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Högst personligt tyckande och tänkande om ditten och datten.. 

 

 

Den här gången blir det lite om några tävlingar som spelats. Du kan läsa om 

världens största kortlek, lösningarna från förra numret. Några faktarutor från 

kursen som Minna var på. Ett urklipp från Svensk Bridges forum mm. Hoppas 

orka hinna med ett till nummer innan jul, förhoppningsvis med lite kluringar så 

ni har att göra över julen! 

Med vänlig hälsning 

Johan 

 

 

Deltagande på Härnö BS  

I skrivande stund har vi spelat 12 tävlingar räknat från starten med 

höstupptakten.  

Parantalen per gång är: 19,18,15,23,18,22,16,17,16,20,18,16 (18.2 i snitt). Jag 

vet inte vad vår kassör har räknat med, men det är ju trevligare ju fler vi är. Vid 

vissa parantal blir det många som sitter still, det kan man ju ha olika åsikter om. 

Det har att göra med våra flyttscheman som måste fungera. 

 

 



Div IV, Ångermanland, Allsvenskan 

Efter att första ha blivit inställt (för få anmälda) är det i dagsläget hela fem lag 

som gör upp om platsen till Div III. I Allsvenskan måste alla spelare tillhöra 

samma klubb, det är fritt för var och en att delta. Tävlingen spelas 28/12. 

 

Ruternålen 

En tävling som Anta har arrangerat i många år, nu blev den tyvärr inställd pga 

för få anmälda par. Tävlingen riktar sig till mindre rutinerade. Vi får hoppas på 

bättre intresse framöver. 

 

Silver i Nyland (första deltävlingen i ÅBF-Rallyt) 

Anta o Jag deltog men det gick inte bra 12:a av 24. Flera Sundsvallspar deltog 

och de fanns överlag med i toppen. 

1 669,8 66,19 Dan Bylund - Helena Strömberg, S-svall Sundsvallsbridgen 

2 665,6 65,77 Carina Sjöblom - Lennart Bylund, S-svall Sundsvallsbridgen 

3 648,4 64,07 Bo Sundström - Thomas Johnsson, S-vall djämten - Sundsvallsbridgen 

4 583,6 57,67 Per-Arne Lindström - Lars Nordlinder, Skog Skogs BK 

5 577,6 57,08 Jerry Mähler - Ann Lidfors, Sollefteå Sollefteå BK 

6 565,4 55,87 Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund, Alnö Alnö BK 

 

På gång 

 Första deltävlingen (av fyra där en räknas bort) i vår julskinka nu på 

tisdag. 

 Backe-Mix 23/11, åk dit! 

 Lagtävling i Docksta 30/11, bilda lag och åk! 

 Redan nu kan ni boka in Sommarsilver i Skog! 7/7 det går att anmäla sig 

redan nu. 



 Svenska Cupen, tävlingen där ena laget vinner guldpoäng redan i första 

klubbmatchen, anmäl er senast 15/1! Tävlingen blev färdigspelad nu i 

helgen och vinnare blev lag ”Janne”. 

 

Ida Grönvkist, BK S:t Erik, Stockholm 

Landslagsspelare 

Vinnarlaget är alltså detta: Jan Andersson, Ida Grönkvist, Mikael 
Grönkvist, Mikael Lindblom, Olle Wademark och Jan Selberg 
(deltog inte i slutspelet). 

Andraplatsen togs av lag ”Greven”, Björn Alenfalk, Christer 
Eriksson, Johnny Ivarsson, Hans Kvick, Björn Wenneberg och 
Harry Schüssler (deltog inte i slutspelet). 

Stort grattis till vinnarna, förstås. Förbundet uppmärksammar 
Grevens sammantagna insats: av 14 spelade segment har laget 
vunnit 12 (och ena förlusten var 22-25). Bistert att förlora efter 
den raden! 

 



Simultan 29/9 

Vanns av Jan-Ove och Kjell J på klubben. I simultantävlingen steg de från 59.6% 

till 64.6% ! Det var hela 777 par med eftersom även klubbar i Norge deltog. J-O 

o Kjell fick 163 brons för detta. 

 

Från Minnas bridgeläger (lösning längre ner..) 

 

 

Kopierat från SBF:s forum 

Linnea Edlund 

Det här är första foruminlägget jag skriver i egenskap av 
styrelseledamot, spännande! 

I samband med vårt styrelsemöte i helgen tog jag upp en projektidé, 
och nu skulle jag behöva er hjälp för att komma vidare med att 
konkretisera idén till ett riktigt projekt. 



Kort om idén - I år deltog 365 lag i Svenska cupen. Det är i runda 
slängar 1500 spelare. Tänk om hälften av dem skulle nappa på idén 
att bli mentorer – och skapa varsitt lag med 3 helt nya “spelare” 
vardera, och anmäla till ett liknande koncept, men där tävlingen 
spelas helt och hållet som Minibridge? Man kan ragga ihop ett gäng 
från jobbet, eller skolan, eller inom familjen, eller whiskyklubben, 
eller innebandylaget, eller bostadsrättsföreningen eller 
studentkorridoren eller ålderdomshemmet - you name it! Och jag 
lovar – det behövs ingen pedagogisk talang på superhjältenivå för 
att lära ut minibridge, ALLA kan lyckas med det! 

Några exempel på frågeställningar till workshoppen: 

 Ett namn på projektet! 

 Hur kan vi peppa bridgespelare runt om i landet att bilda lag? 
Marknadsföring, material etc. 

 Finns det någon slags morot att erbjuda till den klubb eller det 
distrikt som får ihop flest lag per medlem? 

 Vilket stöd ska förbundet erbjuda till klubbar och distrikt för att 
komma igång med mentorskapet? (En tanke jag har är att utbilda en 
minibridgeambassadör per distrikt, som i sin tur kan inspirera och 
coacha mentorerna). 

 Hur ska tävlingsformatet se ut? Min spontana tanke är att inget lag 
blir utslaget, men förlorare möter förlorare, vinnare möter vinnare 
etc. 

 Regler – max en “riktig” spelare per lag? Hur definierar vi ”riktig 
spelare”? Zoner eller inte? Slutbud eller bara stick? 

 Skall man sikta på en “finalhelg” för lagen som presterar bäst? 

 Ska vi undersöka möjligheten att skapa en mästarpoängs-klass för 
minibridge? 

Kort om tidsperspektivet – Jag tror att det är svårt att starta själva 
“cupen” förrän tidigast om ett drygt år, men förberedelser med 
utbildningar av mentorer och coacher kan mycket väl komma igång 
redan under våren - om nu bara tillräckligt många visar intresse och 
gör en tumme upp eller kommer med glada hejarop hint hint) 



Därför söker jag nu en handfull personer för ett första brainstorming-
möte söndag 24 november (exakt tid kommer vi överens om när jag 
fått ihop gruppen). Jag kommer att hålla mötet via videokonferens, 
så allt du behöver är en dator, med headset och internet-
förbindelse. OM någon har möjlighet att delta på plats i Uppsala så 
lovar jag att bjuda på gofika! Jag tänker mig att vi kör ca 2 timmar, 
under eftermiddagen eller kvällen. 

Är du i grunden lat och oengagerad så är det definitivt inget hinder – 
om vi kan få en chans att lista ut hur vi ska kunna få med den 
kategorin bridgespelare på tåget så är det bara ett plus. Är det ont 
om sådana så kommer jag få nöja mig med engagerade och 
passionerade bridgespelare, så hör av dig oavsett vilken kategori du 
placerar dig själv i! 

Har du inte möjlighet att vara med på ett möte så får du gärna ge 
feedback och komma med idéer här i forumtråden, eller så klart 
höra av dig till mig via e-post (linnea.edlund@gmail.com). 

 

För er som inte vet vad minibridge är så har jag (Härnö BS) 
foldrar som enkelt gör att man kommer i gång och lär sig. 

Man talar högt om för varandra poängen, de som har mest 
poäng får spela och den med minst poäng av dessa talar om 
antalet kort i sina färger, därefter bestämmer den med mest 
poäng vad som ska spelas. 
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The Decline 

För er som någon gång passerar St. Truiden i Belgien så kan ni passa på att bese 
ett större kortleksprojekt helt i betong och som väger 60 ton! 

 

Honnörerna är historiska personer, diktatorer och världsledare. När statyn 
avtäcktes ringde genast ”kommunchefen” till konstnären Tom Herck och 
krävde att Adolf Hitler skulle plastas över och så skedde. Hon tyckte att St. 
Truidens medborgare lidit så mycket under dennes förtryck och ville inte att 
han skulle synas. Medborgarna tyckte annorlunda och det blev en debatt och 
under en natt revs plasten bort. Numera har kommunen tänkt om och även 
belyst platsen. 

 

“Finally, the title of the work ("decay") arises doubt about whether the house of 

cards is actually still building up, or if it all of a sudden will collapse into each 

other. In this matter the artist raises the fundamental question about the 

possibility of progress and the malleability of society.” 

 



Världens största kortlek 

Man skulle lätt kunna tro att föregående text handlar om världens största 

kortlek men det beror på hur man räknar.  

Claes Blixt (han som arrangerade SM- i patiens) tog 2016 fram en komplett 52-

korts kortlek som Guiness rekordbok har godkänt som den största. G-R hade 

bla höga krav på att materialet skulle vara av samma slag som i en vanlig 

kortlek. Denna kortlek vägde 207 kilo och såldes sedan kort för kort på Tradera, 

800 Kr st. Pengarna gick till förmån för ett projekt i stadsdelen Norrby i Borås, 

där Claes själv är uppväxt. 

När leken var klar lade Claes och ytterligare tre kompisar patiens på torget i 

Varberg. Ja man måste vara minst två som lyfter ett kort.. Efter ett tag började 

även förbipasserande komma med goda råd och hjälpa till att bära. Patiensen 

hette Solitaire (finns på många datorer) och gick lyckosamt ut. Claes gjorde 

även att försök att bygga korthus men det blev för besvärligt när det blev högt.. 

 

  

Claes till höger och program- 

ledaren från Landet Runt tv. 

 

 



Lösningar på schacknötterna från förra numret 

1.  

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

ett drag och svart ett. 

Bönderna får gå ett eller två steg, det blir 16 vita och 16 svarta drag, Hästarna 

(Springarna) kan gå till två rutor vardera, det blir ytterligare 4 drag per spelare, 

totalt 20 för både svart och vit. Antalet möjliga drag blir därför 20x20=400! 

 

2. 

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

tar tag i tre (3) olika pjäser? 

Kanske lite klurigt även för en schackspelare? Det händer när en bonde når 

sista raden och samtidigt slår en motståndarpjäs, bonden förvandlas sedan (till 

Dam, Torn, Löpare el Springare). 

3. 

Gör schackmatt i två drag. 

 

Svaret är att dra drottningen så långt bort från händelsernas centrum som 

möjligt!  

Dvs De4 flyttas till Dh1. Bonden är då fortfarande låst och ett av tornen måste 

flyttas till en ruta utan skydd, t ex Th7 till Th6, vit drar Th1XTh6 matt. 

 



4. OBS! Lurig 

Matt i två drag. 

 

Man kan lätt tro att svaret är bonde b7-b8, varefter vit förvandlar till ett torn 

för att undvika patt, Kungen slår bonden och tornet mattar på h8. Gick du i den 

fällan!? 

Men om man analyserar situationen så ser man att det för en gångs skull är 

svart som börjar dra! Annars skulle svart ha gjort senaste draget och från vilken 

ruta skulle kungen då ha kommit ifrån? 

Det blir i stället svarts kung slår bonden Kh1Xh2, b7-b8 (väljer Dam), Går nu 

svart kung tillbaka till h1, mattar damen på h8. Går kungen till h3, mattar 

damen på g3. 

 



5. 

Matt i ett drag, du lovade i förra numret att inte bli arg! 

 

 

 

Vit bonde flyttas ett steg till höger!!! 

 

Eftersom det nedersta högra hörnet inte är vitt så måste brädet ha vridits 90 

grader. Vi sitter alltså på sidan och tittar på partiet.. (fy på mig..). 

 

 Jag vet att kortspelandet dragit ut på tiden, men jag såg det som min 

äktenskapliga plikt att försöka vinna dig tillbaka. 

 Tänk att jag aldrig kan få rätt, vad jag än säger så rättar du mig. Det har 

du hållit på med i 23 år nu. 

-22! 

 Gumman hade växlat en 50-lapp till en-kronor, började kontrollräkna 

men blev sedan nervös, rakade ner pengarna i handväskan och sade, 

äsch, stämmer det så långt så stämmer nog resten också. 

 Två mångmiljonärer stod och skröt om vem som var rikast. – Jag är så rik 

att jag kan köpa hela jordklotet! – Nää, ja sälj int .. 



 

 

Använd två systemdeklarationer! 

Två systemdeklarationer per par är en artighet mot motståndarna. Det är 

parets skyldighet att tillse att respektive motståndare utan särskild åtgärd ges 

tillfälle att ta del av deklarationen. Deklarationen ska så gott utrymmet medge, 

ge en god bild av parets överenskommelser. 

 

Detta (och mer om detta ämne) står att läsa i senaste numret av tidningen 

Bridge som vi alla får. 

 

Våra nybörjare spelar med brandgula (lättare att stava till än orangea..) 

deklarationer. När man möter dessa så säger lagarna att man ska spela ett 

naturligt system. I ett naturligt system kan man mycket väl ha 

femkortshögfärgsöppningar, då 1 klöver knackas för att det inte behöver vara 

minst fyra. Ni som spelar så kan ju förklara lite extra noga att det ofta (men inte 

alltid) handlar om en jämn hand utan femkorts högfärg. Systemet kallas också 

5542 eller 5533 (bästa lågfärg).  

 

 



Bridgeblandning Nr 9 

Vad är det? Jo, Bo Gullefors, Sollefteå BK, skickar regelbundet ut denna skrift. 

Kontakta honom på bridgeblandning2@gmail.com om ni också vill läsa vad han 

skriver. 

Nu senast hade han hittat en intressant artikel av Jan Eric Larsson där 17 olika 

bridgesystem jämförs med avseende på aggressiviteten. Han menar att 

aggressiv budgivning ger fördelar framför en mer passiv, men vad är aggressiv 

budgivning? Enligt artikelförfattaren så är det att öppna på en hög nivå (hellre 1 

♠ än 1♣ ), öppna ofta och höj snabbt med trumfstöd! Han har matematiskt 

räkna ut aggressivitetsgraden för samtliga nedanstående system. 

Flera av de här systemen hade jag inte hört talas om! 

Culbertson      Precision         Standard American  Polsk klöver  

Svan     Modern Standard            Kålrotsruter           Acol  

Lilla Säfflespadern          Regres               Magic Diamond  Moscito  

Carrotti  Pass-Spader         Kaninklöver  Aggressiv standard  EHAA  

 

Lösningarna på utspelen. (H=honnör) 

 

mailto:bridgeblandning2@gmail.com


Lösningarna till bridgeproblemen: 

Lösartid: 1 Timme (svår) 

1.  

♠ 108 

♥ Kn9 

♦ 874 

♣ 1087432 

 

♠ 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? 

I förra numret fick ni också en ledtråd: 

 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. 

Lösning: Hela sitsen måste vara denna: 

Nord 

♠ 108 

♥ Kn9 

♦ 874 

♣ 1087432 

Väst  Öst 

♠Dkn532  ♠97 

♥KD53  ♥1087 

♦E  ♦D1096532 

♣965  ♣K 

Syd 

♠ EK64   

♥ E642  

♦ KKn  Syd har sex toppstick och kan lätta ordna ett  

♣EDKn  sjunde i ruter. 



Nu finns det tre varianter: 

a) Väst spelar ut en hög spader eller hög hjärter (då släpper syd två ggr). 

b) Väst spelar ut en liten spader. 

c) Väst startar passivt med ruteress och vänder sedan i klöver. 

 

Nu blev jag lat! Det går i alla fall för det mesta ut på att spela låga hjärter mot 

Nord, med lite olika inledningar före. Maila mig så kan jag skriva ut hela 

lösningen.. 

 

 

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   

♣ ---   

Ledtråden var: Inled med att spela hjärtertio till damen. 

Lösning: 

 Syd Väst Nord Öst 

1. ♥10 ♥Kn ♥D ♥6 

2. ♣E ♣Kn ♥7 ♣7 

3. ♠10 ♥ 8 ♠K ♠8 

 



Läget med Syd inne är nu: 

 

♠ ---    

♥ 9    

♦ ---    

♣ D96    

♠ D  ♠ 

--- 

♥ --  ♥ 

E 

♦ K  ♦ 

D9 

♣ 108  ♣ 

K 

♠ E 

  

♥ K  

♦ E10 

  

♣ --- 

På spaderess lägger väst damen och 

nord får saka hjärternian. Öst måste 

saka klöverkung, så fortsätter syd 

med rutertio till västs kung. Denne 

måste nu spela klöver och nord tar 

de två sista sticken genom att täcka 

västs kort så billigt som möjligt. 



Innehållsförteckning - Minikurser  

SPELTEKNIK  

1. Kortvärdering - Stödpoäng mm 4  

2. Kortvärdering - Längdpoäng mm 6  

3. Kortvärdering - före eller efter? 7  

4. Kortvärdering - När ska vi invitera, vad drar vi för slutsatser, mm 8  

5. Spela par- eller lagtävling 10  

6. Spela med oddsen 1 12  

7. Spela med oddsen 2 14  

8. Tempot i Bridge 17  

9. Etik och uppförande 18  

10. Markering - Schneider 20  

11. Markering - Malmö 22  

12. Markering - Lavinthal 24             MINIKURSER Bli en bättre bridgespelare. 

13. Ledtrådar och Reverse Dummy 26             Jag har fått tillgång till detta nya material,  

14. Ledtrådar och trumfmask 28             fram till och med punkt 28. Hör av er om  

15. Ledtrådar och skvis 30              ni vill ta del av något. 

16. Slutspel, elimination och inpetning 32  

17. Slutspel, frysta färger och färgkomb. 34  

18. Slutspel, slutprovet 38  

19. Utspel 1-3-5 42  

20. Utspel 2-4 45  

 

KONVENTIONER  

21. Stopp och Alert 49  
22. Konventioner och 4:e färg 50  
23. 2-över-1, utgångskrav.  
24. Dubbelt (D) och redubbelt (RD) 5  
25. Stöddubblingar och en limithöjning X  
26. Positiva och negativa inviter X  
27. Stenbergs 2NT, Skrot.  
28. Italienska kontrollbud och Splinter  
29. RKCB 1430  
30. Bergen raises X  
31. Böes och Michaels 2NT X  
32. Sandwich NT och Raptor X  
33. Sangförsvar X  
34. Reverse Drury X  
35. Lebensohl X  
36. Stayman i lågfärg X  
37. XY-NT X 38. Häxans 2} X  
39. Försvarsmetoder mot spärrbud X  
40. X X 

 


