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Högst personligt tyckande och tänkande om ditten och datten.. 

 

1/10 Partävling på klubben 

22 par var en bra siffra. Tyvärr har vi krångel med ”bildkanonen” men man kan 

gå fram till datorn där det sitter en skärm med löpande resultat. Hoppas det 

ordnar sig. Två par från nybörjarkursen kom, vad kul! Kom ihåg att spela ett 

naturligt system mot de som har orange deklaration. På tal om det så 

rekommenderar klubben att varje par har en deklaration (ska egentligen vara 

två..). Den ska läggas så att motståndarna kan läsa den, finns tomma på 

klubben. 

Det gick ju dessutom väldigt bra för de nya, på handicaplistan kom  

Svante och Mayvor Hamberg fyra! Thomas Lång- Tommy Birgersson gick också 

bra, åttonde plats! 

Det var samtidigt Simultan. Vi var 29 klubbar som spelade samma kort samma 

kväll, visst är det fantastiskt! Kring lunch på onsdag brukar slutresultatet 

komma. 407 par, så du har över 200 resultat att jämföra med, vilka 

möjligheter! 

Tänk dig att du efter varje tävling tittar igenom två (2) 

brickor lite extra.. 

Varför spelade du ut spaderfyra när 165 par har spelat 

ut hjärterdam!? 

Varför hamnade ni i 3NT när nästan alla andra kom till 

4 Spader!? 

 

Finns det nån chans att lära sig nåt? Jag tror att samtliga spelare på klubben 

orkar gå igenom två av brickorna. Har ni sen frågor så skicka de till mig så 

försöker jag svara. 



 

Positiva eller negativa inviter? 

Hur kan en invit vara negativ? Jag ska förklara.. 

 

Du har:  ♠KKn1082 

♥KKn2   

♦9 

♣EK32 

Du öppnar med 1Spader och får svaret 2 Spader. Positiv gubbe! 

Nu gäller det att ha koll.. vad visar 2Spader? I de flesta system lovar det 

trumfstöd och 6-9 poäng. 

Du har nu 17 (15+2) poäng. Räcker det till utgång? Ja om din partner har nio, 

det blir 26. Men nej om han bara 6, det blir 23, då går nog 4Spader bet.. 

 

Lösning är att göra en invit. På grundkursen lär man sig att bjuda 3Spader. 

Det måste ju betyda någonting, har öppnaren (du) dåligt så bjuder du pass, har 

du jättebra bjuder du 4Spader men nu bjöd du alltså 3Spader. Det betyder: 

Partner –”Vi har nästan till utgång! Om du har max för ditt bud (8-9) så bjud 

4Spader” och ”om du har minimum (6-7) så passa på 3 Spader”. 

Nu kommer några finesser! 

Med negativa inviter bjuder man en kort färg som har 

samma betydelse som 3Spader. Bjud 3 Spader med 

minimum, bjud 4Spader med max. 

    Negativ gubbe?  

Med ovanstående hand blir då budgivningen: 

1SP - 2SP 

3RU* - ? (väljer mellan 3 och 4 Spader beroende på styrka) 



*3RU är oäkta och skall knackas (alerteras). Motståndaren i tur frågar den som 

knackat vad det betyder och får svaret : 

”kort ruter (max 2 st) och invit till utgång”. 

 

Så har Anta och jag spelat men nu har jag läst en bok.. (det blåa häftet som 

du hittar i Sporadiskt Nr12.) och tror att nedanstående är bättre.. 

Där vill man spela med nåt som de kallar försöksbud. Vad är det? I grunden är 

det ett naturligt (positivt) bud i en färg som man behöver hjälp med! 

Då går budgivningen: 

 

1SP - 2SP 

3HJ* - ? 

*3HJ kan som minst vara på tre kort och ska också alerteras. Förklaringen blir: 

”Minst tre kort i hjärter och invit till 4Spader”. 

 

I häftet har de nu flera exempel där detta passar bra, även för att undersöka 

om man ska försöka sig på en slam. Men det finns andra exempel där negativa 

inviter är bättre.. 

 

Hur spelar ni? Invit med 3Spader eller negativa inviter, eller positiva inviter? 

Prata igenom med din partner. 

Exempel: 

Du öppnar med 1♥ och partner svarar 2♥. Vad gör du nu med: 

a)   b) 

♠E2   ♠2 

♥ED752   ♥EK942 

♦D2   ♦Kn42 

♣KKn64   ♣EKKn7 



a) Bjud 3♣ (sök hjälp i klöver), partnern svarar vanligen 3♥ eller 4♥. 

b) Bjud 3♦, sök hjälp i den svaga rutern, klövern behöver inte ngn hjälp. 

 

Fortfarande 1♥ och höjning till 2♥. Men nu är du svarshand och öppnaren 

återkommer med 3♣. Vad bjuder du med dessa händer? 

 

a)  ♠754 ♥K864 ♦7543 ♣E3 

b)  ♠KDKn ♥Kn864 ♦Kn97 ♣753 

c)  ♠K73 ♥KKn86 ♦942 ♣D82 

 

a) Utmärkt klöver med en förlorare och bra trumf, acceptera och bjud 4♥. 

b) Tre gräsliga små kort i försöksfärgen, avböj med 3♥. 

c) Medelbra bra klöver med 2 förlorare, men trumfen är bra och maximal styrka, 

acceptera med 4♥. 

Om du hunnit börja med förlorarberäkning:  

Reaktion på försöksbud: Räkna förlorare (LTC, dvs räkna bara EKD, se 

sporadiskt Nr12 om LTC)) i färgen. 

 Slå av med tre förlorare. 

 Med två förlorare, se på trumfen och den allmänna styrkan. 

 Med bara en förlorare, bjud utgång. 

Jag stoppar där men försöksbud går även att använda vid slamförsök.  

De ersätter i så fall kontrollsvisning som är en vanlig metod. Häftet påstår att 

denna metod är mycket bättre för att undersöka om händerna passar ihop. 

 

 

 



I april 1904 återfinns i en Stockholmstidning följande intressanta notis :  

”I skildringar från de rika klassernas lif i London har man under de senaste 

båda åren allt oftare träffat på ordet bridge, men inte fått veta stort mer 

därom än att det är ett mycket roligt och framförallt mycket farligt kortspel, 

som bedrifves i de nämnda kretsarna med formlig passion och som ruinerat 

många förnämiteter där ute.  

Nu har detta spel emellertid introducerats även i Sverige, hvarest det på 

åtskilliga håll bedrives ganska energiskt och är ofantligt omtyckt. Spelet i sig 

själft förtjänar väl knappast det rykte för farlighet som gått före det från 

England, utan kan liksom många andra spel vara ett oskyldigt sällskapsnöje 

eller en ruinerande sysselsättning alltefter poängens storlek.” 

 

 

I Sverige började man spela 

bridge i mer organiserad form 

under 20-talet. Några kända namn 

från den tiden var Ivar Andersson, 

bridgeskribent i Svenska Dagbladet 

redan på 20- talet, Einar Werner, 

Putte Kock, Seth och Tom Wennberg 

och sedermera Eric Jannersten. 

1932 spelades den första ”riktiga” 

tävlingen i Stockholm med 

duplikatbrickor. Dessförinnan hade 

man fått sina kort i vanliga kuvert 

märkta Nord, Syd, Väst och Öst. 

I början av 30-talet fanns det i Sverige ca 430.000 radiolicenser, och ingen TV. 

Det fanns en bil per 45 invånare i landet och Sverige var därmed det tionde 

biltätaste landet i världen. Vad kunde man egentligen göra hemma under 

mörka vinterkvällar? Svensk bridge började organisera sig för att ta hand om 

alla intresserade spelare. Det gällde att bilda lokala klubbar och att ordna 

tävlingar så att man kunde fånga upp spelare som fanns utspridda lite här och 

där. För Sveriges Bridgeförbund blev en viktig uppgift att anordna svenska 

mästerskap. De första SM-tävlingarna i förbundets regi hölls 1940 och det var 

SM-par. 



 

1937 får Sverige sin första världsmästare. I Budapest anordnas bl a mixed-VM 

och där vinner Elna Friberg i par med den danske spelaren Otto Kaalund-

Jörgensen. Det skulle dröja ända till 1997 innan Sverige får sina nästa 

världsmästare. 

Så kom den äntligen, 2012, den där riktigt stora framgången som Sverige väntat 

på. Sveriges öppna lag vann OS-guld i Lille, Frankrike, eller World Mind Sports 

Games som är det namn tävlingen går under sedan 2008 då bridgen anslöt sig 

till tankesportsparaplyet. Förutom bridge deltar schack, droughts (Damspel), 

Go (variant av luffarschack) och Xianqi (kinesiskt schack).  

Själva bridgeturneringen benämns World Bridge Games, men för att göra det 

enkelt för oss har vi i Bridge har vi valt kalla mästerskapet för OS kort och gott. 

Sverige kvalificerade sig som tredje lag från sin grupp, men slog sedan ut Israel, 

USA och europamästarna Monaco innan Polen utmanövrerades i finalen.  

Därmed blev Sverige blott sjätte nation att vinna den prestigefyllda OS bucklan 

Vanderbilt Trophy. Italien har fem segrar, Frankrike fyra, Brasilien, Polen och 

USA en vardera.  

Lagkapten Mats Axdorph och coach Jan Lagerman gjorde allt rätt beträffande 

laguttagningar och förberedelser, men framför allt spelade Fredrik Nyström, 

Johan Upmark, Peter Bertheau, Per-Ola Cullin, Krister Ahlesved och Jonas 

Petersson den bästa bridgen. 

Det här var den enskilt största internationella framgången för ett svenskt 

landslag genom tiderna. Bridgehistoria!  

Efter detta har Sverige haft ett flertal stora framgångar, nu senast för nån vecka 

sen! 

 

 

 



VM-Guld Damer! 

Wuhan, China • 14 - 28 September 2019 

Matchen mellan Sverige och Kina i damklassen blev en riktigt dramatisk 
nagelbitare där lagen växelvis var i ledningen under slutfasen av matchen. Efter 
två dagars spel stod det till sist klart att Sverige vunnit VM (Venice Cup) efter 
att segersiffrorna skrevs till 189-169! 

Halvvägs in i matchen ledde Sverige med 111-102. Laget började sista dagens 
spel med att vinna fjärde segmentet med 32-11, vilket innebar att ledningen 
var 143-113. Kinesiskorna vände dock på steken och vann det femte segmentet 
med 41-9 och hade plötsligt ett knappt övertag med 154-152. Då kvarstod 
sexton brickor (ett segment) att spela som Sverige vann med klara 37-15. 

Sverige representerades av Ida Grönkvist, Kathrine Bertheau, Jessica Larsson 
(tidigare Sundsvall), Sanna Clementsson, Cecilia Rimstedt och Emma Övelius. 
Kenneth Borin, kapten och Carina Wademark, coach. Samtliga är boende i 
Stockholmstrakten förutom Cecilia Rimstedt som bor i Kungsbacka. 

Det svenska laget landar på Arlanda 17.20 imorgon söndag (29/9) för de som 
vill ta emot guldmedaljörerna. 

 

 

 



Schacknötter (lösning i nästa nummer) 

1.  

På hur många olika sätt kan de två första dragen i ett parti göras? Dvs vit gör 

ett drag och svart ett. 

 

2. 

Vilken är den enda situation i ett schackparti då ett enda drag medför att man 

tar tag i tre (3) olika pjäser? 

3. 

Gör schackmatt i två drag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. OBS! Lurig 

Matt i två drag. 

 

5. 

Matt i ett drag, lova att inte bli arg när du läser lösningen i Sporadiskt nr 14.. 

 

 

Blev det för mycket Schack? Okej här kommer två problem. Längre ner hittar ni 

någonstans en ledtråd till varje, men försök först utan! Lösning i nästa nummer. 



Lösartid: 1 Timme (svår) 

1. Nord 

♠ 108 

♥ Kn9 

♦ 874 

♣ 1087432 

 

Syd 

♠ EK64  Syd spelar 3NT. Ett kontrakt som går att 

♥ E642  spela hem mot alla försvar, men bara om 

♦ KKn  Öst-Västs kort sitter på ett speciellt sätt.  

♣EDKn  Hur ser Öst-Västs kort ut, och hur ska Syd 

spela? 

 

 

2.  Lösartid: En halvtimme (ganska svår), ledtråd längre ner men försök utan.. 

 

♠ 10    

♥ D9    

♦ ---    

♣ ED96    

♠ D8  ♠ ---  Syd startar. Nord-Syd 

♥ Kn  ♥ E86  ska ha sex spel utan 

♦ K  ♦ D9  trumf. 

♣ 1087  ♣ KKn 

♠ EK   

♥ K107  

♦ E10   

♣ ---   



 
Tror det är Lars-Göran Larsson (Halland) som skrivit detta: 

I början av min karriär (!!) hade jag en gång denna handen: 

 

 -  - -  ♥E K D kn 10 9 7 5 3 2   E K 7    - - - 

Anders, min partner, öppnade med 1 ♥!! Jag hade vid flera tillfällen klagat över 

att han psykade så ofta så att jag ganska säkert kunde veta när detta skedde. 

Det irriterade mig, kändes oetiskt. Nu bestämde jag mig för att ge honom en 

läxa.... 

 

Handen till höger om mig bjöd 1  och jag bjöd 2♥ !! Nästa hand bjöd 2 . 

Anders passade och nästa hand bjöd 4 . Jag tänkte en lång stund och min 

partner suckade och frustade. Till slut bjöd jag 5♥ . Till vänster om mig kom det 

5  och min partner passade snabbt och dängde sina kort i bordet. Ännu en 

gång funderade jag länge innan jag bjöd 6♥ . Motståndarna dubblade förstås 

och min partner såg bister ut. 

 

Till råga på allt var det Anders som blev spelförare. Efter utspelet spred jag ut 

mina kort på bordet och Anders blängde på mig. "Din #########", tyckte han. 

 

Jag kallade genast på tävlingsledaren eftersom min budgivning hade innehållit 

alltför många tankepauser. Jag förklarade för denne varför jag gjort som jag 

gjort och att motståndarna borde få ta tillbaka sin dubbling. Tävlingsledaren 

skrattade ohejdat, men kunde till slut behärska sig och låta motståndarna ta 

tillbaka sin dubbling. 

 

Och Anders slutade att psyka... 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Bridgeledtrådar: 

1. För att Syd ska ha en chans krävs diverse saker. Såväl ruteress som 

klöverkung måste sitta singel. Vidare måste Väst ha de saknade högfärgs-

honnörerna och Öst de höga hackorna. 

 

 

 

2. Inled med att spela hjärtertio till damen. 


