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Högst personligt tyckande och tänkande om 

ditten och datten.. 

 

 

 

              Kul Kul-tomte!? 

 

Den här gången blir det lite om julskinkan, några kluringar så ni har att göra 

under jul och lite annat smått o gott. En del av kluringarna har ledtrådar som 

kommer direkt, om ni vill kan ni ju försöka täcka över eller nåt och prova utan 

ledtråd först. 

 

 

Inställda tävlingar 

Tyvärr har flera tävlingar blivit inställda; Först kvalet till div III (visserligen 

funkade det med nytt datum 28/12), Vår Ruternål, Backemixen och även 

Dockstas försök till lagtävling. 

Det är tråkigt att vi inte kommer iväg fler. Alla klubbar är väl skyldiga men 

under flera år har Härnö BS representerat sig dåligt trots att vi tidvis varit den 

största klubben i Ångermanland. Om ni tror att de andra är så mycket duktigare 

så tror ni fel, dessutom är det faktiskt så att man blir bättre av att både spela 

med och mot bättre spelare. Fyra par och två bilar borde vi kunna få iväg lite 

varstans! 

 



Minibridge 

Det tar alltså inte många minuter att lära en helt okunnig nybörjare hur 

bridge (Minibridge) fungerar! Förbundet har planer på att starta en 

rikstäckande tävling i Minibridge. 

Ovan min text, nedan saxat från SBF:s hemsida: 

Ladda gärna hem minibridge-materialet som finns idag - kanske kan du 

redan nu testa konceptet på familjen, kompisgänget, grannarna eller 

kollegorna? 

Enkla varianten - Alla spelare berättar om hur många poäng de har. 

Spelaren med starkast hand väljer om man ska spela med eller utan 

trumf samt i vilken färg om det blir trumf (den får se partnerns fördelning, 

bildsidan nedåt). 

Tävlingsvarianten” - Här lägger man också till ett enkelt 

budgivningsmoment. Den starkaste spelaren väljer nivå på kontraktet 

med hjälp av ”trappan”. 

Linnea Edlund, för Medlemskommittén 

Och som jag nämnde i förra numret har jag foldrar till alla deltagare som enkelt 

förklarar.. 

 

 

 

Budlådans uppfinnare –  

Gösta Nordenson - har gått ur tiden. 

http://www.svenskbridge.se/sites/default/files/official_documents/minibridgefolder_high_vers2_0.pdf
http://www.svenskbridge.se/sites/default/files/official_documents/minibridge_tavling_high_0.pdf


I tisdags kväll (19 november) somnade Gösta Nordenson stilla in i sitt hem i 

Norrköping. 

På 60-talet uppfann Gösta budlådan. I samarbete med Eric Jannersten fick 

budlådan sitt internationella genombrott i samband med VM i Stockholm 1970. 

De som vill läsa mer om Gösta hänvisas till en artikel i tidningen Bridge nr 5 

2011. På Nobeldagen 1989 gifte sig Gösta med Britt som tillsammans med 

Gunborg Silborn hade varit ankarpar i landslaget i 25 år med OS- o EM-guld 

som främsta meriter. Gösta spelade på Norrköpingsbridgen fram till förra året 

då synen svek honom. Britt är glädjande nog fortfarande aktiv spelare på 

klubben. 

Göran Forss 

 

 

 

 

 

 

 



Intresset för nedanstående är svagt så jag pushar lite för det här.  

Hittat på Ångermanlands forum, läser ni där? Det gör jag och ofta även det de 

lägger ut hos Sollefteå, Docksta, Backe osv.. 

Hej! 
Jag har som de flesta redan vet blivit utsedd av ÅBF att ansvara 
som DTL i vårt distrikt. 
Deltog genom detta uppdrag i Örebro på distriktstävlingsledare-
utbildningen med DTL från hela Sverige. Det var en hel del 
”matnyttigt” som kom upp. 

Vad innebär detta att vara DTL 

Några delar listar jag nedan: 
• Att vara tävlingsledare 
• Att organisera ett tävlingsprogram för distriktet 
• Utse om möjligt TL till olika tävlingar eller biträdande TL 
• Kolla granndistrikten för att undvika krockar 
• Följa upp de TL som vi har i distriktet 

Hur tänker jag då med detta och vad anser ni i distriktet om mina 
tankar? 

 
• Skulle kunna tänka mig att vi samlades alla TL i distriktet två 
gånger per år och diskuterade, regler, fall samt annat som ni vill 
ventilera. 
Vi kunde även stötta varandra vid besvärliga bedömningar. 

• Planeringen av tävlingsprogrammet kan diskuteras innan 
planeringsmötet. 
Ska det se ut som nu eller kan vi hitta en bättre lösning. 
o Varför har vi ett Rally och ska upplägget vara som det är just i år. 

 Personligen tror jag att Backe Mixed hade haft bättre 
förutsättningar om det ingick i Rallyt. 
Oavsett tävling och klubb är det tråkigt när tävlingar måste ställas in 
• Bitr TL tycker jag själv vore bra träning för alla med steg 1 på våra 
silvertävlingar. Men vi måste då också hitta en bra form för det. 

Finns säker mera att diskutera så lämna gärna synpunkter via 
forumet eller via mail direkt till mig. 
/ 
Jerry Mähler 



 

Julskinkans omgång 2 

På en bricka hade jag hamnat i 2 NT som NORD och skulle behandla RUTERN: 

♠Dkn86 

♥Dkn95 

♦96 

♣K95 

♠E943  ♠52 

♥E108742 ♥63 

♦4  ♦Dkn1085 

♣ED  ♣10762 

♠K107 

♥K 

♦EK732 

♣kn843 

Väst hade visat både poäng och hjärter så Öst startade med hj 3 till kung och 

ess. Väst fortsatte med hjärter 2 som jag vann med nian. 

 

Nu var det alltså dags för rutern: 

♦96 
 
 

♦EK732 
 

Jag har sju stycken och man kan ju hoppas på att färgen sitter 3-3. Då kan jag ta 

Ess och kung och spela en tredje rond som motståndarna vinner. Resterande 

rutrar 7 3 är då höga. 

Men.. hur kommer jag åt dom? Spaderkung är knappast en ingång då Väst lovat 

poäng. Hjärterkung försvann på utspelet. .. klöver knekt? Knappast.. 

 



Då kan man tänka så här: Om jag ändå tänker släppa ett ruterspel så kan jag ju 

börja med det! Sen när jag kommer in på nord så har jag ju två ruter kvar att 

spela in mig på till Syds Ess och kung. 

 

Sagt och gjort, jag inleder med ruter 6, öst lägger ruter 5 och jag begär ruter 2 

från bordet. 

Nu lutar sig Georg fram och tittar på hackorna och lägger ruter 4, Min sexa har 

alltså vunnit sticket! 

Jag frågar direkt Georg om han har sett rätt och om han vill byta? Jag vet ju att 

han ser dåligt. Nä, Georg säger sig ha sett rätt! 

Hmm.. då sitter nog inte rutern 3-3 tänkte jag och började spela andra färger 

(spader). Till sist hade jag fått ihop tio stick för 180 vilket gav 64% i jämförelse 

med de andra klubbarna. (öst skulle ha kostat på sig att lägga åttan..) 

Tilläggas kan att jag sällan spelat så många brickor! Av de 24 så tog jag hand 

om 13! Dessutom spelade Anta 6 stycken. När ni mötte oss var det bara på fem 

brickor ni fick spela.. 

Omgången vanns av Carina och Lennart. 

 

 
 

Detta hittade jag på www.Poker.se 

 

Så mycket pengar omsätter vi på spel. 

JURIDIK OCH LAGAR Publicerad för 5 dagar sedan (28/11) 

 

Gemene man vet nog att man går minus på spel i längden om man 
inte tillhör det lilla toppskiktet som antingen lyckas leva på spel 
eller lyckas pricka den där storvinsten som alla drömmer om. Men 
hur mycket pengar förlorar vi egentligen? Ta en titt. Jag tror du 
kommer få en chock. 

 

http://www.poker.se/


Man kan tycka vad man vill om nya licenssystemet men en sak som är 
förbluffande bra är att nu får man faktiskt en inblick i hur mycket pengar 
det faktiskt rör sig om och man kan förstå att bolagen öser ut pengar på 
reklam. 

Nettoomsättningen, alltså insatser minus utbetalade vinster uppgick till 
nästan snudd på sex miljarder under tredje kvartalet. S E X miljarder.. 
Uppgifterna är än så länge preliminära men ger ändå en god 
fingervisning över att det rör sig om ca 2miljarder i månaden i snitt än så 
länge under hela 2019. 

Sen licenssystemet infördes i januari så räknar man med att ca 85% av 
allt spel sker på någon av de 92 bolag som innehar licens. 
 
Ca 44 000 personer har stängt av sig själva via spelpaus.se  

Det ska bli intressant att läsa årsrapporten sen om hur mycket 
skattepengar som faktiskt inkommit under 2019 från alla spelbolag och 
förhoppningsvis kan vi få lite mer tydligare regler för bolagen att förhålla 
sig till. 
En tanke vore att försöka få tag i My Hamrén på spelinspektionen för att 
ställa lite frågor. 

 

 

 



Julens kluringar (lösningar i nästa nummer) 

Bollens bana 

Hur kan man kast en boll fem meter i en rak riktning, så att den därpå stannar 

och återvänder lika långt i motsatt riktning? Den skall inte beröra något på 

vägen. 

 

Fåraktigt 

En bonde hade 17 får. Alla utom 9 dog. Hur många hade han kvar? 

 

Över eller under  

Vissa bokstäver placeras över och vissa under, det gäller att lista ut varför?  

Så kommer nästa bokstav under eller över linjen? 

A.  B.   C. 

A           EF    HI    KLM          A       HI        M      O    A            F  HIJKLMNO     

    B C D      G    J            BCDEFG      JKL       N     P            BCDE   G                  P 

 

 

 

 

 



 

Jakt 1. 

En jägare startar sin jakt på en viss punkt och går rakt söderut, därefter går han 

västerut och sedan rakt norrut där han skjuter en björn. Nu upptäcker jägaren 

att han är på samma punkt som han startade! Vilken färg hade björnen? 

 

Jakt 2. 

Löste du förra? Bra, men den här gången startade jägaren från ett helt annat 

ställe ändå inträffade samma sak. Först gick han 14 km norrut, sedan västerut i 

7km och till sist 14 km rakt söderut. Han är tillbaka på startplatsen! Hur gick det 

till? 

 

 

Att leka med bokstäver är ju lite skoj.. 

Två svenska ord med SJU konsonanter i rad! 

Om det går bra för ett företag så kan man väl prata om Branchschvung!? 

Alla har vi väl fått fiskar, har vi då sysslat med Fångstskryt? 

 

 

 

 



 

Kluring 1 o 2 (Ord) 

Det finns ett mer riktigt ord som innehåller sju konsonanter (inte efter 

varandra) men bara en vokal! Vilket? 

Det finns ett sånt ord på engelska också! 

 

Ledtrådar: 

Ett lurigt, diaboliskt, spjuveraktigt leende är… 

Det andra ordet är kanske för svårt. Det vore starkt om du kom på det.. 

 

Kluring 3. Fotbollsmatchen 

I en fotbollsmatch så gör en och samma spelare, Per, tre mål i rad utan att 

någon annan rör bollen, hur är det möjligt? 

 

Ledtråd: 

Hur många mål finns det? Hur många halvlekar är det? 

 

Kluring 4. Båtarna 

Ute på fjärden finns det fyra båtar. Efter ett tag inträffar det märkliga att alla 

befinner sig på samma avstånd från varandra! 

Hur är det möjligt? 

 

Ledtråd: 

Den fjärde båten var rysk. 

 

 



 

Kluring 5. Barometern 

Magistern: 

 ”Här har ni varsin barometer. Jag vill veta hur högt det nya kyrktornet är!” 

Per till Pål:  

”Suck. Mät trycket på marken, spring upp i tornet, mät trycket där, räkna lite. 

Guu va tråkigt!” 

Pål till Per:  

”Jag har en idé: Magistern sa ju inget om hur uppgiften skulle lösas! Var lite 

kreativ nu!” 

 

Grabbarna hittade var sin metod. Kan du komma på vad de gjorde? 

 

Ledtråd: 

Vad kan man göra med en barometer, förutom att mäta lufttryck? 

 

 

 

 

Kluringarna är hämtade från diverse böcker, bl a flera av Max Ödlund,  

Max-bridge, Hjärnjogging 1 och 2. Skaffa dom! 



 

 

Nedanstående film är rolig! (bara fyra minuter lång) 

Den handlar om antalet möjliga kortkombinationer och är på svenska. 

Jag tvivlar på att jag i ett PDF dokument kan ordna klickbara länkar men ta dig 

tiden att kopiera och klistra in i din webläsare! 

 

http://www.svenskbridge.se/sites/default/files/club_article/field_sb_upload/bridgegivar.mp4 

 

 

 

In The Cards:  

The Secret World of Professional Bridge 
Det här är också en bra film som även kan ses av icke bridgespelande folk.  

(46 minuter på engelska) 

 

Även här kan du kopiera länken och klistra in i din webläsare. 

 

Men jag hittade en enklare väg: 

 

Gå till Youtube och sök på ”In the Cards” i mitt fönster kom den upp som den 

tredje filmen! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zv_Exm15HsA 

 

 

 

http://www.svenskbridge.se/sites/default/files/club_article/field_sb_upload/bridgegivar.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=zv_Exm15HsA


Nu avslutar jag och hoppas på hårda paket och  

önskar er alla en riktigt skön och  

 

GOD JUL  

 

och ett rungande  

 

GOTT NYTT ÅR! 

 

 

 

 


