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Bridgefestival 
Down Under



Boka idag på www.alpresor.se eller 0771-20 20 20 • Välkommen i sommar! 
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Stockholm= Här övernattar vi
Sol och härliga bad 
i de varma källorna.

Vi reser med helt nya 
lång färdsbussar.

                              Hotel Salzburger Hof 
– nr 1 på TripAdvisor.

 I Berlin och Prag 
ingår sightseeing med 
svensktalande guide.

Följ med på en heldagsutflykt till Venedig 
(världsarv), en av världens största sevärdheter.

Upplev världsstäder som Berlin, Prag och Dresden under en härlig 
sommarresa genom Europa till Bad Gastein. Vi besöker fantastiska 
sevärdheter och våra duktiga guider gör varje plats levande med 
dess fascinerande historia. Under veckan bor vi bekvämt i Bad 
Gastein och njuter av storslagna vyer. Vi arrangerar kostnadsfria 
guidade promenader runt om i Gasteinerdalen, där du får upp-
leva historiska platser och storslagen natur. Du kan även bada i 
de  varma thermalbaden eller följa med på dagsutflykter till bl a 
Mozarts hemstad Salzburg eller till världsarvet Venedig. 

Spela bridge i sommarparadiset Bad Gastein 
Vi spelar ett parti bridge om dagen på anrika Hotel Salzburger 
Hof och auktoriserad spelledare på resan är bridgeveteranen Kalle 
Persson. Vi lovar en trevlig, social och spännande bridgevecka.

Allt detta ingår i resans pris:
•  Resa med bekväm långfärdsbuss till Bad Gastein genom Europa. 
•  Övernattning på 4-stjärniga hotell i Berlin, Prag och Göttingen 

med frukostbuffé och middag inkl måltidsdryck.
• Sightseeing i Berlin och Prag. 
•  Sju övernattningar på Hotel Gisela eller Hotel Salzburger Hof i 

Bad Gastein med stor  frukostbuffé och goda middagar.
•  Avresor 11 maj, 7 och 14 sept (din resa kan påbörjas redan under 

onsdagen med övernattning i Malmö, läs mer på www.alpresor.se)

Pris 9 495 kr, boende i dubbelrum på Hotel Gisela
Pris 11 495 kr, boende i dubbelrum på Hotel Salzburger Hof

Ring oss  redan idag på 0771-20 20 20 och  boka din bridgeresa. 
Välkommen i sommar!

Bridge- och aktivitetsresa till 
kurorten Bad Gastein i Österrike

U P P L E V  B E R L I N ,  P R A G  O C H  V E N E D I G  P Å  E N  1 1 - D A G A R S R E S A
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L E D A R E  M A T S  Q V I B E R G

Mats Qviberg ordförande 
mqv@svenskbridge.se

Det är synd om människorna.  
Åtminstone de som inte spelar bridge. 
 Travesteringen på guden Indras 
dotters inledningsfras i Strindbergs 
Ett drömspel är träffsäker, tycker jag. 
Det är synd om dem som inte spelar 
bridge. Det vet ju vi, som har världens 
bästa hobby. Särskilt glad blir jag 
därför, när bridgen hittar otraditio-
nella vägar för att nå nya målgrupper. 
I förra numret kunde vi läsa om en 
bridgekurs på en flyktingförläggning 
och nyligen fick jag höra att Stock-
holms Bridgeförbund gör en storsats-
ning för att aktivera unga rörelsehind-
rade. Projektet kommer att starta i 
Stockholm under våren och förhopp-
ningen är att det blir lyckosamt och 
sedan sprider sig vidare ut i landet. 
 Såväl Magnus Göranssons Min-
nesfond som Juniorfonden ställer upp 
med 30.000 kr.
 Dyker det upp intressanta junior-
projekt är förbundet villigt att öppna 
börsen. Ta kontakt med oss om du har 
någon idé!
 Sedan Sveriges Ungdomsbridgeför-
bund gick i graven i slutet av 90-talet 
har antalet juniorspelare blivit färre.

Ungdomsfrågorna försvann från 
agendan, då förbundets rekryte-
ringsfokus under 2000-talet legat på 
åldersspannet 35-55 år. Detta till trots 
har vi blivit bortskämda med svenska 
juniorframgångar internationellt.
 De senaste åren tycker jag mig dock 
se små tecken på att ungdomsbrid-
gen börjat spira. Bakom står förstås 
uthålliga medlemmar och klubbar som 
gett sig den på att locka ungdomar 
till bridgebordet. De gör det envetet 
och med en beundrandsvärd passion. 
Den drivkraften kan jag förstå. Vilken 
gåva, att kunna ge unga människor 
en intressant och stimulerande hobby 
som de kan hålla på med de närmaste 
80 åren! Och vilken känsla för den 
som givit gåvan, att ha förmånen att se 
ungdomen blomma ut till en bridge-
spelare.
 Till hösten är det dags för Riks-
stämma, förbundets högsta beslutande 
organ, där bl a ny förbundsstyrelse ska 
väljas. För egen del, tycker jag att 20 
år på posten som ordförande räcker. 
 Tipsa gärna valberedningen, om du 
känner till någon i din närhet som du 
tror kan göra nytta nationellt. 

Jag blir glad när bridgen hittar otraditionella vägar för att nå nya  
målgrupper, skriver Mats Qviberg i ledaren.

Det är synd om människorna



 

KALENDERN
FEBRUARI

1-26 Svenska Cupen, omg 1
11-12 Rekommenderad spelhelg  
 för SM par veteran, kval
18 Plattliret, Stockholm

MARS

1-26 Svenska Cupen, omg 2
5 Sista speldag SM lag kval

APRIL

1-30 Svenska Cupen, omg 3
1 Sista dag för klubbar att  
 anmäla om ändrade 
 medlemsavgifter
1 Guldtävling, Laholm
1-24 Nybörjarträffen
15 Fritt att byta klubb 
 t.o.m 15/8
8-9 SM lag semifinaler
22-23 Rekommenderad spelhelg  
 för SM par Open, kval
23 Sista speldag och anmäl- 
 ningsdag till SM par Dam,  
 Veteran, Mixed och Open

Svenska Bridgeförbundet, kansli  Idrottens Hus, Karlsgatan 28, 703 41 Örebro  Telefon 019-277 24 80  Internet  www.svenskbridge.se  Generalsekreterare Johan Grönkvist, 019-277 24 81, 

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

Yvonne Ström, 019-277 24 89, yst@svenskbridge.se Verksamhetschef Micke Melander, 019-277 24 85, mme@svenskbridge.se Rikskonsulent, Ruter- & Bridgematesupport 

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

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

ban@svenskbridge.se och Andreas Jansson, 019-277 24 58, aja@svenskbridge.se

FÖRBUNDSINFO
OM MEDLEMSAVGIFTER
ÄNDRING AV KLUBB-  
ELLER DISTRIKTSAVGIFT
Om ni tänker ändra er klubb- eller
distriktsavgift till spelåret 2017-2018 
behöver kansliet ha besked om detta 
senast 1 april.

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.

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

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

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

Adressändra?  
Tel 019-277 24 80 

eller www.svenskbridge.se.

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

Micael Svensson 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

Yvonne Ström 019-277 24 89

Nya lagar 

Under året kommer de nya lagarna 
att tas i bruk. De är ännu inte  
spikade, men beslut tas i mars.

Funktionärsutbildning 
på Bridgefestivalen

 
Vi kommer att arrangera tre
endagsutbildningar 4-6 augusti.
Teman blir:  
• BIT 
• Tävlingsledare steg 1 
• Ruter och Bridgemate
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Bridgefestival 
Down Under

FOTO: Anne Russell

I N N E H Å L L

BK Albrekts

S I D  2 0 - 2 4

Bridgefestival ”Down Under”

S I D  6 - 1 0

Bridge på skolschemat

S I D  2 6 - 2 7

BK Albrekts i Varberg är med sina 350 

medlemmar en av landets största klubbar. 

Vad gör klubben så framgångsrik?  

Bridge besöker klubben för att ta reda  

på framgångsreceptet.
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I N T E R N A T I O N E L L T  G O L D  C O A S T

Gold Coast Congress
– bridgefestival
i Australien
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I N T E R N A T I O N E L L T  G O L D  C O A S T

Gold Coast Congress
– bridgefestival
i Australien

TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: ANNE RUSSELL, AUSTRALIEN

Så här års, när Kung Bore håller ett bistert grepp om landet, passar 
det extra bra att spela bridge. För dem som har tid och ekonomi kan 
styra kosan till guldkusten i Australien, där en Bridgefestival likt vår 
egen hålls i slutet av februari.
 Australien har flera Bridgefestivaler, men Gold Coast Congress, 
som Bridge besökte, är den mest populära.
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I N T E R N A T I O N E L L T  G O L D  C O A S T

G old Coast Congress har 
slående likheter med vår 
egen festival. Den är mycket 

välorganiserad, har samma ålders-
struktur, ger ut proffsiga bulletiner, 
håller seminarier och antalet deltagare 
är jämförbart. Den svenska festivalen 
arrangeras för 23:e gången nu till som-
maren medan festivalen på guldkusten  
startade redan 1961 och håller sin 56:e 
festival 18-25 februari nu i år.
 Guldkusten erbjuder underbart 
väder året om. I februari kan man 
räkna med 28 grader, strålande sol 
och härliga stränder. Denna tidnings 
framsidesbild säger det mesta. Bridge-
festivalen kan med fördel kombineras 
antingen med spännande utflykter. 
Brisbane ligger bara en timme bort 
och att ta flyget till Sydney tar inte 
mer än dryga timmen.

528 SPELBORD

528 spelbord finns uppställda under 
Gold Coast Congress och det är 
hundratalet fler än i Örebro. Precis 
som vår Bridgefestival besöks av 
många internationlla gäster gäller det 
också för den australiensiska festiva-
len. Förra året fanns spelare från 20 
nationer på plats: Argentina, Indien, 
Indonesien, Irland, Kina, Kroatien, 
Litauen, Malaysia, Norge, Nya Kale-
donien, Nya Zeeland,  Polen, Portu-
gal, Singapore, Storbritannien, Sverige, 
Turkiet, USA och Vitryssland. Förra 
året var bl a världsmästare Michal 
Klukowski på plats.
 Den mest påtagliga skillnaden är 
inte att man i guldkustens festival har 
en kaffevagn med proffsig barista, 
utan intresset för sidotävlingarna. I 
vår festival fylls lokalen till bredden 
med sidotävlingsspelare, där några 
av bronstävlingarna lockar en bra bit 
över 400 par. ”Down Under” lockar 

sidotävlingarna på sin höjd 35 par. 
Där föranmäler sig spelarna istället till 
heldagstävlingar och de har möjlig-
het att välja vilken grupp de vill spela 
i. Man väljer själv vilken grupp man 
vill delta i. En grupp finns för nybör-
jare, en för mindre rutinerade – och 
ytterligare flera grupper, ända upp till 
elitgruppen.

OM ATT SKRIVA NED SINA BUD

Man använder Bridgemate, men brick-
orna är gjorda i hårdpapp. En annan 
noterbar skillnad är, att man inte 
använder några budlådor. Istället har 
varje bord ett litet block där spelarna 
skriver in sina bud. Enligt arrangören 
har de ekonomi att inhandla budlådor, 
men tävlingsledarna ser fördelar med 
att enkelt kunna se hur budgivningen 
gått. För oss kändes det lite ovant, 
men budgivningslapparna fungerade 
också bra. Eller nästan... De där små 
budgivningsrutorna spelade mig 
ett spratt, när jag satt med den här 
handen.

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

Partnern öppnade med 12 och höger-
yttern bjöd 43. Med fyra hjärter-
hackor är chansen god att partnern är 
kort i den färgen, så från min horisont 
ser det ut som om 43 skulle gå hem 
och att 52 kunde vara en billig offring.  

Jag skrev 5D (för 5 Diamonds) på den 
lilla budgivningslappen. Näste spelare 
skrev in ett ”X" (dubbelt) med ett 
leende. Dubblaren hade K-D-9-5-2 
i ruter. Det visade sig att jag läst fel 
– och min partner hade öppnat med 
1C (1c), inte 1D (12). Särskilt många 
ruter hade inte partnern. 1100 kostade 
det kalaset.
 I en av festivaltävlingarna på 
guldkusten fick jag äran att spela mot 
Jules, endast 4 år gammal! Killen 
skötte korten väl, vilket hans motspel 
som Öst här visar. Spelföraren hade 
följande ruterkombination i ett sang-
kontrakt:

  2 K D 10 4
    
    
       
      

  2 7 5 2

Spelföraren inledde med en liten ruter 
till kungen, som vann sticket. Skönt 
att ruteresset sitter hos Väst, tänkte 
spelföraren, tog sig in på handen igen 
för att spela en låg ruter till damen. 
Nu tittade Jules upp från bordskanten, 
la upp ruteresset och fortsatte med 
ännu en ruter till partnerns knekt!
 På den här given sattes jag ordent-
ligt på prov.

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

Min fru, Pang, inledde med starka 2c 
som Nord. Vi hade börjat spela ett 
nytt budsystem, med bl a kontrollsvar 
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I N T E R N A T I O N E L L T  G O L D  C O A S T

Varje festival har ett tema. 2016 var temat ”smaragd” och då dök denna 
snygga kvartett upp.

Det är kul med bridge!

Gruppen för klubbspelare.

Gruppen för nybörjare (rookies).

Gruppen för mindre rutinerade.
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I N T E R N A T I O N E L L T  G O L D  C O A S T

på enda krav-öppningen 2c. Jag sva-
rade därför på Syds plats 2 sang. Det 
visar antingen två ess, ett ess och två 
kungar eller fyra kungar. Pang kunde 
se att det var två ess jag hade. Med 
alla ess och dessa höga kort kunde väl 
inget mindre än storslam duga, tänkte 
hon, och höjde mina 2 sang till 7 sang!
 Det var ju en synnerligen effektiv 
budgivning, att nå storslam efter bara 
tre bud!
 Sen skulle kontraktet spelas också...
 Väst spelade ut spadersex och 
bordets dam vann första stick. Jag räk-
nade mina säkra vinnare: fem klöver, 
tre spader, två hjärter och ett ruter. 
Två lyckosamma rutermaskar skulle 
ge 13 stick, men hur ska man komma 
in två gånger till handen? Hjärteress, 
visst, men att ta över spaderkungen 
med esset skulle jag tappa ett stick på. 
Nåväl, någonstans var jag tvungen 
att börja, så att inkassera fyra klöver-
stick såg ut som en lämplig start. Väst 
visade sig ha singelklöver och sakade 
först hjärtersex, sen hjärtertvå (låg-
markering) och rutertre. Öst sakade 
hjärterfyra på tredje klövern. 
 I boken I Love This Game skriver 
Sabine Auken om motståndarnas ten-

dens att först saka den lilla femte. Med 
det menar hon, en bekväm hacka från 
en femkortsfärg. Kunde Väst, som 
obehindrat sakat två hjärter, haft fem 
hjärter från start? Knappast, när Öst 
också sakade en hjärter. Mycket talade 
för att hjärtern satt 4-4 med damen 
hos Öst. Om Väst haft 10-x-x-x från 
start, då kunde jag få tre hjärterstick 
genom att spela hjärterknekt. Öst 
måste då täcka med damen och jag kan 
vinna med esset. Tian ramlar då under 
kungen, så att hjärternian växer till det 
tolfte sticket. Då skulle det räcka med 
en (lyckad) rutermask.
 Sagt och gjort. Jag avblockerade 
först den andra spaderhonnören för 
att spela hjärterknekt. Min slutsats om 

Peter Ventura (till höger i bild) och Pang Ventura besökte den australiensiska 
bridgefestivalen Gold Coast Congress.

hjärterdamens placering var korrekt. 
Öst täckte med damen och esset vann 
sticket. 
 Jag inkasserade den sista klövern. 
Alla sakade ruter. När jag spelade 
spaderesset ramlade knekten från 
Väst! Spadertian växte nu till det tolfte 
sticket, men... vad ska man saka från 
bordet? Behålla ruterdamen, för att 
möjliggöra en mask, eller behålla K-9 
i hjärter och hoppas att hjärtertian 
ramlar?
 Väst verkade hålla lite för hårt i 
sina ruter, så jag blundade och satsade 
på rutermasken. Yes – damen stod – 
+1520!
 Jag hade valt rätt i slutläget, då hela 
given var denna:

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

En av motståndarna var i nästintill 
chocktillstånd. 
 – Det är inte många gånger jag sett 
någon bjuda storslam – och aldrig på 
det sätt som ni gjorde, med bara tre 
bud... Och sen hur du spelade hem 
kontraktet! Bravo!

Festivalbesökare  
träffas och äter  
gemensam frukost  
innan dagens  
bridgespel inleds.



BR IDG E  FEBRUAR I  2017  11

Nu finns inte bara möjligheten att 
spela massor av bridge på Bridge-
festivalen. Funktionärsuttbildningar 
kommer att hållas på Scandic Grand 
Hotel i Örebro 4–6 augusti.
 Utbildningarna riktar sig till dem 
som inte har någon direkt eller liten 
förkunskap och vill få en kickstart för 
att på klubb- eller distriktsnivå arbeta 
med hemsidan, som tävlingsledare 
eller sköta sekretariatets uppgifter 
med Ruter och Bridgemate.

Utbilda dig under  
Bridgefestivalen!

 Först till kvarn gäller för anmä-
lan och max antal deltagare är 30 till 
respektive kurs (minimum 10 för att 
utbildningen ska komma att hållas).

PROGRAM

Fredagen den 4 augusti
09.00–18.00 BIT (vår hemsida)

Lördagen den 5 augusti
09.00–18.00  TL Steg 1

Söndagen den 6 augusti
09.00–15.00  Ruter och Bridgemate

PROBLEM 1

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

SYD VÄST NORD ÖST
13 pass 2NT* pass 
3s* pass 4c* pass 
42* pass 43 pass 
pass pass

Nord kräver till utgång med Stenbergs 
trumfstödsvisande 2 sang. Syd berät-
tar om tillägg och singelspader. Efter 
kontrollbud stannar budgivningen 

Under denna vinjett erbjuder Tommy Gullberg i varje 
nummer läsaren på testspel i lagtävling. Svara på de 
tre frågorna i fet stil innan du slår upp sidan 50.

väldigt försiktigt i utgång.
 Utspel: Klöverdam.
 Hur garderar man hemgång?

PROBLEM 2

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

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

Utspel: Spaderdam. Syd, som lovat 
20-21 honnörspoäng med sitt öpp-
ningsbud, vinner utspelet och fortsät-
ter med klöverknekt  som får löpa. 

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

 Hur tänker du dig bet, när part-
nern då bekänner med klövertvå?

PROBLEM 3

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

SYD VÄST NORD ÖST
  12 pass 
2s pass 2NT pass 
3s pass 4c* pass 
42* pass 43* pass 
4NT* pass 5c* pass 
6s pass pass pass

Eftersom Nord stillsamt kontroll-
bjuder två gånger, nöjer sig Syd med 
lillslam.
 Utspel: Spaderfem.
 Du trumfar ut i tre drag och sakar 
klöver från bordet. 
 Hur ska man fortsätta?

Samtliga utbildningar inkluderar 
lunch och fika. Resor och boende 
får varje deltagare själv ombesörja. 
Kostnaden är 250 kr per utbildning. 
En deltagare kan dock gå alla tre 
utbildningarna och betalar då för två, 
dvs 500 kr. Anmälan senast 15 juni via 
mail till carina@svenskbridge.se.
 Detaljprogram och deltagarförteck-
ning m m uppdateras kontinuerligt på 
www.svenskbridge.se.
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Champion’s Cup är bridgens mot-
svarighet till fotbollens Champion’s 
League och alltså ett slags EM för 
klubblag. Till tävlingen kvalar de tio 
bästa länderna i öppna klassens EM in. 
Utöver detta får också värdlandet och 
de regerande mästarna varsin plats. 
Respektive förbunds nationella mäs-
tare för klubblag representerar sedan 
sitt land i tävlingen. Detta innebar att 
det var lag Skalman, segrare i Elit-
serien 2015, som skulle representera 
Sverige i årets upplaga. På grund av 
arbete kunde inte hela den ordinarie 
uppställningen medverka och Daniel 
Gullberg – Mikael Grönkvist fick 
därför chansen att hoppa in i laget. 
Tillsammans med Krister Ahlesved – 
Jonas Petersson och Tommy Bergdahl 
– Niklas Warne var vi därför inställda 
på att åka ner till Zagreb.
 Det fanns tecken på att det inte 
skulle bli någon lyckad tävling för 
svensk del redan från start. När spe-
larna vaknade hemma i Stockholm 
på morgonen den nionde november 
möttes vi av två överraskningar. Den 
första var att Donald Trump vunnit 
presidentvalet i USA. Detta påverkade 
egentligen inte resan, förutom att det 
gav oss ett bra samtalsämne under 
dagen. Den andra överraskningen 
gav dock större konsekvenser. Stora 
snömängder, åtminstone för att vara 
november och ”södra” Sverige, hade 

fallit under natten. Detta ledde till 
vissa komplikationer gällande våra 
transporter till Arlanda. Mest problem 
råkade Niklas ut för, då han på väg 
till flygbussen halkade och skadade 
ena handen allvarligt. På grund av 
detta följde han inte med till tävlingen, 
vilket förstås var ett stort avbräck för 
laget.
 Något överraskande kom övriga 
(Krister flög från Spanien) fram till 
flygplatsen i god tid innan avgång, 
trots problemen med kollektivtrafi-
ken. Trots vädret verkade det också 
som att vår flight skulle ta sig iväg 
som planerat, när vi fick gå ombord i 
tid. Efter att ha väntat på att få lyfta i 
en och en halv timme började vi dock 
inse att vi skulle missa vårt anslu-
tande flyg. När vi så mellanlandade 
i München fick vi därför leta upp en 
alternativ resväg och ta oss till Zagreb 
via Stuttgart, sju timmar försenade. 
Väl på plats mötte Krister upp oss på 
det ganska flådiga och trevliga spel-
hotellet.
 Eftersom Niklas inte var med gick 
vi runt på fem spelare, där samtliga 
spelade förenklade versioner av sina 
respektive system med Tommy. Det 
fungerade helt okej genom hela tur-
neringen, även om det förstås inte var 
optimalt. 
 Vi inledde med en förlust mot 
Frankrike, en liten seger mot England 

och en större seger mot värdlandet 
Kroatien. Efter tre matcher låg vi 
därför på den eftertraktansvärda fjär-
deplatsen som skulle ge avancemang 
till A-semifinal, så länge vi kunde 
hålla den gruppspelet ut. Om vi istäl-
let skulle komma femma till åtta, efter 
att ha mött alla lag, skulle vi istället få 
spela ett B-slutspel om femteplatsen 
medan nionde till tolfte plats i grupp-
spelet skulle innebära C-slutspel om 
niondeplatsen.
 Tyvärr slutade spelet efter den 
tredje omgången att flyta lika bra. 
Förlust mot Polen följdes upp med 
förlust mot fjolårsmästarna (och alltså 
mästarna fyra år på rad innan dess), 
italienska Allegra. 
 Hur högt vill du bjuda med Nord-
Syds kort på denna bricka från den 
matchen?

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

Förutom ett par som stannade i ut-
gång var fältet i lill- respektive stor-
slam i hjärter. Tommy och Micke 

Monaco vinnare i Champion’s Cup 
TEXT: DANIEL GULLBERG & MICKE GRÖNKVIST, STOCKHOLM

Det blev för första gången på sex år inte italienska Allegra som tog hem segern 
i de europeiska mästerskapen för klubblag. Istället tog Monaco hem guldet 
efter att i finalen ha besegrat norska Heimdal.
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stannade i 63 efter att Väst spärrat i 
ruter. Det kontraktet var lättspelat 
och hemgången var snabbt ordnad 
genom att stöldresa spadern.
 Vid det andra bordet kom Dennis 
Bilde–Giorgio Duboin i 73 efter att 
Krister klivit in med 22 över Syds 
öppningsbud. Hur storslammen ska 
spelas är långt ifrån givet. Att maska i 
spader i stick två är absolut ett alter-
nativ. Med aktuell sits hade inte det 
varit någon succé, men när Bilde valde 
att toppa spadern gick han snart hem 
genom att stjäla en ruter på bordet och 
saka den andra på klöveress – 13 imp 
till Allegra.
 Vi avslutade sedan första dagens 
spel med att förlora mot Nederlän-
derna och låg nu tia av tolv lag. Rejäl 
uppryckning skulle alltså krävas dag 
två om det skulle bli spel om segern. 

Det blev istället tvärtom, när vi blev 
utklassade i det nordiska derbyt mot 
Norge: 0-37! 
 Jonas och Krister hade inte någon 
vidare tur med sig här:

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

Enligt Jonas och Kristers starka 
klöversystem öppnas Öst hand med 
12. Syd klev in med 13 och Jonas 
dubblade för att visa spader. Det sys-
temenliga återbudet med Östs kort var 

nu 23 för att visa bra kort med stöd. 
Det gav Syd chansen att lufta sin ruter 
på treläget och Nord-Syd gav sig nu 
inte under 62. Det kontraktet dubb-
lade Jonas såklart med klöveress och 
ruterkung, då partnern öppnat bud-
givningen. Tji fick dock han, när kon-
traktet var lättspelat eftersom Nord 
hade E-D i trumf bakom kungen och 
Syd inte hade några klöver. När spel-
föraren dessutom kostade på sig att slå 
hjärtermasken över Krister blev det ett 
övertrick! 
 Vid det andra bordet återbjöd Öst 
högre och Tommy kunde inte lika 
bekvämt visa sin sidofärg. Öst-Väst 
fick därmed köpa 4s med två bet för 
17 imp till Heimdal.
 Att hämta sig efter den smällen blev 
för svårt och när vi förlorade även 
nästa match mot Monaco klart,  

Sverige representerades av lag Skalman från Uppsalabridgen i Champion’s Cup. Fr v: Jonas Petersson,  
Micke Grönkvist, Tommy Bergdahl, Daniel Gullberg och Krister Ahlesved.

>
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fick målet bli att försöka nå åttonde-
platsen för B-slutspel. En sjätte raka 
förlust mot det italienska andralaget 
innebar dock att inte heller det gick 
att klara. Vi avslutade i alla fall med att 
vinna mot Bulgarien och Tyskland. 
 Därmed blev det C-slutspel och en 
semifinal mot Polen för vår del. Där 
var vi aldrig riktigt hotade utan vann 
med 31 imp. I matchen om nionde-
platsen fick vi nu möta Kroatien. I 
första halvlek lyckades motståndarna 
gå hem i en andra 62 mot Jonas och 
Krister. Här krävdes det ett helt nor-
malt felutspel, 3-3-sits i en sidofärg 
och dessutom en mask mot Kristers 
rutertia för att få en extra ingång till 
bordet! Utan att säga för mycket blev 
det ingen vinstbricka. Vi lyckades 
dock återhämta oss från den svingen 
på 16 imp, vann matchen med 78-66 
och slutade därmed nia.
 Samtidigt mötte Monaco över-
raskningen Norge i den stora finalen. 
Monegaskerna slog Allegra stort i 
den sista gruppspelsmatchen och 
kvalificerade sig därmed precis för A-
slutspelet. Väl där hade de inga större 
problem utan vann både semifinal och 
final relativt komfortabelt.
 Svaga sangöppningar har ökat i 
popularitet på sista tiden. I finalen 
använde båda lagen den konventionen 
och denna bricka visar att det är små 

marginaler som avgör skillnaden mel-
lan en bra bricka och en dålig:

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

SYD VÄST NORD ÖST
Austberg Helgemo Berg Helness

1NT D pass pass 
RD pass 22 D 
2s D pass pass 
pass

För Norge öppnade Austberg med  
1 sang som visade 8-12 hp. När man 
blev straffdubblade kunde Nord visa 
(minst) 4-4 i ruter och spader. Därmed 
hittade man ett spelbart kontrakt. Den 
sneda trumfsitsen gjorde dock att man 
blev dubblade och gick två straff för 
300 poäng till Monaco.

SYD VÄST NORD ÖST
Martens Groetheim Multon Tondel

1NT D pass pass 
RD pass pass pass

För Monaco öppnade även Martens 
med en svag sang, men för dem så 

visade öppningen 10-12 hp. Även här 
la Väst in en hård straffdubbling, men 
Nord kunde stå kvar i 1 sang redub-
belt, eftersom hans partner lovat mer 
styrka. 
 Spelföraren vann spaderutspelet 
och stack emellan med två varv hjärter 
innan han återgick till spadern. Väst 
höll uppe en gång och vann det tredje 
varvet och vände ifrån sig med ruter-
knekt. Detta såg ut att odla det sjunde 
sticket åt motspelarna medan spelfö-
raren bara har sex stick. Men vänta! 
Öst var tvungen att saka på andra och 
tredje spadern och från hans sida var 
det inte alls givet hur lågfärgerna var 
fördelade. När han valde att saka två 
klöver försvann motspelarnas sjunde 
stick och spelföraren fick så små-
ningom sin hemgång för 560 poäng 
och 13 imp.

>

Bästa klubblag blev Monaco. Fr v: Franck Multon, Geir Helgemo, Dominik 
Filipowicz, Pierre Zimmermann, Krzysztof Martens och Tor Helness. 

>

Webbaserat tävlingssystem som 
ger helt nya möjligheter och 

spelupplevelser. Tre klick och 
första ronden är igång!

Bridgetime

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

KRYSSNINGAR | HÄLSORESOR | RUNDRESOR | LÅNGTIDSRESOR

Vi har lång erfarenhet av att ordna bridge resor. 

Natur- och kulturupplevelser kombineras med 

trivsamt bridgespel under ledning av våra 

 erfarna bridgeledare. Många är ni bridgespelare 

som under åren har rest med oss. Vi spelar 

inte om pengar, utan för att det är roligt.

BRIDGERESA TILL TOSCANA. Drömmer du också om att kombinera 
 trevligt bridgespel med Italienska delikatesser? Under sensommaren gör 
vi en resa till Italiens vackraste landskap Toscana, rikt på kultur, konst, 
mat- och vinhistoria. Vi bor centralt i kulturstaden Florens och gör intres-
santa utflykter till närliggande städer och byar för att avnjuta landskapet. 
Självklart ingår  provsmakning av både mat och vin från Toscana.
Avresa från Stockholm och Köpenhamn 17/8. 8 dagar. Pris från 16.995:-

BRIDGERESA TILL BERLIN. Vi reser till kulturmetropolen Berlin på våren 
och insuper den härliga atmosfären. Få städer kan mäta sig med dess 
 mäktiga historia och många intressanta sevärdheter. Vi bor på klassiskt 
 hotell centralt i Berlin och kombinerar bridgespel med trevliga utflykter. 
Avresa från Stockholm och Köpenhamn 24/4. 6 dagar. Pris från 9.295:-

BRIDGEKRYSSNING MED M/S BIRKA. Varmt välkommen med på våra 
 populära bridgekryssningar 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 5/2, 2/4, 24/9. Pris från 1.195:-

BRIDGERESA TILL MALLORCA. Vi upprepar succén till ljuvliga Mallorca 
i höst. Här bor vi på omtyckta, fyrstjärniga Punta del Mar, på en klippa 
i trivsamma badorten Santa Ponsa. Halvpension ingår. 
Avresa från Stockholm och Köpenhamn 30/9. 8 eller 15 dagar. 
Pris från 9.995:- resp. 14.995:-

Pantone Warm Gray  2U 100%

Pantone Warm Gray  4C 100%

Svart 65%

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

Ett urval av 
våra bridgeresor
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Ordförande Britta Nilsson är först på 
plats. Hon dukar upp kvällens pris-
bord och stämmer av med köket, att 
jultallriken kan serveras en timme före 
kvällens spel.
 Kronhusklubbens utmärkta läge, 
fräscha lokal och välkomnande stäm-
ning gör att många spelare från Gö-
teborg med omnejd hittar hit på ons-
dagskvällarna.  
 Bara några meter bort ligger Kungs-
portsplatsen, en knutpunkt för kol-
lektivtrafiken, vilket gör det enkelt att 
ta sig hit. Möjlighet till parkering finns 
också alldeles intill, på Kungstorget.
 För att ta sig till spellokalen får man 
ta hissen från gatunivå. På vägen pas-
seras Idrottens Bingo. Bingohallens 
uppdrag är att stötta barn- och ung-
domsverksamhet inom svenskt för-
eningsliv. Varje onsdag, några timmar 
innan bridgen drar igång, levererar här 
”Loket” utrop, ”tjôt” och vinster.

Bingo för Kronhusklubben
– värnar klubbkänslan
TEXT & FOTO: PETER VENTURA, KARLBO

Det är bara några dagar kvar till jul och på Kungsgatan nedanför skyndar 
sig många för att hinna handla de sista julklapparna. Två trappor upp i 
Idrottens Bingos lokal på Kungsgatan 47, där en gång i tiden Varuhuset 
Grand Bazar höll hus, förbereds Kronhusklubbens höstavslutning. 

GRUNDADES 1948

Kronhusklubben grundades 1948 av 
tjänstemän. Spellokal var då ett café 
i rederikvarteren i Västra Nordstan, 
granne med Kronhuset. Medlemmar 
tillkom de första åren endast genom 
inval. Själva Kronhuset uppfördes 
åren 1643-1654 med holländsk prägel 
och är Göteborgs äldsta icke bostads-
byggnad. Kronhuset användes först 
som tyghus, som lager för garnisonens 
kanoner och andra vapen, men även 
som matförråd för spannmål.

 Klubben har spelat i många olika 
lokaler under åren. 2011, i samband 
med att ett nytt Bridgens hus i Göte-
borg slog upp sina portar, valde Kron-
husklubben istället att flytta till en 
lokal som delades mellan fyra klubbar. 
Sedan ett par år sedan hyr man in sig i 
Idrottens Bingos lokaler. 

KVÄLLSHYRA – EKONOMISK BINGO

Genom åren betalade klubben en må-
nadshyra, trots att man bara nyttjade 
lokalen en kväll i veckan. För den 

K L U B B E N  K R O N H U S K L U B B E N

Julavslutning på Kronhusklubben. Fr v Bo Gjertz, Kjell Persson,  
Ann-Marie Johansson och klubbens ordförande, Britta Nilsson.



nuvarande lokalen betalar man hyra 
bara för den kväll man spelar. Hyran 
är ändock hyfsat hög – det är trots allt 
mitt i centrala Göteborg vi talar om. 
Men genom att man betalar kvällshyra 
har det ändå blivit ekonomisk bingo 
för Kronhusklubben.
 – Vi är väldigt nöjda med att ha 
tillgång till en så central lokal, säger 
tidigare ordföranden Bertil Thorén.
Junior- och seniorföreningar kan nytt-
ja kommunens aktivitets- och lokal-
bidrag. De fem kronor per speltillfälle 
och spelare som Götborgs kommun 
bidrar med, gör att Kronhusklubben 
kan hålla startavgiften nere på besked-
liga 40 kr. Icke medlemmar betalar 10 
kronor mer.
 Klubben spelar varje onsdag året 
om. Någon gång i månaden spelas 
barometer. Normalt har man omkring 
åtta bord till spel. Lokalen tar 10 bord, 
men möjlighet till att ställa upp ytter-
ligare några bord i angränsande lokal 
finns.
 – Vi behöver åtta bord i snitt för att 
gå runt, så det gör vi med någorlunda 
marginal, berättar spelledare Denny 
Andréasson.

PLANERAR FÖR 70-ÅRSJUBILEUM

Klubben har drygt 40 medlemmar, 
men det centrala läget lockar en yttre 
sfär på uppemot 60 B-medlemmar. 
Alla är välkomna – och här ses spelare 
med allt från ruternål till elit – men 
elitspelarna söker sig ofta till andra 
klubbar i Göteborg.
 – Den sociala biten är viktig för 
våra medlemmar och vi värnar om att 
behålla klubbkänslan, berättar Denny 
Andréasson.
 Nästa år firar klubben 70 år. Detal-
jerna kring jubiléet är inte ännu klara.

BÄST HÖSTEN 2016. Tävlingsledare Denny Andréasson (t h) delar ut priset för klubbens 
mest framgångsrike under hösten 2016, Bertil Thorén.

BÄST I AVSLUTNINGSTÄVLINGEN. Lena Petersen och Robert Bäck vann höstavslutningen 
med redaktör Peter Ventura och Gert Christiansen på andra plats.

JULTALLRIK. Höstavslutningen med jultallrik och spel lockade stort deltagande.
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Fråga Micke
Till vardags erbjuder Micke bridgetips och bridgeläsning  
för en krona om dagen på internetsidan Dagensbridge.se. 
 Alla frågor om bridge, oavsett om det gäller budsystem, 
färgbehandlingar, böcker, berömda spelare eller annat  
skickas till Bridge. E-posta till bridge@svenskbridge.se!

HUR HANTERA INKLIV MOT 1 SANG?

Gång på gång hamnar jag i en svår 
situation. Partnern öppnar med 1 sang 
(14-16 hp) och motståndarna kliver in 
med exempelvis 23 som är naturligt. 
Jag vill nu straffdubbla, men det går 
inte för dubbelt är ju i modern bridge 
UD. Enda sättet är att passa och hop-
pas att partnern, sangöppnaren, balan-
seringsdubblar. Hur ofta gör han det 
med 14-16 hp? 
 Jag upplever detta som en svaghet 
i moderna system, eftersom det ju 
nästan blir ofarligt att kliva in. Vad 
tycker du?

Carl Björk

MICKE SVARAR

Det finns absolut lägen där du vill 
straffdubbla ett inkliv efter en sang-
öppning. Så länge motståndarna är 
en gnutta försiktiga av sig kommer 
det dock inte att inträffa särskilt ofta. 
Dessutom kan du ju med bra kort 
och en straffdubbling istället bjuda 
exempelvis 3 sang, ett kontrakt som 
kommer att gå hem. Ni går miste om 
skillnaden mellan dubblade betar i 
deras kontrakt och er egen utgång (ett 
par hundra poäng) men får åtminstone 
fortfarande in utgångsbonus. Om du 
däremot har en upplysningsdubbling 
och inte får dubbla för att dubbelt är 
straffdubbling, vad ska du då bjuda? 
Förutom att du i sådant fall saknar 
bud kommer det att vara mer frekvent 

att du har bra kort i de andra fär-
gerna, än i den färg som motståndarna 
trots allt valt att kliva in i. Sist men 
inte minst, så bör partnern dessutom 
kunna upplysningsdubbla i sista hand, 
åtminstone med maximum för sin 
öppning och dubbelton i inklivsfär-
gen. Detta gäller i alla fall så länge 
inte motståndarna klivit in med 2s 
eftersom en UD från sangöppnaren då 
”tvingar” upp er på treläget. 

HÖGFÄRGSFRÅGA OM FYRA ELLER FEM?

Efter öppningsbudet 2 sang (20-21 hp 
eller liknande), bör man då använda 
sig av en högfärgsfråga som visar fem-
korts högfärg eller är svar som visar 
fyrkortsfärg att rekommendera?

Peter Lundstedt

MICKE SVARAR

Det viktigaste är, som alltid, att spela 
metoder som man trivs med. När det 
gäller 2 sang-system beror det mycket 
på vad som passar ihop med resten av 
systemet. Den hand som ofta är svå-
rast att hantera, är den med fem spa-
der och fyra hjärter. Fem hjärter och 
fyra spader går ofta att lösa genom 
överföring till hjärter följt av 3s, men 
med omvända färger blir det mycket 
värre. Spelar du Puppet Stayman, som 
frågar efter fyr- och femkortsfärg,  
finns det fortfarande ingen lösning på 
just den här handen och av den an-
ledningen spelade jag tidigare klassisk 

Stayman med så kallad Smolen efter 
3c-32. Spelar man så, visar 33/s efter 
sekvensen 2 NT-3c; 32 styrka för 
utgång med fyra kort i bjuden högfärg 
och fem kort i andra högfärgen. 
 För några månader sedan bytte jag 
dock till det som kallas Muppet Stay-
man. Det är en slags Puppet Stayman, 
där öppningshanden förnekar högfärg 
på 3c genom att bjuda 33 och visar 
femkorts hjärter genom att svara  
3 sang. Visst är det lite mer komplice-
rat, men verkligen något jag kan re-
kommendera om du kan tänka dig att 
lägga ner tid och kraft på att lära dig 
ett nytt 2 sang-system. I annat fall blir 
min rekommendation att hålla sig till 
”vanlig” fyrkorts-Stayman.

VAD BETYDER 32?

Budgivningen går med mig som Syd:

JAG VÄST NORD ÖST
  13 1s 
23 2s pass pass  
32

Nu är frågan, vad visar mina 32?
Mikael Björin

MICKE SVARAR

32 kan inte visa utgångsintresse, när 
du bara bjöd 23 förra gången och 
partnern passade över 2s. 
 Budet visar istället en ovilja att spela 
motspel mot 2s men osäkerhet kring 
vad som ska vara er trumf. Med fyr-

F R Å G A  M I C K E  H U R  H A N T E R A  I N K L I V  M O T  1 N T ?
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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.

F R Å G A  M I C K E  H U R  B J U D A  M E D  M A R M I C ?

stöd i hjärter hade du kunnat insistera 
på den färgen, så 32 visar trestöd i 
hjärter och minst femkortsfärg i ruter, 
för att ni eventuellt ska kunna hitta en 
bättre trumf där. Ett exempel på en 
hand skulle kunna vara:

s 4  3 D 9 2  2 E kn 9 8 6 4  c 6 4 3 

HUR FORTSÄTTA BJUDA MED MARMIC?

Vi har nu diskuterat hur man bäst 
öppnar och fortsätter med en Marmic-
hand i Modern Standard. Kan vi få lite 
vägledning?

Ulla Ryott

MICKE SVARAR

En Marmic-hand med fördelningen 
4-4-4-1 kallas också för en trefärgs-
hand, eftersom det finns tre möjliga 
trumffärger. På grund av detta brukar 
det rekommenderas att öppna med 
den lägsta av de tre färgerna, även om 
detta bryter mot reglerna kring val av 
öppningsbud med två fyrkortsfärger. 
Med 4-4 i Modern Standard är öpp-
ningsordningen hjärter, klöver, spader 
och ruter, men med 4-4-4-1 är det 
alltså bäst att öppna med klöver eller 
ruter (bara om du har 4-4-4-1). 
 Återbudet blir inte krångligt så 
länge du har fyra spader. Om partnern 
bjuder en av dina andra färger visar du 
trumfstöd och hittar han, som väntat, 
din singelton återbjuder du 1s. 
 Med singel spader och fyra kort i 
övriga färger ligger du lite dåligt till. 
Mitt förslag blir då att du låtsas ha en 
balanserad hand.
 Med en hand som är för stark för en 
öppning på enläget blir det krångliga-
re. 2c följt av 2 i högfärg ska absolut 
lova femkortsfärg, så min rekommen-
dation blir även här, att du ”låtsas” 
ha en balanserad hand och återbjuder 
sang på lämplig nivå – åtminstone med 
en honnör som singelton. 
 Försök också undvika att öppna 
med 2c med den här krångliga för-

delningen och öppna istället till 1 i 
lågfärg, även med 20, 21 eller kanske 
ändå fler hp!

ÄR DRURY EN BRA KONVENTION?

Drury verkar härstamma från 50-ta-
let. Är det en konvention som du 
använder, eller vet du om andra duk-
tiga spelare tycker att det är en bra 
konvention? Passar Drury bäst om 
vi spelar fyr- eller femkorts högfärg? 
Vad jag förstår verkar det också finnas 
några olika versioner av Drury. Finns 
det någon du föredrar (om du gillar 
konventionen över huvud taget)?

Mikael Björin

MICKE SVARAR

Även om Drury har funnits länge är 
det en konvention som både jag och 
stora delar av eliten använder – fram-
förallt är det amerikaner som gillar 
att spela med den. Drury är en an-
norlunda variant av högfärgshöjningar 
när svarshanden har passat i förhand. 
Standardversionen innebär att svaret 
2c visar en konstruktiv enkelhöjning 
– cirka 8-11 hp. Tanken är att paret 
på så sätt ska kunna stanna på tvåläget 
om öppningshanden har dåliga kort 
något som ofta är användbart, fram-
förallt som öppningsbud i tredje hand 
ofta kan vara lite svagare än normalt. 
Det finns också extra mycket utrym-
me att undersöka vilken utgång och 
eller slam som ska spelas, vilket också 
är ett plus. 
 Drury spelas normalt tillsammans 
med femkorts högfärgsöppningar och 
att spela det med fyrkorts högfärg är 
relativt oprövat. Det finns dock fort-
farande poänger med att ”offra” 2c-
svaret även då.
 På 2c återbjuder öppningshanden 
2 i högfärgen med minimum. 22 med 
lite utgångsintresse (Svarshanden går 
ner i 2 i högfärg med minimum) och 
ett högre bud för att invitera mot en 

svagare hand enligt sina vanliga invi-
ter. Det går också att använda svars-
budet 22 som en bra höjning med 
fyrstöd (6-9) och låta 2 sang vara lite 
starkare än så. Detta är dock på intet 
sätt något måste. Om du spelar med 
en svag tvåöppning i ruter minskar 
dock möjligheterna att ha en hand 
som vill bjuda 22 som svarsbud efter 
pass i förhand. Därför blir det rim-
ligare att använda Two-way Drury, 
som varianten som använder både 2c 
och 22 för att visa stöd kallas. 
 Själv spelar jag just med dubbelvari-
anten (och femkorts högfärg) och har, 
tro det eller ej, haft rätt mycket nytta 
av även 22-svaret. Detta då vi kunnat 
stanna i 2 i högfärg istället för att gå 
bet i 3 i högfärg ett par gånger, även 
om öppningshanden de gångerna haft 
ett fullgott öppningsbud.

Vårbridge på Orust
25-26-27 maj 2017

För alla bridgespelare!
Silver- och bronstävlingar!

Information och anmälan:

www.toftagard.se
eller 0304-503 80  

Tofta Gård
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Sedan många år tillbaka har BK 
Albrekts arbetat med ett målinriktat 
rekryteringsarbete. I det arbetet har 
klubbens centralfigur sedan länge, 
Janne Malmström, varit oerhört 
lyckosam. Janne har hållit mängder 
av bridgekurser och han är även en av 
författarna till kursböckerna Trappan 
och Hissen. Klubbens medlemmar 
vittnar om att Janne är den enskilt vik-
tigaste anledningen till klubbens fina 
utveckling, medan Janne pekar på en 
duktig styrelse och många hjälpsamma 
medlemmar.
 –  Vi har en jättebra styrelse med 
ordförande Agneta Svanberg i spetsen, 
med möten varannan månad, säger 
Janne.
 Åtta personer sitter i styrelsen. Själv 
valde Janne att kliva av från styrelsen 
för ca fem år sedan, för att lämna över 
till yngre förmågor.
 Valberedningen har gjort ett gedi-
get jobb, då man hittat kompetenta 
medlemmar till styrelseposterna. T ex 
är Kjell Olsson, ansvarig för lokalen, 
verksam inom fastighetsbolaget Var-
bergs Bostad och kassör Lars-Göran 
Larsson utbildad ekonom.
 Verksamheten är organiserad i dessa 
sektioner:
 • Tävling
 • Ekonomi

 • Utbildning
 • Lokal
 • Medlem
 • Junior
 Alla sektioner har befattningsbe-
skrivningar, vilket underlättar när man 
kommer in som ny funktionär.
 –  Alla klubbar blir lite hemma-
blinda med tiden och därför håller vi 
ett visionsmöte vart fjärde år. Då ser 
vi var vi står och vart vi vill. Det finns 
alltid förbättringspotential, menar 
Janne Malmström.
 –  Mycket av klubbens framgångar 
kommer av att vi är många som hjäl-
per till. Alla vill delta och känner sig 

engagerade, vilket bidrar till klubbens 
trivsel, säger klubbens andra front-
figur, tävlingssektionens Britt Marie 
Warborn.
 Tre timmars funktionärsarbete ger 
ett frispel i någon av klubbens täv-
lingar.
 BK Albrekts har totalt 12 utbildade 
tävlingsledare. Tävlingsledaren har 
givits en central plats i verksamheten 
och samtliga tävlingar spelas med 
licensierad TL. 
 – Spelarna är bra på att ropa på TL. 
Ingen känner det som förolämpande. 
Man ser det som lite spännande att 
höra av TL vad som gäller i situatio-

Utbildning för alla hos BK Albrekts
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: PETER VENTURA, KARLBO & BK ALBREKTS

BK Albrekts är en social bridgeklubb med ca 350 medlemmar i lilla Varberg, vilket 
gör den till en av landets största klubbar. Här finns tävlingar för alla kategorier 
spelare. Bakom den sammanfattningen finns en bred verksamhet i välkomnande 
atmosfär, vilket borde göra landets samtliga klubbfunktionärer nyfikna. 
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nen som uppstått. Jag vill gärna tipsa 
om att före tävlingar uppmana spelare 
att kalla på TL vid varje tveksamhet 
som en del av att lära sig mer om våra 
lagar, säger Britt Marie.

UTBILDNING

BK Albrekts medlemmar har alla 
möjligheter till att förkovra sig.
 De flesta säsonger startar klubben 
inte en, utan två, nybörjarkurser, vilka 
rullar på fram till mars. Spelövningar 

och Nybörjarträffen avslutar elevens 
första bridgeår. Sedan får varje kurs-
deltagare fem frispel, som används för 
att delta i klubbens verksamhet.
 Klubben erbjuder spel måndag-
fredag. På måndagarna erbjuds två 
aktiviteter och på onsdagarna spelas 
eftermiddagsbridge och ofta fyrmanna 
på kvällen. Söndagar är vikta för juni-
orspel. Fyra dagar i veckan hålls 30 
minuters teori före dagens ordinarie 
spel. Flitiga besökare kan där insupa 
mycken kunskap, allt från användbara 
konventioner till spelteknik. 
 Under året har en 10 veckors kurs 

om spelteknik och motspel hållits. 
Som kursmateriel har Andrew Rob-
sons böcker om utspel och motspel 
använts.

PRATBRIDGE

En annan rolig aktivitet som blivit 
uppskattad är den s k ”pratbridgen”. 
Till ”pratbridge” samlas 10-12 bord 
varje vecka, från nybörjare till de som 
spelat 5-6 år, för att spela bridge – 
men det är fritt fram att prata i korten! 

15 minuters teori inleder och därefter 
körs ”pratbridge” i minst tre timmar. 
Här är det mesta tillåtet; man får fråga 
hur mycket som helst om sina egna 
och andras kort – och en giv kan vid 
behov t o m spelas om. 
 Tre till fyra erfarna spelare är hand-
ledare och finns med som stöd.
 – ”Pratbridge” är nyttigt för alla 
spelare och något samtliga klubbar 
borde ha i sin verksamhet, fastslår 
Britt Marie.

KLUBBENS BUDSYSTEM

BK Albrekts har tagit fram ”klubbens 

budsystem”. Med det grundsystemet 
kan alla spela med alla och det är 
också mer vanligt här att spela med 
ny partner från en kväll till annan. 
På systemkortens baksidor finns en 
sammanfattning över systemet, men 
den sidan får man inte titta på under 
spelet… Inplastade lånedeklarationer 
nyttjas flitigt, men klubben erbjuder 
även medlemmar att få sina egna bud-
system inplastade. 
 En kväll i veckan har begränsningar 
införts vad gäller budsystem.
 Samtliga tävlingar spelas med han-
dikapp, men nästan alltid finns dubbla 
prisbord, ett för handikappresultatet 
och ett utan.
 BK Albrekts har ungefär 18.000 
starter per år, vilket kan jämföras med 
Bridgefestivalens 8.400.
 Spelavgiften är i de flesta tävlingar 
beskedliga 30 kr. På måndagar är 
startavgiften 40 kr och tävlingar med 
silverstatus kostar 50 kr.
 –  Många av våra spelare är här 
tre-fyra gånger i veckan. Det gör att 
vi har bra snurr på verksamheten och 
kan hålla låga startavgifter, säger Janne 
Malmström nöjt.
 Man spelar alltid med slumpmässigt 
förlagda givar och brickläggningen 
fördelas på inte mindre än fyra perso-
ner. Sammanlagt läggs närmare 40.000 
brickor årligen. För att få en grepp om 
mängden brickor, gäller maskingaran-
tin för de flesta nya maskiner i fem år 
eller 40.000 lagda brickor…

KONTANTLÖST BETALSYSTEM

Klubben har infört ett kontantlöst 
betalsystem, där medlemmarna har ett 
eget ”Albrektskonto”. Från detta dras 
spelavgiften automatiskt efter varje 
tävling. En gång i veckan redovisas 
spelarnas behållning på kontot, så att 
medlemmarna vet när det är dags att 
fylla på kontot. Systemets skapare, >

Lokalen, som klubben haft sedan 2002, har byggts ut vid fyra tillfällen.
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>
nästan alla Öst-Väst-par i 3 sang eller 
43, vid de bord Öst varit orolig för sin 
spadersingel.
 Lotta Engström och Jenni-Ann 
Antonsson, som endast spelat hem-
mabridge men sedan några veckor 
blivit frekventa besökare på klub-
ben, vinglade sig fram till ett lyckat 
slutbud. Efter 2 sang och 32 (över-
föring till hjärter), så introducerade 
Öst sin andra färg, 42. Väst var inte 
särskilt förtjust i någondera röd färg 
och berättade om sin egen långfärg, 
4s. Det här utvecklade sig ju inte som 
Öst tänkt sig, så hon bjöd slutbudet 
4 sang. Trodde hon. Väst svarade på 
essfrågan. Öst föreslog nu 5 sang, men 
då svarade Väst på kungfrågan. Som 
tur finns ingen damfråga, så när Öst 

försökte med 6 sang blev det till slut 
pass från Väst. Pust!
 6 sang gick hem precis, när Nord 
hade vänligheten att ruva både på 
klöveresset och ruterkungen!
 Brickan gav Öst-Väst 266 imp.
 I Dagstegen får lag med högt han-
dikapp tillgodoräkna sig 1,4 imp för 
varje heltal det skiljer i handikappska-
lan mellan lagen.
 I Bronsstegen sker möten mellan 
spelare som annars troligen inte hade 
kamperat ihop, då lagen är en kombi-
nation mellan ett oerfaret par och ett 
mer rutinerat. De rutinerade paren i 
lagen möter varandra och de mindre 
rutinerade paren får tampas vid det 
andra bordet.

 Även om trivseln står i högsätet och 
många av klubbens aktiviteter riktar 
sig mot de mindre rutinerade, får även 
elitspelarna sitt lystmäte. Förutom ett 
flertal silvertävlingar arrangeras varje 
höst guldtävlingen Albrekts Guld. 
Klubben har även tre lag i Allsvens-
kans division tre.
 Också i Svenska Cupen är klubben 
framträdande. Omkring 5% av lagen i 
cupen kommer från BK Albrekts och 
med över 20 lag i cupen har klub-
ben i det närmaste garanterat ett lag 
i finalspelet. Varje vunnen match i 
Svenska Cupen ger en guldpoäng och 
för att krydda tävlingen har klubben 
sett till ingen Albrekts-spelare lämnar 
cupen utan att ha vunnit guld. De som 
inte lyckats erövra någon guldpoäng 
får istället ett presentkort på 100 kr 
sponsrat av klubbens huvudsponsor, 
Albrekts Guld.
 I början av maj åker många av 
klubbens medlemmar till Tofta Gård 
på Orust. BK Albrekts har bokat hela 
anläggningen för weekendbridge och 
det har varit fulltecknat sedan länge.
Varje sommar styr 30-40 av klubbens 
medlemmar kosan mot Örebro och 
Bridgefestivalen. Hela gänget bor på 
samma hotell och trevligt umgänge är 
lika viktigt som eventuella framgångar 
vid bridgebordet.

TIOTALET AKTIVA JUNIORER

Vad gäller juniorer, finns det ett 
fåtal lokala initiativ som har skördat 
framgångar. Det främsta exemplet är 
Varberg, där man genom ett gediget 
arbete har lyckats få fram ett impo-
nerande underlag. Vad är hemlighe-
ten bakom framgången och vad kan 
övriga landet dra för lärdomar?
 Den störste arbetsmyran bakom 
projektet är Janne Malmström som 
förärades Jannerstenstipendiet för sitt 
engagemang under den förra Riks-

Lars-Olof Carlsson, har även tagit 
fram en Excel-mall, där tävlingsleda-
ren enkelt kan föra in spelövningens 
redovisning.
 Lokalen, som klubben haft sedan 
2002, har byggts ut vid fyra tillfällen. 
Vid den senaste utbyggnaden för fyra 
år sedan gjordes ett större café och 
egen utbildningslokal. 200.000 kr plus 
eget arbete kostade utbyggnaden.
Lokalen har nu en större öppen yta 
med 28 spelbord, utbildningsrum 
med nio bord, café samt sekretariat. 
Månadshyran är 20.000 kr.

STEGAR

På torsdagarna spelas fyrmanna 
med 24 till 28 lag. De flesta av dessa 
tävlingarna spelas som en ”stege” med 
olika förutsättningar. Tanken med ste-
garna är, att man ska möta motstån-
dare med ungefär samma kapacitet 
och man flyttas upp eller ner ett bord 
efter varje spelomgång. 
 Bridges utsände deltog i två 
12-brickors lagmatcher en spelkväll. 
Lag har möjlighet att avancera två 
bord vid två segrar – eller gå åt mot-
satt håll, vilket var vad som hände mitt 
lag trots vingens fina resultat på given 
nedan. Det som fångade mitt öga, var 
några budgivningar som var på väg 
att bli stora misslyckanden, men där 
aktörerna ändå mästerligt lyckades 
landa på fötterna.

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

Efter Västs 2 sang-öppning hamnade 
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stämman. Vad kan han lära ut till 
andra som vill försöka sig på något 
liknande?
 – Vi började med fritidsgårdarna. 
Personalen var positiv men barnen var 
inte lika intresserade av att spela kort, 
då det samtidigt fanns andra aktivite-
ter som lockade, berättar Janne. 
 – Det gäller dock att inte ge upp så 
lätt. 
 Man riktade istället in sig på de 
medlemmar i klubben med möjlighet 
att väcka sina barnbarns intresse för 
bridge. Dessa fick i uppgift, att ta med 
sig sina ungdomar till en juniorträff 
på söndagarna, med förhoppning om 
att intresset sedan skulle kunna smitta 
av sig på kompisar och andra i samma 
ålder. 
 – De är vår framtid och vi behöver 
fler av dem. Man hör ofta hur folk 
säger att det är så viktigt med juniorer, 
att vi har alldeles för få och att medel-
åldern är på tok för hög, men det är 
färre som faktiskt försöker göra något 
för att få fler unga att börja spela, 
fastslår Janne.
 På söndagarna håller klubben öppet 
hus för ungdomsspel. Idag har klub-
ben ett tiotal ungdomar i åldern 11-14 
som regelbundet spelar på klubben. 
Två av spelarna har redan slagit sig in i 
landslagets U16-klass och fler var-
bergsjuniorer knackar på dörren till 
landslagsspel.
 

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

Här följer ett annat exempel på 
samma tema som första given. Denna 

Britta Mattsson tar för sig från det hemlagade julbordet som Gunvor  
och Kerstin lagat.

Årets organisatörer av jultävlingen. Fr v Kerstin Malmström, Britt Marie 
Warborn, Gunvor Bengtsson och Janne Malmström. >
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bricka bidrog starkt till en klassisk 
”startlimpa” för mig, när jag deltog i 
klubbens individuella jultävling med 
76 spelare på startlinjen och priser till 
de 35 främsta. 
 Hur bjuder ni med Öst-Västs kort?
 Öst öppnar med 1s, Väst bjuder 
23 och Öst höjer till utgång. Det var 
antagligen vad som hände vid 17 av 19 
bord, där det spelades 43. 
 Mot mig körde Els-Marie Kjellin 
igång budgivningen med 1 sang. Bir-
gitta Olsson som Väst tyckte om sina 
kort och efter överföring till hjärter 
trummande hon via essfråga på till 63! 
Allt vi fick var ett ruterstick – och en 
nolla...
 Mot slutet av tävlingen hivade sig 
Els-Marie åter upp i 63. Denna gång 
blev det en straff efter ruterutspel när 
trumfkungen inte satt för mask:

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

Pia Larsson och jag straffade också 

Årets vinnare i jultävlingen. Fr v Lena Mårtensson, Agneta Klint  
och Ulla Sislegård.

Els-Marie Kjellin, t v, bjuder gärna slam. T h Britt Marie Warborn.

Nord-Syds hjärterkontrakt, men våra 
motståndare spelade 43!
 Det blev spaderutspel av Pia (Öst) 
till direktstöld av mig. Ruterkungen i 
vända vågade inte spelföraren släppa, 
då Öst skulle kunna sitta med singel-
ruter. Nord vann alltså med esset och 
eftersom det var fråga om partävling 
följde en trumfmask. Jag kunde förse 
mig med kungen och spela låg ruter 
till Pias knekt. Mer spader gav mig 
stick för min sista trumf. En straff!
 Vid samtliga övriga bord hade spel-
föraren tagit minst tio stick i hjärter-
kontrakt.
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Bridgefestival
28 juli–6 augusti
Välkommen till Örebro och 2017 års Bridgefestival! 
Här finns bridgetävlingar för alla, från den mindre 
rutinerade till  mer erfarna spelare. Varje dag spelas 
fyra sidotävlingar, tre bronstävlingar varav en 
med handikappberäkning, och en silvertävling.

Vackra Örebro är en underbar sommarstad med 
många boendealternativ, massor av trevliga 
restauranger, caféer och promenadstråk. Festi-
valen hålls på Conventum Arena – mitt i stan. 

Läs mer om festivalen i denna tidning och på 
www.svenskbridge.se.

>

>
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