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”Privata synpunkter/information om BRIDGE i allmänhet och med Härnö BS i focus” 
 

Härnö BS 
Årsmötet i tisdags gick som en dans och utan komplikationer och utan 
överraskningar. Efterföljande spel såg Tototävlingen som huvudnummer. Som vanligt 
är det då HCP-listan som räknas. Stort grattis till Tony Svensson-Roger Larsson som 
tog hem vinsten och pengar. Resultaten i övrigt finns att läsa på SPADER. 
 

Funderingar 
• Det finns mycket gott att säga om HBS. Klubben har en bra bredd och nu 

senast var det 24 par till start. Men hur står det till med toppkvalitén? 
 

• Inte en enda DM-medalj under senaste VÅ. När hände det senast? 
 

• Veteran-DM har nu 18 anmälda, en bra siffra. Men inte ett enda par från HBS 
finns på listan. När hände det senast? 
 

• Markeringar, varför spelar så många i HBS utan att kunna just något om 
markeringar. Där missar man många poäng. Ett bra försvarsspel är kanske 
halva nöjet. Det är inte svårt men fordrar en del jobb. Fundera gärna med och 
lär av rutinerade spelar. Läs och skriv ut info nedan, texten har jag kopierat 
från Bosse Gullefors senaste krönika. 

 
Markeringar 
På sina deklarationskort har en del spelare i rutan som gäller markeringar bara skrivit SML, vilket alla 
Förväntas förstå. SML står för Schneider, Malmö och Lavinthal. Dessa är de markeringar som de 
flesta bridgespelare i Sverige använder vid motspel. Detta för att underlätta för partnern och göra ett 
bra motspel. 
Schneider kallas också omvänd styrkemarkering: Lågt‐högt visar styrka; högt‐lågt visar svaghet. 
Används när partnern spelar en färg och när du sakar. 
 
Malmö är längdmarkering. 
Då du lägger lågt‐högt visar du jämnt antal kort; högt‐lågt visar udda antal i färgen. Används när 
spelföraren spelar en färg. Viktigare än du tror. 
 
Lavinthal 
Lavinthal‐signalen ber partnern vända i en viss färg. Genom att spela ett lågt kort ber man om en 
vända i en lägre färg och ett högt kort ber man om en vända i en högre färg, trumffärgen 
undantagen. I regel görs en Lavinthal‐signal i något av de första sticken och då det inte kan uppfattas 
som styrkemarkering. Lavinthal kan användas i följande situationer. 
1. När man bekänner på utspelsfärgen och båda kan se att en Schneidermarkering inte är aktuell. 
2. Vid eget utspel t.ex. när man vet att partner kan stjäla ber man med ett högt kort om en vända i 
den högre färgen och med ett lågt kort i den lägre av de kvarvarande färgerna.  
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