
 
Bridgekrönika vecka 43 2017 

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

Härnö BS 
Fint med 24 par i veckans startfält. Scratch vann Johan Pettersson-Lennart Bylund före Ove 
Bylund-Tommy Lindqvist. Med handikapp blixtrade Tony Svensson-Roger Larsson och Ulla-Britt 
Nordin till och blev etta-tvåa. Deras spel räckte till platserna 3 och 5 i Scratch. Bra gjort! 
Kommande 
På tisdag är det tototävling, ta med pengar. 

STOPP-kortet 

Här behövs information. Jag fick frågor i tisdags. I budlådan finns ett kort som heter STOPP. Här 
gör jag ett försök till förklaring, det är svårt med få ord. Ställ gärna frågor när du är på klubben. 
Kortet skall som princip användas när man avger ett hoppande bud, alternativet är att säga 
STOPP. Då krävs det av den som står i tur att bjuda att alltid vänta drygt 10 sekunder. 
 
Det enda sätt man får ge information om de egna korten är genom budlådan. Att vid budgivning 
visa missnöje genom att sucka, ge onda ögat o dyl. är inte tillåtet. Detta gäller även under spelet. 
Varför då STOPP? Jo, om man tar en tankepaus, lång, och sedan säger pass så visar det att man 
ev. har kort till ett bud. Säger man genast pass efter ett hoppande bud så signalerar man att man 
inte har något att fundera på. Att använda STOPP minskar risken att ge otillåten info. 
 
 Helt allmänt gäller att om man tar en lång tankepaus och sedan säger pass så kan det medföra 
att man avstängt sin partner från att bjuda. Bjuder partnern så måste han ha egen bra kort som 
motiverar till budet. Man får inte basera bud på att partnern visat kort genom lång tankepaus. De 
flesta rutinerade spelare klarar detta men det kan vara svårt förnybörjare. 
Vi måste efter STOPP vänta typ drygt 10 sekunder innan man passar. STOPP är alltså till för att 
minska risken att ge otillåten info. 
 
Jag kan tro att man på en bridgekurs inte får full information om detta och många spelare är dåliga 
att följa reglerna, det gäller ibland även vi rutinerade. Man kan efter spelad bricka tillkalla 
tävlingsledare och påtala att fel begåtts. TL kan besluta och ändra resultat… 
 
Till sist, ovan är bra att veta men som mindre van spelare skall du inte vara orolig, hänsyn tas till 
nybörjare. 
 
Mellanholmens BK 
Veckans spel lockade 9 par. Segrade gjorde makarna Spets. Det enda paret som inte är medlem i 
HBS. Klubben har en fin och läsvärd hemsida som du når på Webben. Om du skriver 
”bridgedata.se/resultat/mellanholmensbk” så kommer du rätt. Där kan du se klubbens alla 
tävlingsresultat och trevlig statistik på mycket. 
 
Allsvenskan 
Från Div 2 Norra med 12 lag gick lag Ebenius Crow från BK S:t Erik upp till elitserien genom att 
vinna 7 matcher av 11. Lag Helena från Sundsvallsbridgen gjorde en strålande insats och vann 
också 7 matcher vilket räckte till en fin andraplats i serien. 
Min filosofi är att man måste spela bra, väldigt bra för att ligga i topp men att det går mycket lättare 
att vara i topp i Simultanens riksheat ju ”sämre” lokalklubben är. 
 
Med bridgehälsning 
 
Ove Bylund 


