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K N E P  &  K N Å P  K O R S O R D E T

Namn .....................................................................................................................................

Adress ....................................................................................................................................

Postadress ..............................................................................................................................

KORSORDET 2/2017
VÅGRÄTT
  1) Synas (7).
  5) Här blir svaret fullständigt (4).
  8) Vill man med stöld komma över (5).
10) Liten fisk som apoteket saluför (8).
12) Guds granne enligt Stagnelius (4).
13) Bulle eller skalbagge, men också  
 ett större djur (4).
15) Denna seriekvinna verkar inte vara  
 nötallergiker (6).
16) Den ville Heidenstam att vi skulle  
 spänna (5).
17) Hälften av alltihop (4).
19)  En viktig regel i bridge (4).
20) Rekommenderade oss att köpa   
 konserverad gröt och ville
       höja mjölkpriset något öre (5).
21) Kan man besöka om man tycker  
 om Mariestad (6).
22) Sits (4).
24) Skiljer Öst och Väst (4).
26)  Flyr nuet (8).
30)  Fred får oss att tänka på henne (5).
31) Passa kan väl passa (4).
32)  Kristallmottagning (7).

LODRÄTT
  1) 101 binärt uttryckt (3).
  2) Skatt (5).
  3) Har en man (3).
  4)  Konstra (3).
  5) Kort för något som redan är kort (3).
  6) Stöld (7).
  7) Blir avdelat av sämre kvalitet (7).
  9) Lösningen blir originell (10 ).
11) Gjorde tidigare ett fängslande
 intryck i huvudstadens övärld  (10).
13) Kan väl en tondöv spritmiss-  
 brukare få i dubbel bemärkelse (9).
14) Verkar lite urvattnat (3).
18) Passande (7).
19) Är kass om inte vass (3).
23) Är väl i stort sett alla våra   
 bridgegivar (5).
25) Ska man göra om man nyttjar   
 elvaregeln (3).
27) Gör vi med våra vänner både fram  
 och bak (3).
28) Står i tryck i en dykares   
 instruktioner (3).
29) Schackspelare som man kunde   
 räkna med på sin tid (3).

VINNARE
• Birgit & Claes Billengren, Linköping
• Ingrid Christerson, Växjö
• PO Jonsson, Oxelösund
• Berit Wikby, Vetlanda
• Lillemor Windich, Floda
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KORSORDET

Om du inte vill 

klippa sönder din 

tidning går det bra att 

kopiera denna sida! 

Lösningar skickas  

senast 12 maj till:  

Bridge, Villa  

Cicero,  775 70 

Krylbo.  

E-post: 

bridge@svenskbridge.se
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S P E L T E K N I K  L I T E  S V Å R A R E . . .  L Ö S N I N G A R

LÖSNING PROBLEM 1

Kontraktet är 43 med klöverutspel.

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

Det hotar tre trumfförlorare så det 
duger inte att tappa ett klöverstick 
också. Inledningen måste därför bli 
klöveress, ruteress och ruterdam, 
-kung och stöld. Spader till kung och 
ruterknekt med klöversakning.
 Så långt var det lätt:

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

Om man nu stjäl klöver, (inkasserar 
trumfess så att inte Nord kan stjäla 
över nästa klöver), spelar spader till 
kungen och stjäl en ny klöver så blir 
det nio stick.
 Om man tar ut spaderkung och 
fortsätter med trumf till esset så stjäl 
Syd spaderess, tar ut sina trumf och 
spelar klöver. Åtta stick. Om man i 
stället för spaderess stjäl en liten spa-
der så sakar Syd klöver. Nio igen.
 Antag att Öst har lite sämre kort. 
Byt ut den förvillande spaderdamen 

mot en hacka. Då hade man lätt sett 
lösningen i åttakortsläget; spela spader 
till esset och stjäl en spader. Vare sig 
Syd sakar eller stjäl över hinner man 
efter trumfess stjäla ännu en spader. 
Syd får nöja sig med tre trumfstick.

LÖSNING PROBLEM 2

Mot 6s spelar Nord ut spaderdam.
 Hur tänker du dig spelföringen?

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

Det här är en klassiker, men inte sämre 
för det.
 Det gäller att bli av med tre hjärter 
på rutern. Det går bra om rutern sitter 
3-3. 4-2 är förstås mycket mer frek-
vent men med utspelet räcker inte bor-
dets ingångar till med 4-2-sits om inte 
någon motspelare råkar ha K-D en-
samma i hjärter och kan bli slutspelad 
och tvingas vända mot dubbelrenons 
eller hjälpa till med ruteretableringen.
 Det finns förstås bot på detta. 
 Låt Nord få för spaderdam! Vinn 
hjärterfortsättningen. Inkassera ruter-
kung och använd bordets tre trum-
fingångar till att dels stjäla två ruter 
och dels att hämta hem de höga ru-
tersticken och bli av med handens tre 
hjärterhackor.

LÖSNING PROBLEM 3

Efter ett budmissförstånd stannade 
Öst-Väst i 3 sang. 

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

När Nord och Syd var renons i varsin 
lågfärg såg det ut som om Väst måste 
gissa vilken högfärgsmask han behöv-
de slå för nio stick.
 Men icke så:
 Spela hjärter till esset och saka spa-
deress på hjärterdam.
 Motspelarna kan vinna och ta ut 
spaderkung, men Väst slår sedan ifrån 
sig med någon av lågfärgerna och får 
nio stick. Skulle motspelarna behålla 
spaderkung och slå ifrån sig med låg-
färg, spelar Väst själv en spader och 
uppnår samma slutläge.

LÖSNING PROBLEM 4

Nord spelar ut trumf mot Västs 43. 
Alla bekänner. 
 Vilken är hemgångschansen?

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

Uttrumfning och en dubbelmask i 
spader ser ut att ge 75% hemgångs-
chans. När Syd kommer in måste han 
vända i klöver – vi har förstås tagit 
ut ruterhonnörerna. Om även den 
andra spadermasken misslyckas måste 
vi gissa om spadern satt 3-3 eller om 
klöverhonnörerna var delade. Eller 
kanske någon är skvisad med den an-
dra klöverhonnören och spaderlängd.
Kort sagt klart bättre än 75 procents 
chans.
 Men det spelsättet får underkänt. 
Klart underkänt!
 När alla bekände på utspelet är 
hemgången hundraprocentig.
 Spela tre gånger trumf, E-K i ruter 
och spaderess och -knekt. 

Lite svårare... Lösningar
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 Om Syd är inne måste han antingen 
resa bordets spadertia eller vända med 
klöver till säg Nords dam. Om Nord 
kan vända med spader etableras ett 
stick där, annars får Väst klöverfavör. 
En dubbelrenonsvända ger samma 
resultat.

LÖSNING PROBLEM 5

Hur garanterar du hemgången i 62 när 
Nord visat tre trumf och Syd sakat en 
spader på den tredje ronden trumf?

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

Spela klöver till damen och slå en 
mask med tian om Syd bekänner på 
nästa klöver. Om masken går har man 
12 stick. Om Nord vinner sticket så 
står klövern.
 Om Syd har singel eller renons i 
klöver så tar du för kungen och fort-
sätter, men Syd hade singel eller re-
nons så du vinner sticket med kungen 
och fortsätter med tre ronder spader 
som du stjäl.
 Om Nord nu har kvar två spader  
(5-0-3-5) från början, släpper du runt 
en hjärterhacka till Syd som måste 
spela hjärter in i E-D.
 Om Nord har kvar en spader tar du 
för hjärteress och släpper in honom 
på den stora spadern, så måste han ge 
dig favör i klöver (han har ju då högst 
singelhjärter).
 Hade han tre spader från början så 
är bordets spaderhacka hög.
 Med ursprungligen noll, en eller två 
spader måste Nord hålla tre klöver 
(annars ger du bara bort en klöver) 
och har därför bara två hjärter kvar. 
Efter hjärteress och stöld får han sitt 
klöverstick och tvingas ge dig för 
E-10.

S P E L T E K N I K  L I T E  S V Å R A R E . . .  L Ö S N I N G A R

TEXT: RUNE VENEKE 
FOTO: RICHARD B SAMUELSSON

Åhus Bridgeklubb förärade vid års-
skiftet Gully Holmqvist ett heders-
medlemskap som innebär avgiftsbe-
frielse för såväl medlemsavgift och 
som avgiften för spel klubbens alla 
tävlingar framöver.
 Gully, som allmänt kallas ”Gullan”, 
fyller 100 år under 2017. Hon spelar 
frekvent ett par-tre gånger i veckan. 
På frågan varför, säger hon att det är 
nöjet att spela som driver henne och 
har alltid gjort under de ca 70 år hon 
spelat bridge. Bland klubbens med-
lemmar är hon högaktad också för sin 
höga sociala kompetens. Alla känner 
sig alltid lika välkomna till ”Gullans 
hörna”.
 Ett av Gullans vassa vapen är 
motspelet. Det har många av oss fått 
känna på och imponerats av. En av 
klubbens medlemmar, som spelat 
bridge nästan lika länge som Gullan, 

pekar på hennes naturliga fallenhet 
och speluppfattning, med en skärpa 
som en erfaren 70-åring. Det visar sig 
bl a i att hon hela tiden försvarar sitt 
handikapp och sällan har några djupa 
dalar med någon partner.
 ”Gullan” är för oss alla ett föredö-
me och inspirationskälla som vi hop-
pas få ta del av många år framöver.
 Åhus BK har under de senaste 10 
åren fördubblat medlemsantalet och är 
idag 153 medlemmar. Verksamheten 
omfattat normalt fyra speltillfällen per 
vecka med i snitt ca 10 bord.

Hedersmedlem  
– Still going strong

Gully Holmqvist, som spelat bridge i 70 år och i år fyller 100,  
förärades hedersmedlemskap i Åhus BK.
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Är det dåligt etikett att diskutera en 
giv efter den spelats?
 Inte alls.
 En del av det roliga med bridge 
är diskussionerna efteråt, eller ”ob-
duktion” om vi fritt översätter mitt 
engelska uttryck. Speciellt om det 
finns flera bra spelare närvarande, kan 
sådana analyser vara lärorika.
 Men jag skulle ändå råda er, att inte 
sätta er i komplicerade situationer för-
rän efter tävlingen är färdigspelad. Det 
är svårt att koncentrera sig på nästa 
giv om tankar på en tidigare bricka 
etsar sig kvar. Diskussioner mellan 
brickor bör vara kort. Om det är nå-
got du vill diskutera i detalj, spara det 
till efter spelet.
 Det är mycket viktigt att du inte 
hånar partnern under genomgången. 
I ett uppmärksammat fall i USA kul-
minerade ett gräl mellan en viss Mr 
och Mrs Bennett med att fru Bennett 
tog fram en revolver och dödade sin 
man. ”Obduktion” kan man väl sum-
mera den diskussionen... Rykten om 
att bridgespelare i juryn ansåg att Mr. 
Bennetts dåliga spelföring motiverade 
mord, är nog bara en myt.
 Viktigast av allt: säg aldrig något ne-
gativt om motståndarnas spel. Sämre 
uppförande finns inte.
 Detta kommer säkerligen inte att bli 
lätt för dig. Om högeryttern går bet i 
ett kontrakt som ett barn skulle spela 

hem och denne sedan frågar dig hur 
du skulle ha spelat, får du absolut inte 
säga: ”Helt annorlunda än dig!” Bättre 
är att mumla något om hur olyckligt 
det var att trumfen satt snett – och 
snabbt gå vidare med nästa giv. 
 Ibland är livet hårt!
 De som har sett toppspelare i ak-
tion, är ofta överraskade över frånvaro 
av diskussioner under spelets gång. 
Detta har två orsaker. För det första är 
tiden en viktig faktor i bridge på hög-
sta nivå. Du har kanske 100 minuter 
på dig att spela 12 givar och eftersom 
en del av dessa kommer att kräva 
extra mycket tankekraft för att bjuda 
och spela skärpt, har man inte råd att 
spendera tid på diskussioner.
 Den främsta orsaken är dock psy-

TEXT: ZIA MAHMOOD, NEW YORK

Zia är en av världens största ”bridgestars”. Med Zia som 
motståndare kan man vänta sig något udda, för han har 
ett rykte om sig att lösa situa tioner, både i budgivning och 
spelföring, med en stor portion fantasi.
 Denna gång låter Zia dig göra ett test.

 
Vett och etikett kologiskt. Om du sätter dig bakom 

det fantastiska amerikanska paret Jeff 
Meckstroth och Eric Rodwell, kom-
mer du inte höra dem utbyta ett enda 
ord med varandra under spelets gång. 
De säger inte ”tack” när träkarlen 
läggs ned, de säger inte ”sorry” de 
fåtal gånger de gör ett misstag och de 
säger inte ens ”bra spelat” när de gör 
något extraordinärt.
 Meckstroth anser att denna princip 
kan ge paret en fördel. Han säger, att 
om motståndarna hör hur ni ber va-
radra om ursäkt, ger det dem styrka 
och förstärker den goda känslan de 
får efter ett bra resultat. Om motstån-
darna hör att ni gratulerar varandra, 
kommer det att göra dem revansch-
lystna och de önskar krossa er i nästa 
match. Ge inte motståndarna något att 
flina åt!
 Genom att inte säga något kan du 
skapa en aura av förtroende och osår-
barhet omkring dig, som uteslutande 
kan verka till er fördel. Jag har spelat 
en hel del mot dessa killar och Jeff har 
mycket rätt i vad han säger!

RANKA DIG SOM PARTNER

Här kommer en räcka frågor, i syfte 
att ranka dig som partner. Svara ärligt!

1. Din partner har precis ”räddat” dig 
från 2s dubbelt, som du lätt skulle 
spelat hem. Partnern bjöd istället 33, 
vilket dubblades till taxan 1100. Säger 
du:
A) Mitt misstag, partner. Jag borde ha 
bjudit 3s.
B) Inga problem, partner. Jag skulle ha 
gjort samma sak själv.
C) Inga problem, partner. Jag skulle 
ha gjort samma sak, om jag vore en 
dumskalle.
D) Om du är så angelägen att rädda 
människor, varför inte gå med i ar-
mén?

Zia Mahmood.

M A G I S K  B R I D G E  Z I A
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2. Din partner har just frågat dig om 
han kunde ha gjort något annorlunda, 
efter att ha gått två bet i ett kontrakt 
som även en talanglös nybörjare skulle 
ha lyckats med. Säger du:
A) Nej, du spelade utmärkt – det var 
en mycket olycklig sits.
B) Du kanske har klarat dig med en 
straff om du hade gissat lite bättre.
C) Jo, jag kände en gång en man från 
Singapore som kunde ha gått tre bet.
D) Du skulle kunna ha gjort det be-
tydligt bättre, genom att inte kliva ur 
sängen i morse.

3. Din partner har svarat fel på ess-
frågan Blackwood, vilket gör att du 
bjuder storslam med trumfesset borta. 
Säger du:
A) Tyvärr, partner – jag glömmer alltid 
att vi spelar Gerber och inte Black-
wood där.
B) Det kunde ha hänt vem som helst 
med det svaga lyse denna bridgelokal 
har.
C) Vilken håll föreslår du att jag tar 
masken mot trumfesset, partner?
D) Mitt misstag, partner. Jag glömde 
att du kommer från en av stammarna 
som inte kan räkna längre än till tre.

4. Din partner har just släppt hem 
motståndarna i 3 sang efter hjärterut-
spel, samtidigt som spaderutspel – den 
färg du gjort inkliv i – lätt skulle straf-
fat kontraktet. Säger du:
A) Bra gjort, partner. Om du spelat ut 
spader, hade de gjort ett övertrick.
B) Det lät verkligen som om de hade 
spaderhåll, men kanske ...
C) Tyvärr, partner – nästa gång kom-
mer jag att bjuda hjärter, så spelar du 
kanske ut spader.
D) Ingenting, men du skriver i pro-
tokollet: ”Tyvärr, partner – jag hade 
ingen aning om att du var döv.”

5. Din partner har precis klagat på dig 
för att inte ha spelat ut ruter, när du 
faktiskt var renons i färgen. Säger du:
A) Jag är mycket ledsen, partner. Ruter 
ut skulle avgjort varit bäst.
B) Jag spelade inte ut ruter, eftersom 
jag trodde att någon skulle vara re-
nons i färgen.
C) Exakt vilken ruter föreslår du att 
jag spela ut?
D) När lärde du dig att räkna, partner? 
Ja, jag vet att det var i dag, men vilket 
klockslag?

6. Din partner har frågat dig om hans 
katastrofala spadervända var rätt sak 
att göra. Säger du:
A) Det kunde absolut varit rätt. Kan-
ske mina markeringar vilseledde dig.
B) Du gjorde det rätta. Det var bara fel 
timing.
C) Om spelföraren haft en fjortonde 
spader, och det endast fanns tolv klö-
ver i leken, skulle din spadervända 
varit perfekt.
D) Nej, det var det inte. Men jag vill ju 
inte att du ändrar en inrotad vana och 
plötsligt göra någonting rätt.

7. Din partner har precis tagit bort din 
straffdubbling av 43, som hade givit 
500, för att istället bjuda 4s och då 
fick ni betala ut 500. Säger du:
A) Jag borde naturligtvis inte ha upp-
lysningsdubblat.
B) Svårt beslut för dig där, partner, 
men i det långa loppet tror jag ...
C) Har du någon form av allergi mot 
pluspoäng, partner?
D) Du får ursäkta mig. Jag ska bara gå 
på toaletten. Jag är strax tillbaka.

8. Din partner har just gått på toalet-
ten. Säger du:
A) Trevlig kille. Och verkligen en bra 
spelare också!

B) Den sista given var svår, men han 
klarade den ganska bra.
C) Tja, jag förväntade mig inte under-
verk. Men min vanliga partner skulle...
D) För första gången i kväll jag vet jag 
vad min partner gör!

9. Din partner har spelat glimrande i 
ett kontrakt och säkrade en avsevärd 
hacka till er i robbern. Säger du:
A) Fantastisk spelföring, partner – 
Bob Hamman kunde inte ha gjort det 
bättre.
B) Bra gjort, partner. En klassisk 
trumfskvis, naturligtvis.
C) Lite turligt att motståndarna sakade 
fel kort, eller hur?
D) Vilken tur att jag bjöd så bra som 
jag gjorde, eller vad tycker du partner?

10. ”God natt”, säger din partner. Han 
fortsätter: ”Vi ses nästa vecka!”. Säger 
du:
A) Det ser jag verkligen fram emot, 
min gode vän.
B) Naturligtvis. Kanske bör du repe-
tera svaren på Blackwood tills dess?
C) Tja, det beror. Jag ringer dig om ett 
par dagar.
D) Inte om jag får syn på dig först!

OMDÖMEN

Om du känd för...
 De flesta A): Kontakta Vatikanen. 
Din kanonisering bör vara en ren for-
malitet.
 De flesta B): Du är inte ett helgon, 
men verkar vara en god partner. Kan 
du tänka dig att spela med mig någon 
gång?
 De flesta C): Undrar du varför folk 
inte alltid ler när de spelar med dig?
 De flesta D): Du måste vara Robert 
Redford eller Pamela Anderson. An-
nars skulle ingen spela med dig. Nå-
gonsin.

M A G I S K  B R I D G E  Z I A
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Tommys lagom... Lösningar
PROBLEM 1

Trumfa ut och fortsätt med ess och 
kung i ruter. Genom att avstå från 
rutermasken kan ni nu spela en tredje 
rond ruter, som tvingar in motstån-
darna.
 Hela given:

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

Oberoende av vem som kommer in så 
måste denne lösa klövern åt er med en 
klövervända alternativt en dubbelre-
nonsvända som omedelbart ger hem-
gång, eftersom ni då sakar klöver från 
endera handen och stjäl på den andra.
 Maskar man i ruter, blir det straff, 
när ruterdam sitter fel och man missar 
klöverdam, om nu inte Öst fastnade 
på ruterdam andra.

PROBLEM 2

Jag hoppas att svaret på frågan är ing-
endera!
 Hela given:

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

Ta istället utspelet på handen och 
spela klöverdam! Vinner motspelarna 
kan du senare saka bort klöveress på 
hjärtern och säkra hemgången med 
fem klöverstick till de sju toppsticken 
i de övriga färgerna.
 Vägrar motståndarna att ta för klö-
verkung, toppar du rutern och driver 
ut ruterdam för två klöverstick, fem 
ruterstick och fem stick i högfärgerna.
 Inleder man klöverbehandlingen 
med ess och dam, straffar Väst kon-
traktet denna gång genom att inte 
sticka damen.

PROBLEM 3

Hela given:

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

Efter att ha vunnit utspelet med hjär-
teress, ta för ruteress. Spela sedan 
klöver till bordet och fortsätt med 
ruter mot handen. Öst sakar bäst. Du 
vinner då ruterkung och spelar sedan 
er sista ruter. Eftersom det är me-
ningslöst att stjäla den, sakar ni istället 
klöver från bordet! Därefter kan du se 
till att manövrera till en klöverstöld på 
bordet för hemgång.

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

 PRATBUBBLAN

4421 – är det månne ett nytt bud-
system Torsten Åstrand från Motala 
hittat? Vad säger han? Den fyndigaste 
pratbubblan vinner ett present kort. 
För slag till pratbubbla vill vi ha senast 
den 12 maj till adressen:  
Bridge, Villa Cicero, 775 70 Krylbo 
eller bridge@svenskbridge.se.

Namn:  ...................................................

Adress:  ..................................................

Postadress: .............................................

Bridgefestivalen på guldkusten i Aus-
tralien har varje år ett nytt tema. Förra 
året var smaragd tema – och då dök 
denna kvartett upp! Vad sa de?
Claes Stymne författade vinnarbubb-
lan: Vi PASSar i grönt och bjuder på 
det! Grattis! Pris kommer till Skövde 
med posten.

Vi PASSar i grönt  
och bjuder på det!
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Chairmanʼs Cup (CC) inleder som ett kval i 
form av Gröna Hissen under lördag-söndag. 
Därefter vidtar två parallella cuper:
3 Lagen placerade 1-32 spelar Huvudcup 
(HC). I HC spelar man om 1:a och 2:a plats.
3 Lagen placerade 33-64 spelar Bonuscup 
(BC). I BC spelar man om 3:e och 4:e plats.
3 Ett lag som förlorar i huvudcupen flyttas 
ned till bonuscupen.
3 Ett lag som förlorar i bonuscupen är 
utslaget.
3 Från och med tisdag spelas kvartsfinal, 
semifinal och final (64 brickor). På torsdagen 
spelas finalen (64 brickor) samt match om 
tredje pris (32 brickor). 
Startavgifter
2.800 kr/lag. Om betalning är gjord senast 
onsdag 26 juli är avgiften endast 2.400 kr.
Betalning ska vara erlagd innan spel. 
Lag med minst 4 juniorer spelar gratis.
Anmälan senast fredag 28 juli kl 20.00. 

Priser
1:a 50.000 kr 4:e 10.000 kr
2:a 25.000 kr 5:e   7.500 kr
3:e 15.000 kr 6:e   7.500 kr

Distriktslag
Alla distrikt får anmäla fritt antal lag med 
gratis start i CC. Det lag som kommer längst i 
tävlingen vinner distriktspriset på 10.000 kr. 

Följande villkor ska dock uppfyllas:
3  Högst två i laget får tidigare ha deltagit 
i CC. 
3 Samtliga spelare i laget måste tillhöra 
samma distrikt.
3 Laget måste bära distriktets namn följt av 
en siffra. Vid flera lag heter de Örebro 1, 
Örebro 2 osv.
3 Om två eller flera lag går lika långt i täv-
lingen avgör placeringen från Gröna Hissen 
vinnaren.

Läs mer om Chairmanʼs Cup på www.svenskbridge.se

Chairmanʼs Cup är en lagtävling öppen för alla. 
 Den spelas på Conventum i Örebro lördag 29 juli 

till torsdag 3 augusti och sponsras av Mats Qviberg. 
Tävlingen inleds med ett kval i form av Gröna Hissen 
(32 första vidare) och avslutas med raka cupmatcher. 
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Givsamling
– med kommentarer

www.bridgeforlaget.se

1

1

1       N 2       Ö 3       S 4       V 5       N 6       Ö
7       S 8       V 9       N 10       Ö 11       S 12       V

13       N 14       Ö 15       S 16       V 17       N 18       Ö
19 S 20     V 21       N 22       Ö 23       S 24       V

25       N 26 Ö 27     S 28       V 29      N 30   Ö
31       S 32       V 33       N 34       Ö 35       S 36       V

37       N 38       Ö 39       S 40    V 41      N 42       Ö
43       S 44       V 45       N 46       Ö 47       S 48       V1

• Kortlek 
   med 48 givar

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

FACIT-SPELKORT 

Med Facit-Spelkort® kan ni spela 
hemmabridge och jämföra er 
med andra resultat, precis som 
på klubben eller andra större 
tävlingar. Givarna är spelade 
i riktiga tävlingar och ligger till 
grund för det resultat (score) ni får.

Pris:

  95.—

INTERNET www.bridgeforlaget.se  GRATIS TEL/FAX 020-52 13 13  MAIL order@bridgeforlaget.se  BESTÄLL VÅR KATALOG!
Uppge ditt medlemsnr (MID) vid beställning, så får du 5% rabatt på samtliga varor märkta med ••• (se katalog) + rabatt på ordervärde.

ÖBERGS 361 BRIDGE •••
De traditionella “rätta” figurerna. ..................15:–
MJUKPLASTBRICKOR •••
Högsta kvalitet. Set om 8 st. .......................160:– 
Högsta kvalitet. Set om 16 st. ......................275:–
BID BUDDY™ •••
Bid Buddy är en budlåda lätt att ställa i ordning 
för spel. Per bord .......................................375:–
BRIDGE PARTNER •••
Bridgepartner är en budlåda lätt att ställa i  
ordning för spel. Per bord  .......................... 375:–
SPELBORD SPECIAL
Mycket stabil konstruktion som tål hårda bud. .....  
..................81x81 cm 1.625–   91x91 cm 1.750:–
JACK 6.0 – SPELPROGRAM
Niofaldig världsmästare för bridgeprogram. Med 
Modern Standard. Windows på CD.... .......835:–
FACIT-SPELKORT – KORTLEK MED 48 GIVAR
Med Facit-Spelkort kan ni spela hemmabridge 
och jämföra er med andra resultat, precis som på 
klubben eller andra större tävlingar.
Pris per lek inkl scorer och kommentarer ....... 95:–
BRIDGE CLASS NORDIC •••
CD-spel med Modern & Nordisk Standard ...695:–
BUDNYCKLAR
Modern Standard. ...................................... 75:– 
Nordisk Standard •••. ................................ 75:–
Nya Bridgeskolan ....................................... 75:–
BRIDGEMATE – SCORINGSYSTEM
Bridgemate är ett tråd löst scoringsystem. 
Pris per Bridgemate 2 (dvs bord) ..............1.690:–
Pris per Bridgemate Pro begagnad ..............575:-
Server inkl kablage, (äldre modellen) .......2.900:–
Server för BM2, med USB .......................2.750:–

HANDLA DIREKT I VÅR 

INTERNET-BUTIK! 

ÖPPEN DYGNET RUNT!

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE

Prisexempel:

GOTO Bridge är ett användarvänligt spelprogram som har funnits på 
marknaden i över 20 år och teamet bakom ser hela tiden till att förbättra det. 
I dag är GOTO Bridge ett av de bästa spelprogrammen för bridgespelare i 
alla åldrar och kunskapsnivåer. Pris från 750 kr (713 kr efter rabatt!).

I GOTO Bridge har du till din hjälp Argine, som är en central figur i 
programmet och – om du vill – ger dig stöd, tips, redovisar jämförande 
resultat och statistik samt jämför och kommenterar din insats med hur Argine 
själv skulle ha agerat på samma giv som du själv nyss spelade. Programmet 
kommer laddat med många funktioner. Här är bara några av funktionerna:
• Jämförelseresultat för samtliga givar
• Välj något av sju grundläggande budsystem (bl a ett benämt "Nordic") eller utgå från  
   något av systemen och modifiera enligt dina egna preferenser
• Välj budkonventioner
• Analyser, råd och hjälp under tiden du spelar – om du själv vill
• Spela samma givar som i de stora internationella mästerskapen och jämför dig med  
   några av världens bästa spelare
• Spelproblem, kommenterade givar och möjlighet att träna budgivning och spelföring
• Lektioner med övningar
• Möjlighet att slumpa fram nya givar i oändlighet
• Möjligt att ha olika spelprofiler för flera familjemedlemmar
• Spelföringstävlingar
• Möjlighet att få tillrättavisning i träningsläget
• Visar medelresultat och de vanligaste kontrakten på given
• Skapa egna övningsgivar; välj fördelning, zoner, givare, budgivning och utspel
• Importera givar som du kan spela eller modifiera samt spara och skriva ut egna givar
• Statistik över ditt spel

Programmet är på engelska

Svenska Bridgeförlaget hjälper dig att växa som  
bridge spelare. Vi erbjuder “Allt i bridge”, såsom  
budlådor, spelbord, datorbridge, kurslitteratur,  
svensk och utländsk litteratur, presentartiklar  
och mycket mer.

Beställ direkt på www.bridgeforlaget.se!

Väx med Bridgeförlaget!

Tel 020-52 13 13

DANIEL GULLBERG

ETT ÅR 
MED BRIDGE

ETT ÅR 
MED BRIDGE

ETT Å
R M

ED
 BRID

GE                                           D
A

NIEL GULLBERG

Pris:

  150.—

En av våra internationella stjärnor, Daniel Gullberg, 
debuterar med Ett år med bridge. Över 200 sidor varvar 
Daniel tankar om de flesta aspekter av spelet och bjuder på 
massor av intressanta och mångfacetterade givar. Därutöver 
listas bl a bridgens bästa respektive sämsta bud. Essfrågan 
får sig en rejäl känga. ”Den beslagtar ett värdefullt bud när 
utrymmet är knappt och sätter dessutom handbojor på den 
ena spelaren. Därför är det den näst sämsta konventionen i 
världen.” Den allra sämsta konventionen? Läs boken!

Ny svensk bok:

Ett år med bridge


