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Högst personligt tyckande och tänkande om ditten och datten.. 

 
Ni vet väl att PO Rikner håller en bridgekurs på 
måndagar? Det är 16 deltagare och man har kommit till ca 
kapitel tio av ca 12-15 ggr. De är inbjudna till vår-
avslutningen, så ta väl hand om dom. 
 

 
Tyvärr skriver inte Ove Bylund längre, jag saknar hans 
utskick. Nu fick jag även meddelande om att Bo Gullefors 
avslutar, han planerar ev att återkomma i någon annan 
form, det får vi hoppas! 
 

 
ÅBF-rallyt avslutades med Mix-DM. Tyvärr nämndes inte 
något av detta efter tävlingen, trots att alla topp-åtta 
spelare fanns i lokalen. Man hade ju kunnat tänka sig ett 
litet grattis? 
 
Anta ledde länge med Ewa Molin men kroknade kring 
bricka 30 av 51. De blev sexa. Det innebär att jag och 
Anta delar segern i rallyt. Anta hade behövt bli trea eller 
bättre för att bli ensam vinnare. Jag spelade med  
Monika Vestin och vi blev inte sist  Guldmedaljörer i Mix-
DM blev PA Lindström och Inger Lockner, Skogs BK. 
 
 



Lägga upp en spelplan 
 

 
När träkarlen har lagt upp sina kort ska man alltid ta en 
paus innan man spelar på något kort. I pausen ska man 
ställa sig nedanstående frågor. Dels behöver man själv 
göra en spelplan och sen ska man också låta försvararna 
få tid att överblicka situationen. I trumfspel gäller alla 
frågor, men i sangspel kan man hoppa över fråga 2. 
 

1. Hur många säkra stick har jag? 
2. Hur många förlorare har jag? (om det är trumf) 
3. Var kan jag godspela stick? 
4. Finns någon fara för kontraktet? 

 
Vi tar en titt på en exempelgiv för att åskådliggöra hur man 
ska gå till väga. 
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Kontraktet är 4 hjärter för Syd, med spader kung som 
utspel från Väst. 
 
Försvaret vinner på kungen, i andra stick vinner man ett till 
stick med spaderess. I tredje stick spelar försvaret en liten 
ruter. Hur gör du nu? 
Lösning på nästa sida.. 



 
1. 9 säkra (5 i hjärter, 2 i ruter och 2 i klöver) 
2. 4 förlorare (2 i spader, 1 i ruter och 1 i klöver) 
3. I klöver kan jag ordna extrastick. 
4. Om jag slipper spela klöver är kontraktet säkert. 

 
Vinn tredje stick med ruter ess (eller kung). 
Trumfa ut i så många gånger som behövs (om det sitter  
2-2 hos motståndarna räcker det med två gånger. 
 
Nu kan du spela klöver.. 
 
T ex ta ut klöverkung (ifall damen sitter singel) och spela 
klöverknekt, om väst lägger lågt så tar du nian från nord 
och hoppas att väst har damen. 
 
Alternativt så tar du ut klöveress (om damen sitter singel) 
och spelar åttan till syds knekt och hoppas att Öst har 
damen. 
 
Du kan alltså maska åt båda hållen i klöver (Anta vet att 
jag oftast väljer fel håll..), gör du åt rätt håll så går du hem, 
annars bet. Det borde vara 50% chans att klara 
kontraktet? 
 

Nej! 
Kontraktet är 100% säkert om du  

spelar på ett annat sätt. 

 
Efter att ha vunnit tredje sticket med en hög ruter, så 
trumfar du ut. Sedan tar du ut den andra höga rutern och 
spelar själv RUTER en tredje gång som motståndarna 
vinner. De har nu fått tre stick (två spader och ett ruter) 
och du ska ha resten. 
 



Finessen är nu att motståndarna antingen måste spela 
klöver, då slipper du gissa och oavsett vem som har 
damen så tar du tre klöverstick. 
 
Eller.. 
 
Så måste de spela spader eller ruter mot dubbelrenons. 
Det innebär att du kan saka en förlorande klöver på ena 
handen och trumfa på den andra. Du kommer inte att 
tappa något klöverstick. 
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Försvaret är inne och ska spela något. 
 
Ovanstående är ett typexempel på ett spelsätt som 
förekommer ganska ofta. Lär dig känna igen 
ingredienserna! 
 
1. Efter att du har trumfat måste du ha trumf kvar på 
BÅDA händerna, annars går det inte. 
 
2. Du måste vara utan kort på BÅDA händerna, i två 
färger. (den här gången tog ju försvaret ut två spaderstick, 
då var du utan spader, sedan tog du ut Ess och Kung i 
ruter, samt spelade din sista ruterhacka från båda 
händerna, då var du även utan ruter. 
 



3. Du måste kunna ”fånga upp” ett kort, t ex klöverdam 
som i det här fallet. 
 

Spelsättet kallas Elimination med inpetning. 
 
 

 
Roland Tibblin Cup (Individuella DM) 
Som Sven-Arne skrivit på hemsidan, så samlade tävlingen 
21 par. Anta ledde i stort sett hela dagen men det blev 
tight på slutet. Stort Grattis! 
 

1 209,0 62,19 Anders Lundgren Härnö BS 

2 192,2 57,19 Anders Elfving Örnsköldsviks BA 

3 191,1 56,88 Svante Öman Härnö BS 

4 185,9 55,31 Kjell Karlsson Härnö BS 

5 182,7 54,38 Tommy Vallin Skogs BK 

  182,7 54,38 Johan Pettersson Härnö BS 

7 178,5 53,13 Sven-Arne Staflund Härnö BS 

8 177,5 52,81 Rune Abrahamsson Örnsköldsviks BA 

9 173,3 51,56 Stig Åkerlund Härnö BS 

 
 

Nu är vi tre Härnöspelare som har två inteckningar i 
vandringspriset (som vinns med tre inteckningar). Jag, 
Ove Bylund och Anta. Jag kan nämna att jag även varit 
tvåa, trea, fyra och i år femma..  
 
Jag hoppas att tävlingen ingår i ÅBF-rallyt nästa år, då 
den bl a har fördelen att särskilja spelare så att det inte blir 
delad seger som år. 

 

 





Ja, ni läst rätt! Lördagen 4 maj 2019 arrangerades det första 

SM:et i Patiens någonsin. Spelplats var bygdegården i Uddebo, 

långt ner i Småland. Arrangör var bland annat Claes Blixt som 

innehar två världsrekord och har ”haft ett tredje”. 

 

Tävlingen spelades med grundomgång, semifinal och final. 

Patienserna vi lade, var ”Idioten” och ”Harpan”. Efter 

sammanlagd poängberäkning gick de fyra bästa spelarna vidare 

till semi-final och sen blev det två i finalen. 

 

Jag var först ut och lade Idioten (på tid), jag fick bort ganska 

många kort och kände att jag hade chansen. När min 

motståndare Magnus Söörell också var klar hade jag en stor 

ledning. Nu var jag även först ut på Harpan och det gick hyfsat. 

Jag höll på att köra fast men lyckades få upp några extra 

poänggivande kort. 

 

Inför tävlingen sista utläggning stod det klart att Magnus var 

efter med 26 poäng. 5 poäng för varje upplagt ess och därefter 1 

poäng för varje ytterligare kort. Ganska snabbt fick Magnus upp 

två ess och ytterligare tre kort. Han hade nu plockat in 13 poäng 

av de 26. Jag var nervös! Då kommer ytterligare ett ess och han 

är uppe i 18, så kommer ytterligare kort och han närmar sig mer 

och mer. Magnus får ihop 24 poäng när han kör fast och jag har 

precis blivit Svensk Mästare i Patiens! 

 

    



På första bilden lägger min finalmotståndare Idioten, 
strängt övervakad av en kontrollant. Stående på sista 
bilden arrangören Claes Blixt. Hans tre världsrekord? 
 
Jo, han har gjort världens minsta smörkniv och världens 
största kortlek. Under en veckas tid innehade hade han 
även rekordet ”flest personer som målar samma objekt”. 
Tidigare rekordinnehavare var kineser, men efter en vecka 
med rekordet slogs det av personer i Dubai. 
 
Ni får tycka vad ni vill men jag kommer aldrig att glömma 
detta! Once a Champion, always a Champ  
 

 
Vem ska bort? 1. Fantomen 2. Tarzan 3. Den klantige 
bridgespelaren 4. Den kompetente bridgespelaren 
 
Rätt svar är 3. De övriga är påhittade. 
 

 
 

Den polske mästaren Jacek Pszczola anmälde sig till en 
tävling när funktionären frågade hur han stavade sitt 
namn? ”Med P förstås” blev svaret. 
 

 
-Det var ett förskräckligt liv hos er i natt! 
-Jaså.. jo… hmm.., visst tusan,.. förlåt jag grälade på 
hunden. 
-Stackars hund, jag hörde att du aldrig mer skulle 
spela bridge med den! 


