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TILL SVENSKT EM-GULD I MIXED PAR



3RD European Transnational Open Teams
Monaco, Hotel Fairmont

WINTER GAMES 2020
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YOU LOVED THE WINTER GAMES 2018!
YOU WILL AD   RE THE WINTER GAMES 2020!

Find out more: www.wintergames.bridgemonaco.com

ZIMMERMANN CUP
SPELAS MED SWISSKVALIFICERING OCH KNOCKOUT
29 februari  -  6 mars 2020

FMB TROPHY
BOARD-A-MATCH
3 mars – 5 mars 2020

I båda tävlingarna spelas om europeiska mästartitlar, 
medaljer och mästarpoäng plus kontantpriser 
på minst 150000 € vid minst 35 deltagande lag.

TOP - The Open Pairs
6 mars – 8 mars 2020
Kontantpriser på minst 53000 € vid minst 45 deltagande par.

Rumspriser på                 hotell
från 199 € per rum och natt
inklusive stor frukostbuffé.

Bridgerummen ligger
inom hotellet med
sjöutsikt.

Lågprisboende i Beausoleil 
på promenadavstånd från 
spellokalen.

/EUROPEANWINTERGAMES WINTERGAMESMONACO WINTERGAMES2020

Information: www.wintergames.bridgemonaco.com 
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L E D A R E  C H R I S T E R  G R Ä H S

Christer Grähs vice ordförande 
christer.grahs@hylte.se

När jag skriver detta så har vi precis 
avslutat ytterligare en Bridgefestival. 
Extra roligt var det att vi lyckades 
med att slå nya rekord, både vad det 
gäller totalt antal deltagande med  
8 690 par och 525 par som rekord i en 
enskild tävling. Bridgefestivalen på-
minner om förbundet i stort, där det 
behöver finnas något för olika typer 
av medlemmar – som den som gör sin 
första tävling eller den som vinner SM 
eller Chairman’s Cup. Sen har vi ju 
alla dem där emellan. Det är en ba-
lansgång både i förbundet i stort och 
under festivalen, att försöka finnas till 
för alla typer av medlemmar.
 Vi är ett framgångsrikt bridgeland 
och för att kunna fortsätta vara det 
behöver vi få fram nya tävlingsspelare. 
För att lyckas med det behöver vi 
också ha en bredd. Jag tror inte att vi 
har råd att välja bort det ena eller an-
dra. De klubbar som lyckats bäst med 
juniorsatsningar är också väldigt bra 
på rekrytering i övrigt och att enga-
gera klubbens medlemmar i stort.

 När jag växte upp sa man ofta, har 
du inget positivt att säga så kan du 
vara tyst. Det kanske inte alltid var det 
allra bästa. För att kunna nå en positiv 
utveckling behöver man också kunna 
se att saker och ting kan utvecklas och 
göras bättre. I dag känns det tyvärr 
som om vågskålen har tippat över åt 
andra hållet, till att om inte har något 
negativt att säga så är man tyst. Det 
tror jag tyvärr leder till att vi i förläng-
ningen kommer att ha väldigt svårt att 
hitta ideella krafter.  
 Jag vill uppmana alla att regelbundet 
tala om för era funktionärer i klubb 
och distrikt när de gör bra saker.  Om 
ni gör det, tror jag att det blir lättare i 
längden att hitta de personer som vill 
ta på sig dessa uppdrag. Dessutom är 
jag också övertygad om att ni kommer 
få en bättre respons när ni kommer 
med förbättringsförslag. För handen 
på hjärtat, vem lyssnar man mest på 
när denne kommer med ett förslag? 
Den som brukar vara positiv eller den 
som brukar vara negativ?

Christer Grähs uppmanar i ledaren att regelbundet tala om för  
klubb- och distriktsfunktionärer när det gör bra saker.

Vi finns för alla medlemmar
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Ruter- & Bridgematesupport Micael Svensson, 019-277 24 82, msv@svenskbridge.se och Thomas Winther, 019-277 24 86, 

twi@svenskbridge.se

FÖRBUNDSINFO

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

Viktigt med adresser,
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.

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

Micael Svensson 019-277 24 82

Carina Wademark 019-277 24 84 

Micke Melander 019-277 24 85 

Thomas Winther 019-277 24 86

Roger Wiklund 019-277 24 87

Gunnel Hahne 019-277 24 89

OM MEDLEMSAVGIFTER
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.

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.

ÖVRIGT OM MEDLEMSAVGIFTER
Om man ”tappat” bort inbetal-
ningskortet kan man i stället
använda BG 373-3482, ange sitt
medlemsnummer och sin 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.

MEDLEMSREGISTER
Se till att rensa bort gamla 
medlemmar från era listor i 
klubbarna. Skicka in en lista till 
kansliet på dem som ska rensas.

KALENDERN
SEPTEMBER
-22 Svenska Cupen, omg 6
7-8 JSM par, Täby
7 Guldtävling, BK Albrekts,   
 Varberg
14-28 VM för nationslag, Kina
14-15 Rekommenderad spelhelg   
 Dam kval
21  Allsvenskan div 3 rond 4-6
26-20/10  Svenska cupen, omg 7
28-29 Allsvenskan div 2 rond 4-7

OKTOBER
11-12 Riksstämman  
12-13 DTL träff
13 Guldtävling, Enköping 
18-20 Allsvenskan Elitserien 6-11
19 Allsvenskan div 3 rond 7-9
26-27 Allsvenskan div 2 rond 8-11 

NOVEMBER
9  Guldtävling, Göteborg
14-16  EBL Champions Cup
14-17 Svenska Cupen slutspel
28-8/12 ACBL Höstmästerskap,   
 San Francisco
23-24 Rekommenderad spelhelg,  
 för SM Mixed kval

RIKSSTÄMMA
Rikstämman hålls 12/10 på Scandic 
Grand i Örebro. Se mer info på 
hemsidan.

DTL-TRÄFF
Efter Rikstämman så anordnas 
DTL träffen 12-13/10 på Scandic 
Grand i Örebro. Anmälan görs till:  
mme@svenskbridge.se.

TL STEG 3-UTBILDNING
10-12 januari anordnas TL Steg 
3-utbildning på Scandic Väst i 
Örebro. 
 Kontakta twi@svenskbridge.se 
vid frågor eller anmälan. 
 Mer info finns på hemsidan.
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Svensk-kinesiskt 
guld i i öppna EM

S I D  6 - 7

Tioåring veckans lirare
S I D  3 3

Svenskt JEM-guld
S I D  8 - 9

Hur festivalen började
S I D  2 4 - 2 5
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Det blev svenskt guld i öppna EM Par 
Mixed genom Cecilia Rimstedt med 
partnern Yu Xiong Shen från Kina. 
Detta efter en mycket jämn tävling, 
där det endast skiljde 1% mellan 1:a 
och 8:e plats. Extra spänning blev det 
genom att de blivande silvermedaljö-
rerna var inblandade i ett domslut på 
sista brickan. Till slut kom beskedet, 
att det blev guld till ”Cilla” – blott 
med 0,01% marginal! Vi tar en giv:

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

Yu Xiong Shen visade sig vara en för-
siktig general. På denna bricka passade 
han som Syd efter Cecilias sangöpp-
ning. Med aktuell sits var Shens beslut 
korrekt, då Öst-Väst kan straffa  
3 sang, trots 25 hp på Nord-Syds ledd.
 Öst spelade ut hjärtertre och Cecilia 
vann med handens kung. Hon spelade 
spader till bordets kung och sedan 
klöver till tian. När hon sedan spelade 
hjärterknekt från handen la Öst lågt.  
I det läget kände sig Cecilia nöjd – och 
begärde nio stick. 
 Eftersom Cecilia självmant gick på 

klövern, var det svårt för Öst att hitta 
rätt motspel: sticka hjärterknekten 
med esset och spela klöver.
 Eftersom det var så svårt att hålla 
spelföraren i åtta stick, fick Nord-Syd 
bara knappt under medel då många 
par bjudit och spelat hem 3 sang.

UTSPELSLÄGE

Här är ett utspelsläge som Cecilia 
ställdes inför. Hon hade följande kort 
och hörde budgivningen:

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Frey Cecilia Mauberquez Shen
12 3s D pass 
3NT pass pass pass

Med Nord-Syd i zonen bjöd Syd  
3 sang efter Cecilias spärrbud.
 Vad spelar du ut?
 Spader, kanske? 
 Det ger spelföraren det nionde 
sticket, när given var denna:

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Frey Cecilia Mauberquez Shen
12 3s D pass 
3NT pass pass pass

Med en s k Rosenkranz-redubbling, 
namngiven efter nyligen avlidne 
Georg Rosenkranz – mannen bakom 
många medicinska landvinningar, bl a 
p-pillret – kan Öst ge utspelaren hjälp. 
En sådan redubbling visar ess, kung 
eller dam i partnerns inklivsfärg, här 
spader. Så om Öst inte redubblar vet 
Väst att partnern inte har någon hjälp i 
spader och undviker därmed ett troligt 
favörutspel.
 På samma sätt kan Rosenkranz 
hjälpa till när partnern klivit in och 
MTH bjuder. En dubbling kan då få 
visa en honnör i inklivsfärgen. Som 

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

EM-guld till ”Cilla”
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: FRANCESCA CANALI, ITALIEN – EUROPEISKA BRIDGEFÖRBUNDET 

Det Europeiska Bridgeförbundet arrangerade i juni öppna EM för nionde gången i ord-
ningen strax utanför Istanbul i Turkiet. Flera svenskar aspirerade på medaljer,  
men bara en lyckades. Det blev en guldmedalj genom Cecilia ”Cilla” Rimstedt.

Cecilia Rimstedt med partnern Yu 
Xiong Shen från Kina spelade hem 
guldet i öppna EM Par Mixed.
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konsekvens förnekar en höjning av 
inklivsfärgen en honnör i färgen. 
Denna variant är egentligen omvänt 
hur Rosenkranz publicerade sin kon-
vention och benämns därför ofta som 
Omvänd Rosenkranz.
 Vid bordet avstod Cecilia från att ge 
spaderfavör i utspelet, när hon valde 
hjärteråtta. Därmed kunde spelföraren 
inte få ihop fler än åtta stick. 
 En straff till de blivande Europa-
mästarna.

NYTT NAMN

Till nästa gång kommer dessa mäs-
terskap att byta namn till European 
Transnational Championship. Det för 
att undvika missförstånd med nuva-
rande skrivning Open eller Öppna 
som kan misstolkas för öppen klass.

Cecilia Rimstedt gratuleras till guldet 
av Europeiska Bridgeförbundets 
svenske ordförande, Jan Kamras .

Spelplatsen var spatiösa Green Park Pendik Hotel and Convention Center, 
beläget strax utanför Istanbul i Turkiet.

Andra Winter Games i ordningen fick 
se ett ordentligt uppsving vad gäller 
antalet deltagare. Arrangemanget 
rosades på plats och de största stjär-
norna jämför Winter Games med 
världens största turneringar. Det var 
Pierre Zimmermann som hade idén 
att skapa en riktigt stark lagtävling i 
Europa. Lyckligtvis hade han också de 
ekonomiska muskler som krävdes för 
att förverkliga sina drömmar.
 Winter Games består av två lag-
tävlingar. Huvudtävlingen Zim-
mermann Cup börjar med tre dagars 
kvalificering och därefter slutspel. 
Medaljer delas ut till de tre främsta 
och prispengar till alla lag som når 
slutspel, varav €30.000 (300.000 kr) till 
vinnarna.
 Lag som inte går vidare till slut-
spel, eller blir utslagna, kan hoppa in 

MiniBridge

Det beräknas finnas drygt en miljon kortspelare i världen 

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

Alla spelar efter samma regelbok. Här ska du på några 

minuter få en inblick i kortspelet som roar och utmanar. 

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

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

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

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

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

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

Protokoll finns på nästa sida.

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

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

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

Denna folder på sex sidor ger kortfattad information 
om bridge och instruktioner om hur minibridge spelas. 
I foldern finns även protokoll, där resultatet kan noteras.

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

Gratis folder!

Bulletiner och resultat...

... med massor av fler roliga 
givar och annat från öppna 
EM kan laddas hem från: 
www.eurobridge.org
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Nytt svenskt JEM-guld

TEXT: DANIEL GULLBERG, STOCKHOLM & PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: FRANCESCA CANALI, ITALIEN – EUROPEISKA BRIDGEFÖRBUNDET 

Det svenska U26-laget spelade hem EM-guldet igen! U21 slutade på 5:e plats 
och U16 likaså. Det betyder att samtliga lag kvalificerade sig till VM 2020.

I början av juli spelades JEM-lag i 
norska Stokke. Efter de senaste årens 
framgångar hade de svenska juniorla-
gen rätt högt ställda förväntningar på 
sig, åtminstone i U26 och U21. Våra 
lag i Norge var:

U26

Simon Hult–Johannes Mattsson
Ida Grönkvist–Johan Säfsten
Axel Selvén
Kapten: Tom Gärds
Coach: Daniel Gullberg

U21

Sanna Clementsson–Alexander Sandin
Castor Mann–Erik Hansson
Hjalmar Sandblom
Kapten: Daniel Gullberg

U16

Andrea Nilsson–MayaLo Björk Heed
Isis Lundqvist–Markus Bertheau
Andreas Abragi–Ivar Lichtenstein
Kapten: Kathrine Bertheau
Coach: Lars Nilsson

Det svenska U26-laget gjorde det 
igen – och spelade hem guldet! U21 
var uppe och nosade på medalj, men 
slutade på 5:e plats. Samma placering 
blev det för  U16. Samtliga lag kvalifi-
cerade sig därmed till VM 2020.
 Här följer några trevliga spel av våra 
duktiga juniorer.
 Castor Mann i U21-laget hade här 
som uppgift att spela 3 sang: 

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

Efter 23, svagt, till vänster balanserade 
Castor som Syd med 2 sang och efter 
3s av Erik, som visade lågfärgerna, 
hamnade man i 3 sang med spaderut-
spel. 
 Vid en första anblick ångrade kan-
ske Castor att han inte passade på 23 
och tog de ”säkra” pengarna.
 Under alla omständigheter ser det 

EM-GULD FÖR SVERIGES U26-LAG. Upptill: Ida Grönkvist, Johan Säfsten,  
Johannes Mattsson, Axel Selvén, Daniel Gullberg (coach) och Simon Hult.  
På huk: Tom Gärds (kapten).
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ut som att Castor behöver få två spa-
derstick, så han duckade spaderutspe-
let i hopp om att motståndarna skulle 
fortsätta i färgen. Så blev det mycket 
riktigt, så efter spader till Västs dam 
och mer spader hade Castor sitt andra 
spaderstick. Om klövern nu hade bru-
tit vore nio stick i hamn, men när Väst 
sakade på andra klöverhonnören var 
goda råd dyra.
 Castor hade dock full korträkning 
(Väst är märkt med 3-6-3-1) och tog 
varsamt ut sin sista spader (med ett 
andra rutersak) samt hjärteress, innan 
han spelade ruter mot bordet i föl-
jande läge:

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

Genom att täcka Västs kort var han 
hemma, då Öst blev dubbelt inpetad. 
Öst tvingades direkt ge spelföraren 
stick nummer åtta, genom att vända in 
i en gaffel. Sen blev han inpetad igen, 
för att vända in i nästa gaffel!

ETT UDDA UTSPEL

Det här var första brickan i match 15 i 
U21-klassen.

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

Alla spelade 1 sang och tog minst sju 
stick – förutom mot Sverige. (I U26 
fanns det några fler kontrakt, men alla 
utom en i sang tog minst sju stick.)
 Alexander spelade nämligen ut 
spaderknekt, efter det att bordet visat 
spader! Spelföraren spelade senare en 
spader till Sannas dam och spelade i 
slutläget spader upp mot K-9 på bor-
det. 
 Kungen hade säkrat kontraktet 
(och denna gång gett ett övertrick), 
men spelföraren var så säker på att 
spadertio satt hos utspelshanden, att 
han maskade och gick en straff… efter 
lite diskussioner. Spelföraren var näm-
ligen så säker på att spadernio vunnit 
sticket, att han tillkallade tävlingsle-
daren när det påpekades att så inte var 
fallet. 
 Spelföraren var inte nöjd med Alex-
anders utspel, men tävlingsledaren 
bara ryckte på axlarna. Det är ju näm-
ligen fullt tillåtet att frångå sina över-
enskommelser, så länge inte partnern 
har större anledning att genomskåda 
det än motståndarna.

”VEM VAR DET?”

Den avslutande given i detta reportage 
hade vi kanske missat, om det inte 
vore för våra turkiska vänner. Deras 
kapten kom fram till Daniel Gullberg 
och frågade ”Vem var det?”. 
 Det framkom till slut, att han und-
rade vem som suttit Syd och spelat 
bra motspel, när endast två spelförare 
i lokalen gått bet. Efter lite grävande 
visade det sig att det var Ida Grönkvist 
som avsågs. Det är inte lätt att vara 
journalist när man har alltför ödmjuka 
spelare som inte berättar när de gjort 
något bra…
 På följande bricka var Öst spelföra-
re i 43. Det är ett mycket bra kontrakt 
som går hem om man löser antingen 
trumfen eller spadern. 

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

Trumfen sitter snett, men de flesta 
gick hem efter spader till kung och 
ess och en senare spadermask över 
knekten.
 Men inte där Ida satt Syd! På spa-
der till kungen duckade hon i tempo. 
Spelföraren måste nu gissa hur spa-
dern är fördelad – och när Syd inte 
försett sig med esset, gissade han att 
det satt hos Nord. Han spelade därför 
spader till damen. Tji fick han, när Ida 
vann med esset – och spaderknekt tog 
straffen!
 Det var bra duckat av Ida. Om man 
skulle se K-D-10 på bordet hade det 
varit lättare att ducka, men Ida fick ett 
svårare läge då hon såg bordets 7-5-2.  
 Som spelförare är det möjligen nå-
got bättre att spela spader till damen 
istället för kungen, för då blir det svå-
rare för Syd att lägga lågt.

Bulletiner och 
resultat...
... med massor av fler roliga 
givar och annat från JEM 
kan laddas hem från:  
www.eurobridge.org
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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.

I förra numret svarade jag på hur 
man kan spela efter motståndarnas 
inkliv efter en egen sangöppning. 
Jag nämnde två alternativ, i grunden 
naturligt (eller Lebensohl) eller att 
försöka spela som om ingenting hade 
hänt, med dubbelt som “de tog mitt 
bud”. Efter att ha pratat med bridgelä-
raren Per Leandersson vill jag göra ett 
förtydligande. 
 Jag tror att den första varianten 
är mycket bättre. Att helt strunta i 
motståndarnas bud fungerar sällan 
bra; de buden ger också information 
att ta hänsyn till. Att fortsätta spela 
sitt system efter inkliv har även andra 
problem. Motståndarna har tagit bort 
budutrymme, så vad ska svarshanden 
göra med buden som inte längre går 
att bjuda, t ex 2c efter 1NT och ett 
inkliv med 22? 
 Antingen bestämmer paret att den 
handen inte går att visa längre eller så 
får man försöka klämma in den någon 
annanstans i systemet. Båda dessa 
alternativ har klara problem. I det 
första scenariot finns det nu händer 
svarshanden inte längre kan visa och 
i det andra har man krånglat till sys-
temet och inte lyckats hålla det intakt 
som ju var hela poängen från början. 
Nej, naturligt och enkelt får vara vin-
nare även denna gång. 

ÖVERFÖRING TILL LÅGFÄRG

Jag har en fråga om överföring till 
lågfärg med 2s efter öppning 1 sang.

Hur många kort i lågfärgen bör jag ha 
– och hur många hp som mest?

Claes-Göran, Trelleborg

DANIEL SVARAR

Jag antar här att 2s är svagt med en 
eller två lågfärger (eller ett starkt 
alternativ). 
 Med sexkorts lågfärg bör man 
definitivt se till att hamna i 3 i lågfärg 
istället för att spela 1 sang. Dels kan 
man vara säker på minst åtta trumf 
ihop, dels finns potentiellt många stick 
att tjäna. Med en svag hand i sangspel 
kommer man antagligen inte att både 
kunna ställa långfärgen och ha en 
ingång för att ta vinnarna. Är färgen 
trumf är man garanterad många stick 
i färgen. 
 Med femkorts lågfärg bör man säga 
pass. Risken finns då att man bara har 
sju trumf, men även om partnern har 
stöd är det enklare att ta sju stick än 
nio. 
 Med 5-5 i lågfärgerna ska man 
också bjuda 2s. Öppningshandens 
svar kommer att visa en preferens 
och man hamnar i sin bästa färg, som 
garanterat är på minst åtta kort (med 
2-2 i lågfärgerna hade man inte öppnat 
med 1 sang). Med 5-4 i lågfärgerna 
är det mer av ett gränsfall, men det 
är nog bäst i längden att bjuda 2s. 
Partnern behöver ju inte ha 2-3 i dina 
färger varje gång. Ofta har man åtta 
trumf i någon av färgerna. 
 Styrkan för dessa bud är att du inte 

ska tro på utgång. I praktiken innebär 
detta max 7-8 hp, beroende på hur 
spelstark handen är (med bra fördel-
ning klarar man ofta utgång med färre 
poäng än i vanliga fall). Med en star-
kare hand får man invitera eller bjuda 
utgång direkt. 
 Om man har ett starkt alternativ 
i 2s finns det ingen övre gräns för 
styrkan. Det ovanstående gäller då för 
det svaga alternativet. Det vanligaste 
starka alternativet är båda lågfärgerna. 
Då kan man på partnerns svar bjuda  
3 i högfärg för att visa kort färg och  
3 sang för att visa 5-4-2-2. 
 En liten överkurs: Om man vill kan 
man låta sitt beslut med 5-4 baseras 
på hur partnern svarar på 2s. Vad 
jag vet finns det två vanliga varianter, 
antingen 1) 2 sang som längre ruter 
eller ingen preferens och 3c som 
längre klöver, eller 2) 2 sang som 
längre ruter och 3c som längre klöver 
eller ingen preferens. Med variant 1) är 
det lite känsligt att bjuda 2s med fem 
klöver och fyra ruter. Om partnern 
svarar 2 sang måste man bjuda 3c som 
han passar på (du kan ju ha en enfärgs-
hand i klöver) och har han två klöver 
och fyra-fem ruter är ni inte i er bästa 
färg. 
 Med fem ruter och fyra klöver hade 
du inte haft samma problem; på 2 sang 
kan man bjuda 32 och vara säker på 
att det inte finns en bättre trumf. Vice 
versa gäller för variant 2). 

F R Å G A  D A N I E L  Ö V E R F Ö R I N G  T I L L  L Å G F Ä R G
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F R Å G A  D A N I E L  N E G A T I V  S A N G

ÄR NEGATIV SANG ETT NÖDBUD?

Svarsbudet 1 sang, som visar 6-10 hp, 
har jag lärt mig vara ett nödbud. Jag 
har använt det, oavsett om motstånda-
ren bjudit eller inte, ända till i somras. 
Då spelade jag med ny partner som  
blev irriterad över att jag inte hade håll 
i motståndarens inklivsfärg när jag 
bjöd 1 sang. Håll i inklivsfärgen krävs, 
fick jag veta. Hon fick medhåll av flera 
andra spelare och efter det läste jag 
någonstans att det är korrekt. Nu har 
jag en ny partner – som hävdar att det 
inte behövs håll efter motståndarens 
inkliv. Jag vore tacksam om du kan 
klargöra vad som gäller!
              Lis

DANIEL SVARAR

Som du säger, är svarsbudet 1 sang 
på en färgöppning ett nödbud, avsett 
att hålla budgivningen vid liv när 
man inte har en färg att bjuda på 
enläget och är för svag för att bjuda 
på tvåläget. Anledningen till att man 
behöver hålla budgivningen vid liv är 
att inte missa utgång, om partnern har 
maximum för sin öppning. 
 När motståndarna klivit in har man 
inget behov av ett nödbud för att hålla 
budgivningen igång. Partnern kommer 
alltid att få en chans till att bjuda 
ändå. Av denna anledning är 1 sang 
efter ett inkliv ett konstruktivt och 
beskrivande bud – och lovar därför 
håll i motståndarnas färg. Eftersom 
man inte måste bjuda, tycker jag också 
att man bör ha lite bättre kort och 
föredrar att den undre poänggränsen 
är 8 hp. 8-10 hp eller 8-11 hp är båda 
rimliga intervall. 

ANDRA SVAR PÅ 2c ENDA KRAV?

Jag har en fråga om öppningsbudet 
2c, enda krav. I stället för 22, relä, 
kan man svara med hur många ess 
man har, varvid 4c senare i budgiv-

ningen fungerar som kungfråga? På en 
relativt låg nivå har man då skaffat sig 
en sig en hyfsat god uppfattning om 
eventuella slammöjligheter. Vad säger 
du?

 Peder Gedda, BK Hudik

DANIEL SVARAR

Det finns flera andra varianter på det 
du beskriver, t ex kontrollsvar på 2c 
eller 4c som essfråga (Gerber). Den 
gemensamma nämnaren är, att man på 
en låg nivå kan berätta något om hon-
nörer för, att som du säger, få en bild 
av slammöjligheterna. I böcker som 
beskriver dessa metoder följs detta 
vanligtvis av ett exempel där detta 
passar utmärkt. Man spikar trum-
fen och kan sedan antingen stanna i 
utgång, när man vet att ett nyckelkort 
saknas, eller bjuda en tuff slam för att 
partnern hade nyckelkortet. 
 Verkligheten ser dock inte ut så.  
 Ponera att budgivningen startar 
2c-23 (ett ess) och öppningshanden 
har en kravhand med hjärter. Han 
måste nu bjuda 33 och man är redan 
uppe på treläget. Om svarshanden inte 
har trumfstöd har man kommit riktigt 
dåligt till. Ofta kommer man att få 
chansa på 3 sang, när ett annat kon-
trakt var bättre. Alternativt försöker 
man visa sina färger och trissar upp 
nivån på budgivningen, bara för att 
upptäcka att det var 3 sang som skulle 
spelas ändå – ett kontrakt man för 
länge sedan passerat. 
 Jag är övertygad om, att det vikti-
gaste i budgivningen är att hitta rätt 
färg (benämning). Rätt nivå kommer 
i andra hand. En väldigt kort moti-
vering: Om man hittar rätt färg men 
råkar komma för högt kan man oftast 
klara sig med lite tur – ett par maskar 
kan ju gå. Om man däremot hamnar i 
fel färg brukar det vara omöjligt att få 
en bra bricka. 

 Av den anledningen bör budgiv-
ningen vara så ekonomisk som möjligt 
tills en trumffärg hittats. Därför 
tycker jag att det är bättre med 22 
som relä. När trumfen har spikats har 
man oftast flera budnivåer på sig att 
reda ut kontroller och ess och avgöra 
om slam ska spelas eller ej.

ALTERNATIV TILL HOPP?

Efter öppning 13 eller 1s använder 
vi återbudet 2c som ”Häxan”, d v s 
antingen minst 5-4 i bjuden högfärg 
och klöver alternativt en starkare hand 
med minst femkorts högfärg och 16+.
 Kan man använda nåt liknande bud 
efter följande budgivning?

SYD VÄST NORD ÖST
1c pass 1s pass
2c pass ?

Svarshanden ska väl inte behöva 
hoppa till 32 eller 33 för att kräva?

 Vetgirig

DANIEL SVARAR

Jag brukar spela 22 som artificiellt 
utgångskrav. 
 Oavsett borde ny färg vara krav, 
även utan hopp.

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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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

PROBLEM 1

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

SYD VÄST NORD ÖST
 13 D  pass 
4s pass pass pass

Utspel: klöverdam.
 Väst vinner första stick. Han fort-
sätter med klöverknekt, som också 
får vinna stick. Inte heller klövertio 
sticker någon. Du stjäl förstås den 
tredje klövern. 
 Hur tänker du dig hemgång?

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 58.

PROBLEM 2

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

SYD VÄST NORD ÖST
1s pass 2NT* pass 
32* pass 33* pass 
3s pass 4c* pass 
43* pass 4NT* pass 
53* pass 6s pass 
pass pass

Nords 2 sang berättar om utgångskrav 
med trumfstöd. När Syd sedan redo-
visar kort ruter och tillägg leder kon-
trollbud och essfråga till lillslam.

Tommys lagom svåra

GIVBORD. Du kan utläsa både 
zoner och giv från givborden. 
Givaren markeras med en cirkel 
och zoner markeras med vitt 
(ozon) eller rött (zon). Här 
följer några exempel.

 Nord giv, ingen i zon.

 Öst giv, N/S i zon.

 Syd giv, Ö/V i zon.

 Utspel: ruterkung.
 Du tar för ruteress och trumfar ut i 
två drag. 
 Är kontraktet säkert?

PROBLEM 3

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

SYD VÄST NORD ÖST
  1c* 1s 
3NT pass pass pass

Öppningsbudet var modell 5542, där 
man normalt har en svag sang på öpp-
ningsbudet 1c.
 Utspel: spadersex.
 Du begär en låg spader från bordet. 
 Hur tänker du dig hemgång, när 
Öst då nöjer sig med spaderåtta?

DTL-Träff 
 
Den 12-13 oktober 2019, i direkt anslutning till att årets Riksstämma  
avslutats, kommer SBF återigen att arrangera en träff för landets  
distriktstävlingsledare.

Lördag 12 oktober
15.00 – 15.30  Välkommen till DTL träff – Digital DTL-pärm
15.30 – 17.00  Att vara DTL 
17.00 – 18.30  Våra regelverk: Generellt, Allsvenskan, SM,  
   Svenska Cupen, Bridgefestivalen 
18.30 – 19.30  DM/SM och trender i distriktsförbunden
19.30 –   Middag

Söndag 13 oktober
09.00 – 10.30  Frågor från distrikten
10.30 – 11.30  Nya MP-bestämmelser
11.30 – 12.30  Alkoholpolicy, Disciplinnämnden (DN), Avvikande händelser, Lagkommissionen (LK) 
12.30 – 13.00  Utvärdering, sammanfattning och avslutning
13.00 –   Lunch och hemfärd
 
Boende med helpension 
Fredag – söndag     Enkelrum  2400:-
Fredag – lördag eller lördag - söndag  Enkelrum  1200:- 
 
Fredag – söndag     Del i dubbelrum 1800:- 
Fredag – lördag eller lördag - söndag  Del i dubbelrum 900:- 
 
Med helpension avses frukost, lunch, middag samt kaffe med kaka. Där första måltid är fredag middag 
och sista måltid är söndag lunch. 

Anmälan
Anmälan till DTL träffen ska göras senast den 6 september. 
Anmälan skickas till mme@svenskbridge.se, ange även vid anmälan önskemål om ev. boende.    

 
Mycket välkomna till en intressant DTL träff! 
 
 
Micke Melander 
Svenska Bridgeförbundet

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

Mer info:
www.svenskbridge.se



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. 

BRIDGEKRYSSNING MED M/S BIRKA Varmt välkommen på en komplett 
Bridgekryssning. Tillsammans med våra kunniga bridgeledare spelar du 
bridge med nya och gamla vänner. Ombord njuter vi av omtalat god mat, 
aktiviteter och trivsam samvaro. Avresa från Stadsgårdsterminalen Stock-
holm, anslutningsbuss från Sundsvall, Bollnäs, Jönköping, Falun, Ludvika, 
Karlstad, Lidköping, Vingåker och Vadstena. 29/9 och 24/11, 2 dagar.  
Pris från 1 245 kr. 

BRIDGE PÅ UNDERBARA MALLORCA Njut av livet på denna älskade ö. Vi bor 
på fyrstjärniga Punta del Mar. Här äter vi goda måltider och spelar mycket bridge 
tillsammans. 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 19/10, 8 dagar. Pris från 10 995 kr. 

BRIDGE I NERJA Hit reser vi för att njuta det genuina Andalusien och spela 
mycket bridge. Vi bor bekvämt på fyrstjärniga lägenhetshotell Marinas de 
Nerja som ligger direkt invid El Playazo-stranden. Allt detta ingår i priset  
• Flyg till Málaga t/r • Transfer till hotellet t /r • Del i tvårumslägenhet på 
Marinas de Nerja • Halvpension på hotellet, frukostbuffé och middags-
buffé • Stadsvandring i Nerja • Daglig städning • Bridgespel 5 dagar/vecka 
• Grand Tours värdinna • Grand Tours bridgevärd Avresa från Stockholm 
19/1, 8 dagar. Pris från 9 595 kr. 19/1, 15 dagar. Pris från 13 595 kr. 

BRIDGERESA MED TÅG TILL GARDASJÖN I ITALEIN Nu öppnar vi möjlig-
heten för alla, som vill delta i en bridgevecka utomlands, att påbörja resan 
redan från hemorten. Vår nya bridgeresa går nämligen med tåg till Garda-
sjön i Italien. Avresa från Sverige 5/10, 10 dagar. Pris från 14 595 kr.

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

FLODKRYSSNINGAR | HÄLSORESOR | RUNDRESOR | LÅNGTIDSRESOR | BRIDGERESOR

Spela 
bridge med 

oss!

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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E

 

O
C H  K V A L I T É

Det mesta ingår i resans pris!

 
Bridgeresor i  
trevlig gemenskap!
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TEXT: SARTAJ HANS, SYDNEY

Yeh Bros Cup är en av de mest presti-
gefyllda turneringarna som finns. Den 
finansieras av Chen Yeh, en stenrik 
affärsman och bridgeentusiast från 
Taiwan. Starka lag från hela världen 
bjuds in till Yeh Bros Cup, baserat på 
resultaten från bl a EM och VM.
 Lagen kämpar om stora penningpri-
ser. Förstapriset är ofta uppåt 200 000 
kr (omkring 2 miljoner kr), vilket 
förstås är en omvälvande summa för 
att finnas en bridgetävling. En titt på 
kostnaderna (premier, arrangörskost-
nader och resebidrag till inbjudna lag) 
ger vid handen att turneringen kostar 
Chen Yeh över en halv miljon dollar 
(5 miljoner kr). Jag har själv deltagit 
många gånger – och turneringen är 
alltid prickfritt arrangerad. Spelarna 
behandlas med hövlighet och respekt, 
så det är ett privilegium att få tävla 
mot världens bästa i Yeh Bros Cup.
 Ett år tog Chen Yeh med lagen som 
anlände tidigt på en exklusiv restau-
rang. Under middagen frågade jag 
honom: ”Mr Yeh, den här turneringen 
kostar dig mycket pengar, så vad jag 
förstår har du stor glädje av att ar-
rangera den. Men vad anser resten av 
familjen om denna stora utgift?”
 Han log och svarade: ”Hemma har 
vi en regel. För varje dollar jag an-
vänder, måste jag ge min fru 1 dollar 
och samtidigt sätta av 1 dollar till min 
son. Som du förstår, kostar den här 
turneringen mycket mer än du kan 
föreställa dig!”

Giv med Sartaj: 
Fångad av en illusion

 Att spela bridge på ett lyxhotell i 
Shanghai, någon kilometer utanför 
stadskärnan, med fantastiska omgiv-
ningar, stort parkområde där spelarna 
kan promenera eller bli körda runt i 
golfbilar, är rakt igenom fantastiskt. 
 Den mest omdiskuterade brickan 
under segerbanketten var väldigt 
intressant, men låt oss starta med ett 
budproblem. Du sitter Syd med föl-
jande hand:

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

SYD VÄST NORD ÖST
 pass pass 13
?

Öst-Väst är i zonen, ni är i ozon.
 Vad bjuder du?
 Problem i bridgeböcker är ofta tyd-
liga. Du får händer med passande för-
delning för en upplysningsdubbling, 
täta färger passande för ett inkliv eller 
balanserade händer för att konkurrera 
med ett sangbud. I verkligheten är det 
inte lika enkelt. Bridge på expertnivå 
handlar ofta om att välja det minst 
dåliga alternativet bland val som alla 
har sina fel och brister.
 Med handen ovan känns 22 som 
ett underbud, men inte heller dubbelt 
eller 1 sang beskriver handen perfekt. 
Det finns inte något tydligt facit. 
 1 sang var ett populärt val bland ex-
perterna i Yeh Bros Cup. Budet visar 
antal honnörspoäng, stopp i hjärter 
och handen är förhållandevis jämn. 

Budet är också det som ger oss bäst 
chans att hitta en möjlig utgång.
 Efter sanginklivet höjde partnern 
raskt till utgång.

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

Väst spelar ut spaderfyra (fjärde hög-
sta, enligt 11-regeln). Öst stack ut-
spelet med esset och returnerade spa-
deråtta. Syds dam fick behålla sticket, 
medan Väst följde med spadertre. Hur 
värderar du kontraktets chanser?
 Spelföraren har åtta stick (ett i 
spader, tre i ruter och fyra i klöver). 
Om rutern sitter 3-2, som den gör 

S P E L T E K N I K  G I V  M E D  S A R T A J
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omkring två tredjedelar av fallen, 
kommer kontraktet att gå hem med 
övertrick. Men innan vi prövar rutern 
kan det vara klokt att inkassera några 
klöverstick, för att få mer översikt om 
fördelningen runt bordet.
 När spelföraren hämtade hem fyra 
klöverstick, följde Öst lite överras-
kande färg (Väst sakade två hjärter). 
Att Öst hade fyra klöver ökade risken 
för 4-1-sits i ruter.
 Spelföraren tog sig tid att gå igenom 
informationen han hade så här långt:
 1) Öst öppnade i zon mot ozon i 
tredje hand och visade femkorts hjär-
ter.
 2) Öst visade fyrkorts klöver, när 
han följde fyra gånger färgen spelades
 3) Väst duckade andra spaderron-
den. Det tyder på att Öst har trekorts 
och Öst femkorts spader. 
 Informationen så långt indikerade, 
att Östs fördelning var 3-5-1-4. I så 
fall sitter rutern dåligt. Spelföraren 
tog sig en grundligare genomgång 
gällande punkt 3). Det var flera saker 
som tydde på 5-3-sits i spader:
 1) Väst spelade ut spaderfyra (fjärde 
högsta) och följde andra gången spa-
der spelades med spadertre. Detta 
styrkte teorin att han har femkorts 
spader.
 2) Väst duckade andra spaderron-
den. Med sexkorts spader skulle han 
sett att han inte hade någon ingång, 
så då skulle han högst troligt vunnit 
andra spaderronden och skiftat till 
hjärter.
 3) Väst bjöd ingenting. Med kung-
tia-sjätte i spader skulle han möjligen 
bjudit 2s över 1 sang.
 4) Spadertvå saknades. Detta tyder 
på att Östs spader var E-8-2 och att 
resten av spadern satt hos Väst.
 Alla dessa indicier pekade i samma 
riktning. Spelföraren kände sig säker 
på att sitsen, med träkarlen inne, var:

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

Att godspela rutern är uteslutet, för 
motspelarna hämtar då hem sina tre 
stora spaderstick. Att godspela ett 
hjärterstick går inte heller, för Öst 
kommer att ta esset med en gång och 
spela sin sista spader.
Ser du något vinnande spelsätt?
 Spelföraren måste ta för ruterkung 
och slå sig fri med spaderknekt. Väst 
kan hämta hem sina tre spaderstick, 
men är sedan inpetad och måste ge 
spelföraren de tre sista sticken på 
E-D-10 i ruter. Spelföraren får ett spa-
der-, fyra ruter- och fyra klöverstick 
för jämn hemgång.
 Den aktuelle spelföraren i Yeh Bros 
Cup dubbelkollade all tillgänglig in-
formation och kom fram till att detta 
måste vara den vinnande spelplanen. 
Är du enig?
 Spelförararen tog för ruterkung och 
slog ut sig i spader – men då begärde 
Väst en straff i kontraktet! Given:

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

SYD VÄST NORD ÖST 
 Justin Lall 
 pass pass 13 
1NT pass 3NT pass 
pass pass

Som du ser satt rutern 3-2 hela ti-
den. Spelföraren hade 11 toppstick 
att hämta, men Västs listiga motspel 
skapade en illusion som var svår för 
spelföraren att genomskåda. När 
sedan spadern satt 6-2, gav spelföra-
ren bort kontraktet genom att spela 
spader till motståndarna. Om spadern 
hade suttit 5-3 som spelföraren antog, 
skulle motståndarna bara haft fyra 
spaderstick att hämta – inte fem som 
det nu var.
 Justin Lall gillrade som Väst en fälla 
som var svår för spelföraren att ta sig 
ur. Justin gjorde flera avgörande och 
bra saker: Han undgick att sladdra 
om fördelningen, genom att bjuda 2s, 
han duckade spaderdam, trots att han 
inte hade någon ingång, och han dolde 
spadertvå för att behålla illusionen av 
en annan sits.
 Många kanske tror att bridge på 
toppnivå ofta innehåller uppfinnings-
rika givar som jag just berättat om. Jag 
kan berätta, att så är inte fallet. Det 
som avgör är rena fel. Den som gör 
få fel har bäst chans att vinna. Vackra 
och kreativa motspel som detta före-
kommer sällan – och lyckas än mer 
sällan. Hatten av för Justin!
 Men spelföraren kunde ha spelat lite 
bättre. Låt oss gå tillbaka till positio-
nen då spelföraren prövade att räkna 
ut motspelarnas fördelning.

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

S P E L T E K N I K  G I V  M E D  S A R T A J

Fortsättning i spalt 3 på nästa sida!
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– Jag sponsrar dessa juniorer med en 
bok för att hedra minnet av Anders 
Wirgren och kanske kan boken inspi-
rera några juniorer, säger författaren.
 Mats Nilsland har genom åren 
skrivit en rad bridgeböcker. För 40 år 
sedan kom boken Modern Standard, 
ett system som fortfarande spelas 
av många bridgespelare. Nu är dags 
för en uppföljare: Five Cards Majors 
– The Scanian Way. Boken, som är 
skriven på engelska, bygger på fem-
kortsöppningar och är det system som 
Mats Nilsland själv praktiserar med 
partnern Björn Fallenius.
 Tanken var att boken skulle ges ut 
på det bokförlag som Mats Nilsland 
tillsammans med Magnus Lindkvist 
och Anders Wirgrens startade upp, ett 
förlag som togs över helt av Anders 
Wirgren för drygt 20 år sedan.
 Men hastigt avled skribenten och 
tidigare landslagsspelaren Anders 
Wirgren i en ålder av 67 år.
 – Jag tog kontakt med Peter Ven-
tura på Bridgeförlaget och diskuterade 
om att ge bort lite böcker för att hedra 

Anders minne, berättar Nilsland.
 För Wirgren och Nilsland har ge-
nom åren varit goda vänner och också 
spelat ihop.
 – Vi tänkte redan från start sponsra 
böckerna för juniorerna, men när 
Anders dog tänkte jag att vi skulle ge 
bort de 100 första böckerna. Juniorer 
från hela världen fick möjlighet att 
teckna sig för boken på hemsidan.
 Det tog en kvart innan listan var 
fulltecknad. Då beslöt Mats Nilsland 
att utöka antalet böcker till 200.
 – Det är juniorer från 43 länder, 
bland annat Indien, som finns med på 
listan över att få ta del av boken.
 Bridgeförlaget har administrerat 
utskicket, men Mats Nilsland har själv 
stått för tryck- och distributionskost-
naden för samtliga juniorer.
 – Ibland har fraktkostnaden varit 
större än kostnaden för trycket. Det är 
många som tackat mig. Det är inte helt 
lätt att få tag i bridgelitteratur i alla 
länder. Kanske kan boken inspirera 
till något, säger Nilsland som har  
planer på en uppföljare.

Mats Nilsland  
i Bridgeförlagets 
festivalshop.

Stort intresse för bok
TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Fler än 200 juniorer världen över har fått Mats Nilslands  
nya bok, Five Cards Majors – The Scanian Way, utan kostnad.

Ser du någon spelplan som kan 
lyckas, både med den här sitsen 
och den aktuella?
 Bästa spelföring är att spela en 
ruter till esset och mer ruter till 
kungen. Om Öst visar sig vara 
renons, som i sitsen ovan, kan 
spelföraren klara kontraktet med-
elst inpetningen i spader.
 Men om Öst följer färg när du 
spelar ruter (som han hade gjort 
med aktuell sits), vet vi att hans 
fördelning varit 2-5-2-4. Det är 
då kassaskåpssäkert att spela en 
hjärter från bordet. Öst kan ta 
för hjärteress, visst, men han har 
inte någon spader kvar att spela in 
sin partner. Han måste fortsätta i 
hjärter – och spelföraren har då 11 
stick.
 Tekniskt sett är inte den här 
spelföringen särskilt avancerad. 
Att ta med ruteress och -kung, för 
att få fördelningen bekräftad, är 
gratis, och borde inte vara så svårt 
att hitta. Men vid bordet är inte 
allt så enkelt.
 Vad Justin gjorde var så över-
bevisande, att spelföraren var helt 
säker på att han hade läst sitsen 
riktigt och att spadern satt 5-3. 
Jag klandrar honom inte. Det är 
lätt att göra rätt när alla korten är 
synliga, men det nät av illusioner 
som blev spunnet vid bordet, blev 
till slut för trångt för spelföraren 
att ta sig ur.

Giv med Sartaj
– fortsättning från sidan 15
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Lite svårare...
TEXT: PO SUNDELIN, STOCKHOLM

PO Sundelin levererar svårare spelproblem som det kan  
ta en stund att lösa. Lösningar hittar du på sidorna 56-57. 

Det är lite tidigt att tala om mörkare 
tider, men för att bespara er över-
raskningar vill jag förbereda er på att 
hösten är på väg. Men ni behöver inte 
invänta den. Lös på bara. 
 Ros och ris och nya problemidéer 
skickar ni som vanligt till följande 
adress: bridgeproblem@yahoo.se.
 I problemen sitter du alltid Väst. 

PROBLEM 1

Först en lätt tresangare med spadersex 
i utspel från Nord.

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

Ingen motståndare har fler än fem 
kort i någon färg.

PROBLEM 2A

2A är ett motspelsproblem. Eventuella 
likheter med 2B är rent tillfälliga.
 Nord öppnade med en femkorts 
hjärter. Syd drev till utgång. 

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

Öst spelade ut klöverknekt. Nord stal 
den andra klövern, spelade två gånger 
trumf, då Öst bekände, och tre gånger 

spader till Östs D-kn-x. Öst fortsatte 
med rutersex till bordets fyra.

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

Vad spelade du – och varför?

PROBLEM 2B

Syd öppnade med en (femkorts) hjär-
ter. Nord visade trumfstöd och bjöd 
utgång. 

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

Mot 43 inledde motspelarna med två 
gånger klöver. Syd stal den andra och 
trumfade två gånger då Öst bekände. 
Han fortsatte med kung, ess och en 
tredje spader. Öst bekände.  
 Läget har blivit:

  s 10
  3 kn 5
  2 10 5 4
  c —
 s —
 3 —
 2 K kn 6
 c 10 9 5 

Det är din tur. Vad fortsätter du med? 

PROBLEM 3

Du spelar 52 efter följande budgiv-
ning:

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

SYD VÄST NORD ÖST
 12 4s 52 
pass pass pass

Nord tar för spaderess. Syd bekänner, 
men stjäl nästa spader och fortsätter 
med hjärter. På trumfess sakar Nord 
en spader.
 Spelplan?

PROBLEM 4

Kan du straffa Syds 3 sang?

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

PROBLEM 5

Alex Selvén gav mig denna spännande 
storslam som han fått av Einar Jöns-
son.
 Det finns knappast någon budgiv-
ning som kan förklara hur du hamnat 
i 73. Men det är för sent att grubbla 
över vems fel det var.
 Finns det någon sits som ger 
hemgång? Och hur spelar du efter 
Nords spaderkung i utspel med denna 
önskesits?

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

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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MATS NILSLAND:
• 5-CARD MAJORS – THE SCANIAN WAY
Svenska Bridgeförlaget; 152 sidor 
Målgrupp: Elitspelare (och de som vill ta 
steget till att bli elitspelare)
Språk: Engelska 

BETYG: 5

För mer än 
40 år sedan 
publicerade 
Mats Nilsland 
boken Modern 
Standard, där 
han beskrev 
sin vision av 
ett naturligt 
budsystem, som 
skulle komma att bli det svenska stan-
dardsystemet i många decennier och 
än idag är ett av landets mest spelade 
och uppskattade system. I denna bok, 
5-Card Majors - The Scanian Way, 
beskriver Mats ett modernt, kompli-
cerat och ”naturligt” budsystem som 
säkert kommer hålla på elitnivå under 
ett par kommande decennium.
 Mats har konstruerat och provat 
alla möjliga budsystem. I denna bok 
så ser det ut som han återgått till fem-
korts högfärgsöppningar, ”bästa låg-
färg” och 15-17-sang, men tittar man 
närmare på detaljerna så ser man att 
han byggt han byggt in de bästa och 
mest effektiva idéerna han praktiserat 
under sina 50 år inom internationell 
toppbridge. Dessutom finns det ett 
antal nya och innovativa lösningar 
på de typiska problem som finns i de 

flesta naturliga system.
 Den överstarka sanghanden med 
18-19 hp har flyttats in under starka 
öppningsbudet 2c, vilket gör att 
öppningsbuden med 1 i lågfärg endast 
kan innehålla en balanserad hand med 
(11)12-14 hp. En stor fördel med detta 
är att starka bud av öppningshanden i 
konkurrensbudgivning (efter öppning 
med 1 i lågfärg) visar en obalanserad 
hand.
 Att få bort den överstarka sang-
handen kan tyckas som en liten för-
ändring, men detta tillsammans med 
”Häxan” möjliggör att man i systemet 
plötsligt kan bjuda ut spelstarka mini-
mihänder med t ex trumfstöd, 5-5 eller 
en bra långfärg och ca 13-15 hp och 
dessutom tydligt skilja dessa från mer 
honnörstarka händer.  
 Men varför ska man spela 5533 is-
tället för 5542? Helt enkelt, därför att 
det, enligt författaren, är bättre. 
 En grundläggande princip som 
Mats beskrev för mer än 40 år sedan 
var budgivningens balans, något som 
alla kloka budsystem måste ta hänsyn 
till. Där står bl a ”När bägge sidor 
är ungefär lika starka, avgör anpass-
ningen och färglängdernas fördelning 
vilken sida som har det högsta kon-
traktet”. Målet i en sådan situation är 
ofta att snabbt finna en gemensam färg 
och bjuda så högt som vi kan/vågar i 
syfte att köpa kontraktet eller för att 
hindra motståndarna att finna ut sin 
gemensamma styrka och anpassning.  
I denna situation är all information 

THE 
SCANIAN WAY

MATS NILSLAND

CARD MAJORS

om vilken färg öppningshanden har 
ofta helt avgörande. Att direkt kunna 
höja partnerns lågfärg till lagom nivå 
är klart underskattat i dagens bridge!
 Systemet är också konstruerat för 
att ge dig alternativa budvägar i många 
olika budsituationer, vilket medför 
att du med hjälp av systemet kommer 
att utveckla ditt eget omdöme. Till 
din hjälp i denna process presenteras 
rikligt med exempel och riktlinjer hur 
man ska agera och framförallt varför. 
Hur man hanterar motståndarnas UD 
och inkliv är bra beskrivet i boken 
och mycket fokus läggs på fortsatt 
budgivning, så att rätt hand kan bli 
spelförare.
 Boken är en presentation av syste-
met så som det spelas av Mats Nils-
land och Björn Fallenius, men läsaren 
kan plocka russinen ur kakan genom 
att välja valda delar till sitt eget de-
klarationskort. Ett par konventioner 
som jag tror kommer att anammas av 
många andra är fortsättningen efter 
sangåterbud efter 1-över-1 och även 
fortsättningen efter 13/s-2NT, då 
dessa går lätt att integrera även i ett 
5542-system.
 Jag delar Anders Wirgrens åsikt i 
bokens förord om att detta system 
är effektivt och svårt att möta, då en 
bärande tanke i dess design är att bara 
lämna ut nödvändig information i 
varje givet tillfälle. Boken kommer 
definitivt att påverka ert sätt att tänka 
i många situationer under budgiv-
ningen.

Två rosade böcker för höstens läsning

F O R T B I L D N I N G  B O K N Y H E T E R

Fr o m detta nummer kommer redaktionen dels betygsätta nya böcker och datorprogram 
på en femgradig skala (5 är bäst, 1 inte så bra...), dels bedöma målgruppen enligt följande 
kategorisering: Nybörjare, Nybörjare+, Klubbspelare, Klubbspelare+ och Elitspelare.
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 Boken är på engelska, då målgrup-
pen främst är för de som vill använda 
ett budsystem som håller mot mot-
stånd på elitnivå. 
 Det finns ett smakprov publicerat:  
www.itbolaget.nu/bridge/preview.asp 
för er som är osäkra om denna bok är 
något för er. 
 Min egen egoistiska tanke är, att det 
vore bra om så få som möjligt tog del 
av bokens innehåll; då ni kommer bli 
svåra motståndare att möta vid brid-
gebordet, om ni börjar anamma de 
tankar och praktisera de metoder som 
Mats för fram i denna bok!
RECENCERAD AV: OLOF BERGSTRÖM, LINKÖPING

MIKE LAWRENCE:
• INSIGHT ON BRIDGE  
– MOMENTS IN BIDDING
Baron Barclay; 212 sidor

Målgrupp: Klubbspelare och bättre 
Språk: Engelska 
BETYG: 5

Vinnande bridge är att vara  
aggressiv i budgivningen, men det 
gäller att vara det vid rätt tillfälle. 
                      —Mike Lawrence —

Bridge är svårt 
och duktiga 
spelare besitter 
många små 
hemligheter för 
att lyckas i det 
långa loppet. I 
den här boken 
delger Mike 
Lawrence flera 
hemligheter som inte går att hitta i 
annan litteratur. Varför? Jo, annars 
skulle de inte vara hemligheter. 
 Insights on Bridge - Moments in 
Bidding innehåller 103 minilektioner 
med budgivning och kortvärdering i 
fokus. Mike Lawrence presenterar en 
kavalkad budlägen och han ger nya 

insikter om hur de ska hanteras på 
bästa sätt. När det krävs ges tips på 
användbara konventioner. 
 I vissa av lektionerna resonerar 
författaren också hur spelföringen 
bäst ska hanteras, men det hör till 
undantagen. Det här är, trots allt, en 
bok om budgivning.
 Flera av givarna avslutas med 
trevliga anekdoter om liknande 
situationer, hämtade från Mike 
Lawrences långa karriär.
 Här är bara några av situationer 
som behandlas: 
 • Hur hantera en stark svarshand 
när partnern spärröppnar) 
 • Ska man kliva in mot 
motståndarnas sangöppning? 
 • Vad gör man med 5-5 i 
högfärgerna när partnern öppnar med 
1 sang? 
 • Hur händer kan växa efter hur 
budgivningen utvecklas.

Vi tar ett exempel. Partnern öppnar 
med 13 och motståndaren till höger 
(MTH) passar? Vad gör du då med...

s 10 7 6 5 3 2  3 2  2 9 3  c E 9 8 3

Valet står mellan pass och 1s. Låt oss 
säga att du bjuder 1s. Vad gör du då 
när partnern hoppar till 3s?
 Mike ger dig handfasta tips hur du 
ska agera i situationer som dessa, som 
du ideligen ställs inför. 

 För det mesta förklarar han varför 
du bör tänka på ett visst sätt, men 
ibland skriver han nåt i stil med: 
”Lita på mig. Jag vet att det här är 
bra bridge.”. Det gör vi också. Den 
flerfaldige världsmästaren vet vad han 
skriver om – och alla böcker Mike 
Lawrence skrivit är väl investerade 
slantar.
 Rekommenderas varmt.
RECENCERAD AV: PETER VENTURA, KARLBO

KEN CASEY:
• PLAYING ADVANCED BRIDGE
XLibris; 275 sidor 
Målgrupp: Klubbspelare +
Språk: Engelska 

BETYG: 1

Playing 
Advanced 
Bridge av Ken 
Casey är med 
god mariginal 
den sämsta 
bridgebok jag 
någonsin läst! 
Boken innehål-
ler korrekturfel, 
t ex två spaderess i ett givdiagram, 
bara 12 kort i någon hand eller i en 
viss färg. Värre är emellertid rena fel i 
analyserna. På en giv rekommenderar 
författaren ett spelsätt, men det kan 
leda till straff medan ett annat mer 
naturligt spelsätt garderar hemgången 
och ger dessutom chans till två 
övertrick! Analyserna är snurriga och 
tankegångarna svåra att följa. Vissa 
analyser förutsätter nog att man kikat 
i korten; ingen förklaring ges hur man 
ska tänka för att komma fram till angi-
vet spelsätt. 
 Normalt kanske man ska beskriva 
lite av innehållet också, men jag tror 
det räcker så här...
RECENCERAD AV: RAINER TRAPP, ESKILSTUNA

Mike Lawrence får bra betyg.

F O R T B I L D N I N G  B O K N Y H E T E R
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P R O F I L E N  N I C H L A S  E L I A Z O H N

”Bridgesudd” ger fler dimensioner

I takt med den snabba teknikutveck-
lingen är det fler och fler som med 
enkla medel gör egna poddar, you-
tube-klipp och streamsändningar från 
en rad olika event av alla möjliga och 
omöjliga slag.
 En av dem är Sundsvallsbon och 
numera pokerproffset Nichlas Elia-
zohn. Han har nyttjat teknikrevolu-
tionen till att inte bara streama bridge-
tävlingar utan också med att kommen-
tera dessa, många gånger tillsammans 
med Örebridgens Andreas Westman, 
också boende i Sundsvall.

FRISPRÅKLIGT SOM ”NATTSUDD”

Programmet heter Bridgesudd och 
viss koppling kan kanske skönjas 
till den frispråkighet som förekom i 
Nattsudd, för den som minns humor-
programmet med Björn Wallde och 
Svante Grundberg och som sändes 
under några år i slutet av 1980- och 
början av 1990-talet.

 Just Westman och Eliazohn brukar 
spela en del bridge ihop, även det går 
långt mellan gångerna. 2017 noterade 
duon en elfte plats i SM-par.
 – Jag drog mig tillbaka 2001 och 
spelar numera mest SM-lag, säger 
Nichlas Eliazohn (i år i par med Tom 
Gärds).
 Nichlas, som numera hunnit fylla 
43 år, var permanent i juniorlandslaget 
under flera år och har också flera SM-
tecken från den tiden både i par och 
i lag.
 Det Nichlas själv annars plockar 
fram på meritlistan är EU-guldet från 
1998 i lag för juniorer och det fak-
tum är att han blev stormästare som 
23-åring.

 Är du en duktig bridgespelare kan 
du också livnära dig på att spela di-
verse olika turneringar och tävlingar 
runtom i världen genom sponsring.
 Nichlas Eliazohn fick den möjlig-
heten och han har bland annat spelat 
Nationals i USA.
 I början av 2000-talet kom poker-
boomen på allvar, något som Nichlas 
snappade upp.
 Numera titulerar han sig professio-
nell pokerspelare. När han inte spelar 
så streamar Nichlas olika arrangemang 
på samma sätt som det han nu gör för 
bridgen.
 – Standarden på bridgen var och är 
för dålig och det gav mig ingenting 
längre.

Nichlas Eliazohn ger bridgetips på ett humoristiskt vis!

TEXT: THOMAS WEDIN. FOTO: PRIVAT.

Seriöst eller inte? Döm själva.
 Men faktum är att Nichlas Eliazohn tagit bridgestreaming till en annan nivå, 
på ett befriande sätt genom interaktion och frispråkiga kommentarer.

FAKTA

NAMN  Nichlas Eliazohn
ÅLDER  43 år
FAMILJ  Två barn, 6 och 8 år
BOR  Sundsvall
AKTUELL  Livekommenterar 
 bridgetävlingar
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SATSADE PÅ POKER OCH FAMILJEN

Satsningen på poker och familjen 
gjorde att Nichlas släppte själva brid-
gespelandet.
 – Men jag älskar fortfarande spelet 
bridge, tillägger han.
 Det, tillsammans med att Nichlas 
känner att han vill ge något tillbaka till 
bridgen i ett försök att locka fler spe-
lare till bridgebordet.

CHAIRMAN’S-SUDD

När internationella lagtävlingen 
Chairman’s Cup gick in i sitt avgöran-
de med kvart-, semi- och finalspel sän-
des matcherna som vanligt på BBO, 
men vissa matcher gick också att följa 
livekommenterade bakom kameran av 
Eliazohn.
 – BBO är tråkigt! I Bridgesudd 
hänger vi ut oss och jag har absolut 
inte rätt hela tiden, men jag står för 
det jag gör och säger, menar Nichlas 
som får både ris och ros för sändning-
arna som görs i princip helt ideellt.
 Responsen är blixtsnabb, eftersom 
det går att chatta med kommentato-
rerna under sändningen och många 
som följer sändningarna är etablerade 

bridgespelare på lite högre nivå.
 – Vi kommenterar hur vi skulle ha 
gjort och förklarar hur man kan tänka. 
Det är många som är med och chat-
tar. Det är en social och rolig stream, 
menar han.
 – Det är ett bra sätt att se elitbridge 
med humorn i högsätet, men också en 
möjlighet lära sig något. Som mest har 
de tio sändningar som hittills genom-
förts lockat närmare 200 personer.
 Nichlas Eliazohn är påläst och tar 
hem budsystem för dem som spelar.
 – Det är hela tiden en levande dialog 
och du behöver inte vara en etablerad 
spelare för att delta i chatten, det mö-
ter inga tekniska hinder för att komma 
igång och det kostar inget.
 
GULT OCH RÖTT KORT

Ett moment i sändningarna som 
upplevs som en frisk fläkt är de kort 
(röda, gula och blå) som kommentato-
rerna viftar med när någon gör något 
”fel”.
 Nichlas Eliazohn är inte den som är 
den. Åsikterna är många.
 – Folk förstår inte spelet, de spelar 
korten i fel ordning och de vågar inte 

dubbla. Det är många som inte når 
ända fram för att man är för teoretisk. 
Jag var vild och testade när jag spe-
lade. Bridge handlar mycket om psy-
kologi. Du måste våga för att vinna. 
Allt måste inte vara perfekt.
 – Jag har kollat många tävlingar och 
folk dubblar alldeles för lite!
 Han rabblar upp en bricka på tele-
fonen under intervjun.
 – Här ska man dubbla, men vad 
valde folk? Jo, att passa! Hur skulle 
du ha gjort?, frågar han.
 Gulp, tänker jag.
 Jag hade nog också passat…

Fotnot
För att följa ”Bridgesudd” gå in på:  
https://www.twitch.tv/zohn på din 
dator, surfplatta eller mobil.  Länken 
går också att hitta via förbundets hem-
sida, www.svenskbridge.se. 
 Det är kostnadsfritt att följa strea-
mingen.

Sundsvallslaget som vann Swedish Open Juniors 1995. Fr v: Magnus Melander, 
Thomas Larsson, Nichlas Eliazohn och Peter Ventura.

HÖSTENS  
”SUDD”-SCHEMA

14-28/9 VM i Wuhan, Kina
18-20/10 Allsvenskan,
 Elitseriens avslutning
14-16/11 Champion’s Cup
14-17/11 Svenska Cupen,
 slutspelet
28/11-8/12 Nationals, USA

För detaljerat schema, 
registrera dig för nyhetsbrev
på www.eliazohn.com

P R O F I L E N  N I C H L A S  E L I A Z O H N
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Vi inleder med en tresangare.

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

Syd har 21 hp och en balanserad hand. 
Öppningsbudet heter 2 sang. Nord 
har 7 hp och vet att paret ska till ut-
gång. Utan högfärgsintresse höjer 
Nord till 3 sang.
 Väst ska spela ut och hittar ett att-
raktivt utspelsalternativ: spaderknekt, 
toppen av en sekvensen.
 I det här läget ska spelföraren ta en 
stund för att räkna stick och lägga upp 
en spelplan. Det finns åtta säkra stick, 
så bara ytterligare ett stick behövs 
för att spela hem 3 sang. Det får bli 
första målet, men övertrick är alltid 
välkomna.
 Vi har två stick i spader, fyra i klö-
ver och två röda ess. Det är åtta stick. 
Hur vill du spela, för att få det nionde 
sticket?
 En möjlighet är att satsa på ruter-
masken, d v s hoppas att Öst har ru-
terkung. Det är en chans på 50%. Om 
masken lyckas och rutern dessutom 
sitter 3-2 blir resultatet ett övertrick.
 En annan möjlighet är att satsa på 
ett extra stick i hjärter. Spelföraren 

startar då med att spela en låg hjär-
ter från Nord. Om Öst lägger en låg 
hjärter får Syd lägga tian. Vinner Väst 
sticket, upprepas masken genom att 
spela en hjärter från Nord. Kommer 
inte den kvarstående honnören från 
Öst spelar Syd knekten. Detta spelsätt 
kallas för att dubbelmaska. Det ger i 
detta fall ett extra stick i 75% av fal-
len – varje gång Öst har hjärterdam, 
-kung eller K-D. Spelsättet misslyckas 
endast då Väst har både kung och 
dam.
 Spelföraren bör välja bästa spelsätt, 
vilket är att spela med oddsen, vilket 
på denna giv var att satsa på hjärtern, 
som gav 75% möjlighet till ett extra 
stick, framför rutern som bara gav ett 
extra stick i hälften av fallen.
 Hela given var denna:

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

Vi ger oss i kast med ett nytt spelpro-
blem.
 Här har Nord-Syd kommit till 4s 
med Syd som spelförare och Väst spe-
lar ut ruterdam. Spelföraren tar en titt 
på sina resurser och gör en spelplan.

Lite lättare...
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

Lite lättare riktar sig till våra nya spelare. Denna gång ska 
vi ta en närmare titt på hur sannolikheter påverkar spel-
förarens plan.

S P E L T E K N I K  L I T E  L Ä T T A R E

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

Några reflektioner?
 Ja, usch! Ruterdamen tyder på att 
Öst har ruteress. Då ser tre ruterstick 
ut att vara förlorade. 
 Finns det någon fördelning i ruter 
som ger oss stick för ruterkung?
 Javisst. Men ingen är särskilt san-
nolik. 
 Väst skulle t ex kunnat spela ut da-
men från E-D-kn, i ett försök att lura 
spelföraren att Öst har esset. Det kan 
vi nog säga är en utopi i ett färgkon-
trakt, men i sangspel skulle det vara en 
möjlighet. 
 En någon mer realistisk chans är 
att Väst har fem eller fler ruter. Den 
spelförande sidan har sex ruter och 
har Väst fem ruter betyder det att Öst 
bara har två. Kryper vi från bordet 
två gånger måste Öst spela esset andra 
gången ruter spelas. 
 Vi gör ett försök och begär låg ruter 
på ruterdamen. Väst fortsätter med 
knekten och vi lägger ånyo lågt. Inget 
ess syns till från Öst. Ännu en ruter 
kommer och Östs vinner med esset 
och fortsätter med hjärterdam.

www.reseskaparna.se/bridgeresor

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

Vi spelar tävlingsbridge på alla våra resor

Innehållsrika bridge- och kulturresor
2020

NYA BRIDGERESOR
Avresa från Kastrup,

Landvetter & Arlanda
Boka innan 1 nov

erhåll 500 kr 
rabatt

För mer information om bridge: Kalle Persson 0730-80 89 07

Sicilien medelhavets största ö är perfekt för en bridgeresa i mars. Inte bara ligger ön bra till klimat-
mässigt, så långt söderut, utan även i Italien. Något som borgar för god mat ihop med ett varmt 
och vänligt bemötande. Vi bor invid havet på fina Hotell Sea Palace 30 m från stranden och bara 
600 m från centrum. 

Pris NU: 12 450 kr  ord. pris 12 950 kr  8 dagar, 14 mars 2020

Detta är en resa för er som tycker om eller är nyfikna på Italien, maten, människorna och kulturen. 
Här får ni allt och lite till. Vi bor bekvämt på vackra Hotel Le Palme nära Porto Cervo, som har en 
egen strand, pool och trevlig trädgård. Tillsammans med vår lokala svensktalande guide besöker vi 
Sardiska berg & byar, äter lunch med herdarna, provar det goda vermentino vinet och den lokala 
pecorino osten samt lär oss om stenålderns Nurager.

Pris NU: 14 450 kr  ord. pris 14 950 kr 8 dagar, 13 maj 2020

Sardinien - Smaragdkusten 
- Italiens Gotland, en vacker, mysig och stolt ö

Sicilien - Cefalù
- hotell invid havet och trevliga utfärder.

Albanien - Dürres Riviera 
- Josifs Albanien - storslagen natur, en fördold historia och underbar mat

Nu har du chansen att få uppleva Albanien som nyligen öppnat upp för besökare och möta stolta 
och vänliga Albaner. Josif vår värd, som växt upp under kommuniståren, visar oss delar av hans 
nya Albanien. Vi bor invid havet på Premium Hotell som har ett perfekt läge direkt på den fina, 
breda sandstranden på Durres Riviera. Hotellet har poolområde med två pooler. 

Pris NU: 13 950 kr ord. pris 14 450 kr  8 dagar, 28 okt 2020



S P E L T E K N I K  L I T E  L Ä T T A R E

 Risken är uppenbar att du nu förlo-
rar också ett klöverstick. Ser du någon 
framkomlig väg till 10 stick?
 Spelföraren börjar med att dra ut 
trumfen. 
 Hur ska klövern tacklas?
 En chans att undvika en klöverför-
lorare är om någon av motståndarna 
har klöverkungen singel, så att esset 
fäller kungen. 
 En något mer sannolik sits är att 
Väst har K-x, d v s tvåkorts klöver 
där kungen är det ena kortet. Spelfö-
raren ser därför till att vara inne på 
Syds hand för att spela en låg klöver. 
Kommer inte kungen från Väst begärs 
knekten från Nord. Följer Öst med 
låg klöver får Syd hoppas på det bästa 
när han begär klöveresset från Nord,  
d v s att kungen ramlar.
 Ser man på, sitsen var denna:

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

Utgången är hemma! Visserligen tack 
vare en turlig sits, men det är väl här-
ligt att ha Fru Fortuna vid sin sida.
 Notera, att Nord-Syds klöverkom-
bination inte går att hantera på samma 
sätt som denna:

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

Här kan Syd spela klöverdamen och 
alla mellankort garanterar att det inte 
blir någon stickförlust, så länge som 
Väst har klöverkung.
 I vår giv har Öst-Väst de viktiga 
mellankorten 10-9-8-7 och har Väst 
kungen tredje t ex, måste vi ge mot-
spelarna ett stick. Om sitsen är

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

och vi börjar med damen, kan Väst 
enkelt täcka med kungen. Vi vinner 
sticket med esset och får även stick för 
knekten, men Väst får sedan obönhör-
ligen ett klöverstick.
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Redan under slutet av 1980-talet var 
frågan om en SM-vecka uppe till dis-
kussion, men Sveriges Bridgeförbund 
(numera Svenska Bridgeförbundet) 
styrelse var negativt inställda.
 Tongångarna förändrades och när 
Bridgefestivalen, som då hette SM-
veckan, startades låg arrangemanget 
rätt i tiden. Under 1990-talet hade 
Sverige nått flera internationella fram-
gångar vid bridgeborden med både 
EM- och VM-medaljer. Samtidigt 
hade Tylösandsveckan, en stark  
mötesplats då, minskat i attraktion.
 På ett styrelsemöte hade Kerstin 
Håstad lagt ett förslag om att samla 
SM-tävlingarna under en enda vecka. 
Mästerskapstävlingarna hade fram till 
dess arrangerats ute bland distrikten.
 – Någon feststämning var det väl 
inte direkt när medaljerna skulle delas 
ut. Då hade de flesta redan åkt hem, 

säger Lasse Persson som nu är den 
enda som varit med i arrangörsstaben 
under alla festivalår.
 Persson själv var till en början inte 
särskilt positivt inställd till en SM-
vecka.
 – Hur skulle de gå att få ihop alla 

funktionärer? Du är borta 8-10 dagar 
från din familj. Att spela SM-final är 
en sak, men skulle det komma folk 
till sidotävlingarna? Visserligen hade 
konceptet i Tylösand fungerat, men 
antalet spelare minskade. Folk kanske 
valde att lägga 10 000 kronor på en 
bridgeresa utomlands i stället?
 På en distriktsträff i Stockholms 
skärgård kom vändningen.
 Hans-Olof Hallén, landslagsspelare 
under en herrans massa år och som 
suttit med i diverse olika kommittéer 
och kommisioner, även kallad ”Orak-
let” – och känd för att åsikter om det 
mesta – tyckte att idén om en SM-
vecka var värd att prövas.
 Det ena gav det andra. Styrelsen 
mjuknade. Idén om en stor lagtävling 
väcktes av Martin Knijff som då ar-
betade på förbundet. Swedish Open 
sjösattes – och allt var igång.
 Lagtävlingen, som numera går un-

Lasse Persson har varit med som festivalarrangör sedan starten 1995.

Essie och Sixten Ek – viktiga pusselbitar för att festivalen fick en lyckad start.

Historien bakom Bridgefestivalen
TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE  FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE & SBF ARKIV

Bridgefestivalen firar i år 25-årsjubileum.
 – Det var svårt att tänka sig att det skulle se ut som det gör i dag. Det var inte så mycket 
folk första året, minns Skövdebon Sixten Ek som var med när festivalen startades 1995.

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



der namnet Chairman’s Cup, lockar 
nu cirka 170 lag varav många interna-
tionella och har 50 000 kronor i första 
pris. Då, 1995, var det annorlunda.
 – Reglerna var lite luddiga och vi 
hade två lagsegrare, minns Lasse Pers-
son och när tävlingsledaren inte fanns 
på plats gav Persson de båda lagen ett 
förslag.
 – Vi kan särskilja och krångla eller 
så lägger jag på en slant och ni delar på 
pengarna.
 Det blev två segrarlag…
 Att Skövde blev spelort under de 
första festivalåren har sina förkla-
ringar.
 – Skövde låg centralt och Blå hallen 
var en bra lokal, berättar Sixten.
 Spellokalen låg också i direkt an-
slutning till både camping och hotell 
på Billingen. Det är också lätt att ta sig 
till Skövde med tåg både från Stock-
holm och Göteborg.
 Men fanns det några i Skövde som 
kunde hjälpa till?
 – Jag blev kallad till ett möte i 
Stockholm veckan innan jul. Jag visste 
inte riktigt vad de ville, säger Sixten.
 Planerna var redan långt skridna 
och på mötet med kanslichef Björn 
Gustafsson tillsammans med brid-
gestyrelsens Kerstin Håstad, Lasse 
Persson och Jerker Olsson fördelades 
arbetsuppgifterna för den kommande 
SM-veckan, som 1995 alltså skulle bli 
den första festivalen – ett arrangemang 
som anordnades veckan före mid-
sommar för att senare flyttas till juli/
augusti.
 – Det blir lite smörgåsar, kaffe och 
korv som måste ordnas berättade de. 
Det kan ju Essie sköta, sa jag.
 Sixtens fru skötte detta med bravur 
under flera år samtidigt som Sixten 
själv var allt i allo.
 Intäkterna var viktiga;, cafeterian 
behövdes för att finansiera personal 
och tävlingsledare.

 Festivalen växte och lockade allt fler 
spelare till Skövde.
 – 2003 satte vi upp två extra tält. 
Tyvärr hade vi otur med vädret. Det 
regnade och det gjorde det fuktigt, 
minns Sixten.
 Det året kom också att bli det sista 
i Skövde, eftersom festivalen växt så 
mycket att lokalerna inte räckte till.
 – Vi fick bidrag från Skövde kom-
mun, vilket gjorde det möjligt att bju-
da in internationella lag och utländska 
tävlingsledare. Det blev starten till att 
vi har så många duktiga svenska täv-
lingsledare, säger Lasse Persson.
 Bridgefestivalen får mycket beröm, 
inte minst av utländska spelare, för att 
tidsschemat följs till punkt och pricka.
 – Det har jag sagt hela tiden; vi 
måste vara noggranna med att passa 
tiderna. Redan i den första tävlingen 
i Skövde kom en landslagsspelare för 
sent och fick inte delta, minns Pers-
son.
 2004 avgjordes EM i Malmö och de 
tre följande åren (2005-2007) var Jön-
köping spelplats för festivalen innan 
flytten gick till Conventum Arena i 
Örebro året därpå. Då skrevs ett an-
nat avtal och då tog också Conventum 
över cafeteriaverksamheten.
 – Det har varit en fantastisk resa. 
Örebro ligger bra till geografisk och 
kontraktet sträcker sig till 2022, säger 
Sixten Ek som sedan några år tillbaka 
”bara” är på festivalen som bridgespe-
lare efter sina år som festivalmedar-
betare.
 Lasse har samma positiva känsla.
 – Vi har duktigt folk och funktionä-
rer som varit med i många år. Flera av 
oss som jobbar var med redan under 
första året, 1995. Den kunskap och de 
rutiner som funktionärerna besitter är 
grundbulten i detta fantastiska arrang-
emang. Vi har t ex ett par tävlingar 
med 400-500 par att starta upp och det 
fungerar, säger han.

        Förutom att göra smörgåsar och 
      hålla i caféverksamheten hjälpte 
    Essie Sixten att ställa i ordning 
  festivalens alla spelbord.

Bridgefestivalen gick till en början under 
namnet ”SM-veckan”. Som synes på bil-
den ovan var det till en början betydligt 
glesare mellan borden.

Blå Hallen på Billingen i Skövde.


