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Högst personligt tyckande och tänkande om ditten och datten.. 

 

 

Div IV 

Kvalet till allsvenskans Div III samlade fyra lag. Härnö (Pettersson-Lundgren, 

Alhberg-Jonsson) hade inte sin bästa dag och vi slutade trea. Vann gjorde Backe 

BK men avstår platsen så Lag Jerry, Sollefteå, tar hand om den. Vi spelade i 

Sollefteås nya lokal som var stor och luftig med många sidorum. 

 

Svenska Cupen 

Här spelar man först två garanterade matcher, på hemmaplan, och tävlar om 

Guldpoäng!  

Härnö har anmält ett lag (Pettersson-Lundgren, Staflund-Westberg). I övrigt har 

Ångermanland : 

Sollefteå 4 lag 

Ö-vik 1 lag 

Skog ½ lag ihop med Sollefteå 

Backe ½ lag ihop med Sollefteå 

Docksta som själva vill starta en lagtävling har ännu inget lag anmält. 

OBS, Sista anmälningsdag är 15 januari! 



Fyrmanna på Härnö 

Spelas på måndagskvällar en gång i månaden. Sista anmälan till Anta nu på 

tisdag. Trevlig i bridge i lugn miljö.. ta chansen! 

 

Veteran-DM 

Tävlingen spelas nu på lördag i Sollefteå och har i skrivande stund 18 par 

anmälda. Jag tror det är tangerat rekord. Hans Beiar (Härnösand) spelar inte 

mycket men jag tippar honom ändå som vinnare tillsammans med Per-Arne 

Lindström (Skog). Jerry-Ann Mähler(Sollefteå) tvåa, om bronspengen blir det 

hård kamp. Vi får hålla en tumme för vårt hemmapar S-A Staflund-Thomas 

Westberg som nu spelat ihop sig länge! 

 

 

Julskinkan 

Carina och Lennart vann Julskinkan på båda listorna! Det är starkt jobbat med 

deras låga handicap. 

 



 

 

Gävle-Guldet 5/1 

Samlade 39 par och det blev hemmaseger med ”ungdomarna” Daniel och 

Malin. Ingen från Ångermanland deltog. Bästa Medelpading blev Nichlas 

Eliazhon (numera pokerproffs) på en 12 plats (52%). 

1 1175,5 56,30 Daniel Eriksson - Malin Helin, Gävle BK  

2 1173,2 56,19 Bo Sundell - Alexander Sandin, Storsjöbygdens BK  

3 1168,6 55,97 
Pär Ol-Mårs - Tom Gärds, BK S:t Erik, BK Björken 

 
 

 

Nichlas Eliazhon (tv) och Micke Melander, vinnare av Härnöträffen 2007, 

Spelplats Härnögården. 

 



 

Julkluringar  

Julnumret, Nr 15, hade en del kluringar. Vill du prova dessa så börja läsa Nr 15 

nu! Lösningarna kommer längre ner i detta nummer. Jag hade inte begärt att ni 

skulle skicka in svar men det gjorde Tony Svensson ändå. Han löste många, 

dessutom med några finurliga svar på ”Barometerproblemet” som jag godkänt. 

De har jag lagt till i svaret. 

 

En giv från Bridge Today Digest Daily 

South dealer 

Alla i zonen 

 

      North 

      Q 9 2 

      A 2 

      Q 6 4 

      10 8 6 4 2 

 

      South 

      A K J 10 4 3 

      3 

      K 5 2 

      A 7 5 

 



 

South   West    North   East 

1Sp      2H      2Sp      pass 

4Sp      (all pass) 

 

Utspel: Hjärter kung 

Planera spelet (lösning i nästa nummer) 

 

 

THE ALL-TIME BRIDGE GREATS (6) 
Charles Goren, (1901-1991) tillhörde den yppersta världseliten. Han föddes i 

Philadelphia, USA. Som student lärde han sig spela bridge något som kom att 

bli hans största passion.  



Gorens första bok gavs ut 1936 och hette Winning Bridge Made Easy. Ungefär 

vid samma tidsperiod började Culbertson dra sig tillbaka och Goren tog över 

mer och mer som världens ledande bridgeprofil. Miljoner människor kände 

honom som Mr Bridge. Han skrev många böcker, höll många föredrag och 

turnerade i syfte att sprida bridgekunskap, överallt möttes han av entusiastiska 

bridgespelare.  

Gorens rekommenderade den beräkningsmetod som vi i dag alla använder, fyra 

för ess, tre för kung osv. Den var lättare att ta till sig än Culbertson mera 

krångliga honnörsberäkning Hans system blev snart känt som Standard 

American. Det bevisas bland annat av att böckerna såldes i över tio miljoner 

exemplar och några av dem säljer fortfarande. 

 Goren var även bridgeskribent och hade ett eget Tv-program från 1959 till 

1964, Mästerskapsbridge med Charles Goren. Detta var det första lyckade 

försöket med bridge i TV.  

 

 

 

Som spelare var Goren med i det Amerikanska lag som vann det första VM:et, 

mera känt som Bermuda Bowl, 1950. Han var landslagsspelare vid flera andra 

tillfällen. De stora nationella tävlingarna i USA, ca 6 per år, vann han 34 gånger, 

många gånger i par med Helen Sobel. Han vara rankad etta i American Bridge 

Leaguge, ACBL, från 1944 till 1962. Han blev vald till ACBL, hedersmedlem 1959 

och var en av de tre första som valdes till Hall of Fame, fyra år senare. Han 

arbetade under många år i ACBL:s lagkommission. 

Gorens spelsätt påminner ibland om devisen, det svåra klarar vi av snabbt, det 

omöjliga tar endast en något liten längre stund!  



Prova själv att spela hem nedanstående 6HJ. Väst spelar ut hjärterknekt och 

visar sig i stick två, inte ha fler hjärter. När du drar ut den sista trumfen och tar 

ut Ruteress och kung visar det sig att Väst även hade singel i ruter, åttan. Ser du 

några chanser att få hem kontraktet? 

NORD 

D104 

742 

Kn732 

KD8 

 

SYD 

EK2 

EKD986 

EK65 

-- 

Hur ska du bli av med dina båda ruterförlorare? Enda sättet tycks vara att 

försöka kasta de på klövern. Men att både göra klövern stor och dessutom ha 

ingång till träkarlen för hämta de höga sticken tycks omöjligt? 

Goren klarade det hela genom att spela spadertvå och maska med spadertian. 

När den vann spelade han klöverkung och slängde sin första ruter. Väst vann 

med esset men, som ni redan fått reda på, så har Väst numera endast svarta 

kort och måste spela in träkarlen på någon av de båda damerna. Sista 

ruterförloraren slängs då på klöverdam! Hela given: 

NORD 

D104 

742 

Kn732 

KD8 

VÄST     ÖST 

Kn8765    93 

Kn    1053 

8     D1094 

E109732     Kn654 

SYD 

EK2 

EKD986 

EK65 

-- 



Spelet borde ha renderat Goren en stor poängvinst men på just denna giv hade 

rättvisans gudinna råkat somna. Vid andra bordet bjöd man för högt och 

hamnade i 7HJ, men Väst spelade ut klöveress! Och kontraktet gick hem. Goren 

förlorade 13 imp på brickan. Given kommer från förra VM:s hemsidor på 

Internet, där flera olika bridgeprofiler presenterades. Fritt översatt ca 2005. 

 

 

 

 

 

Lösningar Julkluringar 

1-2 (Ord) 

Ordet är skälmskt. 

Det engelska ordet är strength (tänkte du på ledtråden! Det är starkt om du 

kommer på det här..) och även pluralformen strenghts. 

Andra ord 

Ryska Rödbetssoppan heter Borsjtj. På tyska stavas det Borschtsch (8 

konsonanter i rad!) 

Vad man har för avsikter på bröllopsnatten kanske inte är någon överraskning. 

Men just ordet bröllopsnattsavsikt heter hääyöaie på finska (7 vokaler!) 



Den här har mina barn och några på skolan lärt sig utantill: 

Hyponervikustiskadiafragmakontravibrationsövningar vilket då naturligtvis är 

det samma som hicka! Ordet är exakt 50 bokstäver långt! På skolan lär jag de 

inte att sätta alko- före och få fyra till, fyllhicka! 

Lösning Jakt 1 

Jägaren befanns sig på nordpolen och gick söderut, sedan västerut (som då 

böjer sig runt jorden, kolla på en boll så förstår du), sedan rakt norrut, då är 

han tillbaka mitt uppe på nordpolen. Björnen var vit.. 

Lösning jakt 2 

Det finns alltså fler lösningar. En punkt som han skulle kunna starta ifrån ligger 

15,114 km söder om nordpolen. Från den punkten går han 14 km norrut mot 

nordpolen. Nu är han alltså 1,114 km söder om Nordpolen. Nu går han västerut 

i en cirkel (precis som i förra exemplet) med nordpolen i mitten, en 

jordenruntfärd alltså. Sedan går han 14 km tillbaka söderut och är på den plats 

han startade. 

Talet 1,114 kommer av (7 delat med PI delat med 2), dvs radien på en cirkel 

som är 7 km i omkrets. 

 

Bollens bana: Att kasta rakt upp blir nog lämpligt! 

 

Fåren: alla utom nio dog.. så nio då.. 

 



Över eller under 

A Endast bokstäver med raka linjer ovanför strecket. 

B Endast bokstäver som ser likdana ut spegelvända, över strecket. 

C De under strecket rimmar på ”E” 

 

 

 

Lösning 3. Fotbollsmatchen 

Motståndarna har hård press i vårt straffområde. Vår målvakt är bortfintad och 

fi har bara att lägga in bollen i öppet mål. Nja, Per är där och lyckas nästan 

nicka bort den. Han får huvudet på bollen men lyckas inte hindra att den går in, 

självmål av Per. 

Så är det avspark. Per smäller in den direkt i fiendemålet. 

Nu blåser domaren för halvtidsvila. Andra halvlek inleds med att Per (ja det var 

deras tur att börja denna gång) ånyo smäller in den direkt från avsparken. 

 

Lösning 4. Båtarna 

Pusslet är olösligt i två dimensioner. Men tänk i tre dimensioner då! Den fjärde 

båten är således en ubåt. De tre på ytan bildar en triangel där alla har lika långt 

till varandra. I mitten under ytan finns båten som har samma avstånd till de 

andra tre! 



 

Dendrometer för kontinuerlig mätning av tillväxt 

 

Lösning 5. Barometern 

Per klättrade upp i kyrktornet. Där släppte han ner barometern genom 

fönstret. Genom att mäta tiden det tog innan den gick i tusen bitar kunde han 

räkna ut höjden på tornet. 

Pål var ännu fiffigare. Han sökte upp arkitekten som ritat kyrkan och sa: ”Om 

du talar om hur hög din kyrka är, så ska du få en jättefin barometer av mig!” 

 

Tonys godkända extralösningar: 

1) Pål använde en dendrometer, som är en sorts barometer. 

Den mäter man på stående fot höjden på t.ex. ett kyrktorn. 

(Om nu detta stämmer, enligt bilden ovan mäter den nåt 

annat..) 

2) Per springer upp i tornet och släpper ner barometern till 

marken i ett snöre. Mäter därefter längden på snöret. 

 

 

 

 



Sann (?) historia från internet 

Ibland spelar jag med mamma. Hon är en bra spelare men lite konservativ. Vi 

skulle precis börja spela då hon frågar hur man ska avgöra om man ska bjuda 

lillslam eller storslam? För att inte komplicera det så sa jag: -”Försök gå igenom 

vad du vet om min hand och titta på din hand, försök räkna till 13, om du inte 

kan det så ska vi inte vara i 7. Att göra 6 blir ett bra resultat ändå”. 

 

Fem minuter senare började spelet. 

Jag satt som giv och fick ♠xxx ♥AKxxx ♦Kx ♣Qxx så jag öppnade med 1♥. 

När det blev mammas tur så tänkte hon i säkert två minuter innan hon bjöd 1 ♠ 

och jag bjöd 1NT. Nu tänkte mamma i säkert tre minuter och bjöd 6NT som blir 

slutbud. 

När utspelet kommer på bordet lägger mamma upp: 

 

AKQx 

QJ 

AQJx 

AKx 

 

Jag lyckades hålla mig från att säga nåt utan tog en pratstund senare. Kanske 

hade hon räknat fel?  

-”Kommer du ihåg den där första handen där vi bjöd 6NT, hur många poäng 

hade du?” 

-”26, det var en VÄLDIGT bra hand!” 

Nu ville jag verkligen veta vad som hade hänt.. 

-”Så om du har 26 poäng och jag öppnar, det blir 38. Varför bjöd du inte 7NT?” 

-”Du sa att 6 alltid var ett bra resultat”.. 

 

Det är här den enda gången jag har fått en nolla när vi bjudit 6NT och klarat 7. 

Och felet? Ja det var ju bara mitt.. 
 



 

 

Tre ”pojkar”, Görgen Persson, Per Haglund, Anta Lundgren.  

Nyårsfyrmanna i Docksta, 2005, där man bl a kunde vinna Dockstatofflor.. 

 

Saxat från Internet 

Jag och Nilla spelade påskbridge i Borgvik för massa år sen och 

mötte en farbror som mitt i budgivningen spelade ut spader 

ess! Stopp, sa vi och förklarade att budgivningen inte var över 

än och att han måste vänta. Vi fortsatte bjuda och helt plötsligt 

spelar han ut spader ess igen! En andra gång! Stopp, stopp sa 

vi. Vi är inte klara än:) Till slut så är budgivningen över och vi 

säger varsågod, nu kan du spela ut. Efter en lång fundering 

kommer nu utspelet... klöver två...  

 

 

 



När bror min fortfarande var väldigt grön som bridgespelare så 

spelade han något kontrakt, och vid något tillfälle spelade han 

en färg, varvid MTV funderade ett slag, och gick sedan upp med 

esset. 

MTH tvangs bekänna med kungen, och MTV svor inombords. 

 

Och då frågade spelföraren(min bror): "Vad har ni för 

markeringar?" 

 

När jag var total nybörjare spelade jag med en kille som heter 

Johan. Jag hade en bok från 60-talet som hette "Hoyles Book of 

Card Games" eller liknande, och vi tyckte att bridge såg mer 

spännande ut än vändåtta. 

 

Vi hittade en lokal klubb, och sedan började cirkusen. Vi 

inkasserade naturligtvis massor av kringlor, och tänkte att vi 

måste hitta motmedel för det här går ju inte. 

 

Första missödet inträffade när jag noggrant hade läst reglerna 

på klubben, som tyvärr var engelska Rubber Bridge regler anno 

dazumal. På en tempobricka där det gällde att matta 

spelföraren innan han trumfat ut låg vi ett tempo efter. Jag 

räknade elegant ut att en revoke på sista trumfen borde vara 

lönsamt, och det var det. 4 bet åsså böta tillbaka 2 stick blev ju 

en trevlig summering. Tävlingsledaren var mer förstående än 

motståndarna, och vi blev informerade om att det inte var ok 

att göra så även om matten såg bra ut. 

 

Nästa missöde inträffade när vi kom på det fiffiga med 

överföringar. Öppnaren bjöd färgen under, och svararen färgen 

över sina respektive färger i första ronden. Vi ledde överlägset 

fram till dess att en motståndare frågade lite om budgivningen. 

Ingen hade berättat om deklaration eller alertering. 

Ha de så gott! 

Med vänlig hälsning 

Johan 


