. Med oss på resan har vi våra bridge- och reseledare Chris-
ter och Britt Cedergren samt vår lokala guide Monica som är bosatt i Fuengirola.

Pris NU: 14 450 kr ord. pris 14 950 kr 11 dagar, 27 feb 

Portugals Riviera
Vi bor invid havet i badorten Carcavelos och gör utfärder tillsammans med vår ciceron Isabel 
Höckert som visar oss sina smultronställen.

Pris NU: 17 450 kr ord. pris 17 950 kr 10 dagar, 15 maj 

REKORD!!!
För tre år sedan slogs 
deltagarrekord i en enskild 
sidotävling. Det var tisdagen 
den 28 juli 2015 som 464 par 
bestämde sig för att delta i 
morgonbronset och därmed 
putsa det gamla från året 
innan med 32 par. 
 Tisdag morgon den  
31 augusti 2018 var det 
äntligen dags igen! När det 
annonserades i spellokalen 
att hela 486 (!) par ställde 
upp i Bronstävling nr 12 
utbrast spelarna i en spontan 
applåd!

BRIDGEFESTIVAL 2019   •   26 JULI – 4 AUGUSTI


