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Högst personligt tyckande och tänkande om ditten och datten.. 

 

 

Hört på klubben (ungefär): ”singelkungen sitter 100 % säkert ensam..” 

Jo, en singel har ju just den egenheten att den i 

stort sett alltid är ensam.. 

 

Härnö BS, Klubbmästerskap 

Att få över 80 % händer inte ofta. Jag tror jag kan räkna in mina sådana med 

hjälp av ena handens fingrar och då gick jag bridgekurs 1988.. I tredje 

deltävlingen hände detta och det var där vi grundlade segern.  

Jag noterar att det är få par som spelat alla fyra 

deltävlingar. Nuvarande relativt nya påfund med fyra 

deltävlingar där ett resultat får räknas bort möjliggör 

detta, kanske det är bra, kanske inte.. 

Noterar att i fjärde deltävlingen ledde Lars Åberg-Leif 

Claesson inför sista ronden. De vann därmed handicapräkningen (räknas ej i 

KM), men föll till fjärdeplats, bra gjort ändå! I själva KM var det väl nåsten klart 

med Guld och Silver inför sista omgången. Desto hårdare blev det om 

bronspengen, till slut blev det Thomas Westberg-Sven-Arne Staflund som via 

dryga 56 % i sista tog platsen. 



Preliminär (egen) uträkning i KM: 

1. Johan Pettersson - Anders Lundgren  57,92 65,63 81,25  204,80 

2. Georg Bratell - Svante Öman  62,44 60,80 58,59  181,83 

3. S-A Staflund - Thomas Westberg  63,25 49,15  56,36 168,76 

4. Jan-Ove Ahlberg - Kjell Jonsson  57,73  64,32 45,91 167,96 

5. Nicke Wedin - Sören Hillblom (med reserv!)  61,72 52,60 52,27 166,59 

6. Tommy Lindqvist - Ove Bylund  68,75 44,79 51,36 164,90 

 

 

Kommande tävlingar 

11/2 Simultan 

17/2 KM-mixed, OBS måndag och föranmälan! 

 

Ullångerstävlingen är en 

bronstävling med 

sakpriser till alla, brukar 

bli många par.  

 

Härnöligan (fyra lag) datumen är (måndagar): 

24/2, 23/3 och 27/4. 

 

Med vår (Anta o jag) Cup-match 16/2 verkar det bli spel i dagarna fyra (4) för 

oss (?) 

Lö Lag-DM, Sö Svenska Cupen, Må KM-mix, Tis vanlig tävling.. 

 

 

 

15 Feb Lag-DM  

22 Feb Mix-DM (Rallytävling) 

04 Mar 
Ullångersbarometern anmälan på 

klubbens hemsida. 

07 Mar Backespadern (Rallytävling)  

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.319506
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.319507
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.319508
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.319508
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.319509


Veteran-DM, Sollefteå  

Jag tippade i alla fall rätt vinnare. Jerry o Ann 

hade jag på andra (blev trea), så hoppades jag 

på Thomas o SA men det gick inte, de fick strax 

över 50%. Ewa Molin blev 7:a i par med Åsa 

Wallin. Tävlingen tror jag tangerade rekordet i 

antalet par. Många tyckte det var väl mycket 

med 51 brickor mot de ca 42 det normalt är. 

Antar att alla inte hade kunnat mött alla då.. 

51 brickor.. 18 par tangerat rekord 

1 Hans Beijar - Per-Arne Lindström Skogs BK 505.0 61.89 

2 Martin Leggett - Kjell Dahlen  Sollefteå BK 482.0 59.07 

3 Jerry Mähler - Ann Lidfors  Sollefteå BK 480.0 58.82 

4 Rune Abrahamsson - Gunilla Magnusson Ö-viks BA 453.0 55.51 

5 Margit Hägglund - Rolf Andersson Ö-viks BA 443.0 54.29 

6 Vivianne Wernblom - Marja Ritzén Sollefteå BK 440.0 53.92 

7 Ewa Molin - Åsa Wallin             Härnö BS - Skogs BK 438.0 53.68 

8 Anders Eriksson - Rolf Byström Sollefteå BK 437.4 53.60 

9 Sven-Arne Staflund - Thomas Westberg Härnö BS 410.4 50.29 

 

Svenska Cupen, 371 lag 

Det blev en liten ökning av antalet lag sedan förra året. Ångermanland har sex 

lag med, Härnö BS ett (Lundgren-Pettersson, Staflund-Westberg). Vi möter 

Sundsvallarna Lennart Bylund-Sara Strömberg, Dan 

Bylund-Helena Strömberg. Hur många tror att vi vinner? 

Nåväl i Svenska Cupen är man garanterad två matcher 

innan det är ren utslagning. Ja, vi ska förstås spela om 

det innan jag säger för mycket.. Matchen går 16/2 

hemma hos mig, jag räknar med stor tillströmning av 

publik! Kom och ta en kaffe  

                Man tävlar om guldpoäng.. 



 + = En örnträff? 

Örnträffen 

28 par deltog, en bra siffra! Vilken annan tävling i Ångermanland slår det? 

Backe BK kanske.. Georg och jag närvarade, jag knappt det.. Örjan Sjödin är 

nyvunnen DM-mästare i lag. Nu vann han denna tävling också, nu i par med 

Peter Sjödin. Inte mitt förhandstips med så många stormästare, bra gjort! 

Tomas Melin, Lars Nordlinder spelade ihop sig ett par veckor före på vår klubb, 

det gav resultat, en fin andraplats. Mats och Anna-Maria reser ofta runt i 

Ångermanland och spelar, nu blev det pallen. Sundsvall har i stort sett ingen 

egen silvertävling.  

Spellokalen som är stor har plåt-tak vilket gör ljudet mindre bra (läs 

katastrofalt). Nu kan det vara på gång att byta till flera mindre rum i samma 

byggnad, som även har riktiga tak, det blir nog bra.  

1 656 60,07 Örjan Sjödin - Peter Sjödin Backe BK 

2 647 59,25 Tomas Melin - Lars Nordlinder Skogs BK 

3 643 58,88 Mats Åsenlund - Anna-Mari Öhlén Alnö BK 

4 637 58,33 Odd Stokka - Krister Persson BK Björken 

5 618 56,59 Jerry Mähler - Ann Lidfors Solleft. BK 

6 616 56,41 Jonas Dahlgren – B-G Olofsson BK Björken 

7 612 56,04 Dan Bylund - Helena Strömberg Sunds.bri. 

8 610 55,86 Olle Nylander - Åke Wikman Öviks BA 

9 606 55,49 Bo Lundin - Göran Olsson BK Björken 

10 601 55,04 Bo Sundström-Thomas Johnsson  Sydjä.Sund. 

11 577 52,84 Per-Arne Lindström- Erik Westling Skogs BK 



Lite om världens största bridgeklubb  

BK S:t Erik, Stockholm 
Klubben anordnar årligen en PRO-AM tävling. 

Amatörer får bjuda för att möjligen få spela med 

ett riktigt proffs. Av pengarna går 80% till 

klubbens juniorverksamhet och 20% till Sveriges 

Bridgeförbunds juniorfond. Tävlingen spelas 7/2. 

På eftermiddagen samma dag som budgivningen 

avslutas såg det ut så här: 

# Namn Bud (SEK) 

1 Adam Stokka 1000:- 

2 Anders Morath 1000:- 

3 Bengt-Erik “Berik” Efraimsson 1000:- 

4 Daniel Gullberg 900:- 

5 Fredrik Nyström 3000:- 

6 Ida Grönkvist 1200:- 

7 Johan Säfsten 1500:- 

8 Johnny Östberg 1500:- 

9 Katharina “Katt” Midskog  Bridgeskolan 

10 Markus Bertheau 1000:- 

11 Marion Michielsen 2000:- 

12 Mårten Gustawsson 10 000:- 

13 Mikael Grönkvist 1200:- 

14 Mikael Rimstedt 2000:- 

15 Ola Rimstedt 2000:- 

16 Ola Stavås 1000:- 

17 Per Ola Cullin 6000:- 

18 Peter Bertheau 2000:- 

19 Sanna Clementsson 1100:- 

20 Simon Hult 1000:- 

21 Tommy Bergdahl 900:- 

22 Yvonne Wiseman 1200:- 

https://www.sterik.se/proam/spelare/adam-stokka/
https://www.sterik.se/proam/spelare/anders-morath/
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https://www.sterik.se/proam/spelare/katarina-katt-midskog/
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https://www.sterik.se/proam/spelare/tommy-bergdahl/
https://www.sterik.se/proam/spelare/yvonne-wiseman/


23 Öppen plats #1 (ett par) 750:-, Tesch+Persson 

24 Öppen plats #2 (ett par) 750:-, Trollborg+Ryman 

25 Öppen plats #3 (ett par) 750:-, Elsasdotter 

  Summa: 46 250:- 

 
Mer om klubben. Deras hemsida är omfattande så besök gärna den. Om du 

klickar dig fram till ”Nya bridgeskolan” hittar du både träningsrum, övningar, 

problem mm. Julkluringarna finns med facit. Om du hittar bästa budet så får du 

10 poäng, men du kan få poäng för andra bud också!  

Budgivningen är efter vad bridgeskolan lär ut.. 

https://www.sterik.se/ 

 

En giv från Bridge Today Digest Daily 

South dealer 

Alla i zonen 

      North 

      Q 9 2 

      A 2    South   West    North   East 

      Q 6 4   1Sp      2H      2Sp      pass 

      10 8 6 4 2  4Sp      (all pass) 

 

      South    Utspel: Hjärter kung 

      A K J 10 4 3   Planera spelet. 

      3    Lösning, på engelska men med några röda  

      K 5 2    översättningar, längre ner.. 

      A 7 5 

https://www.sterik.se/


 

Ny Lagtävling i Ångermanland? 
 
Jerry Mähler skriver på ÅBF: hemsida. 
 
Hej! 
Nu har fyra av sex klubbar i Ångermanland anmält sig till Lag-DM. Kommer Ö-
vik och Docksta också med ett lag var till denna DM tävling ? Backe åker 36 mil 
t.o.r för att delta. 
För att inte tala om nästa steg Lag-SEMI där lagen får chansen att spela om 
Guld poäng. Men det var många år sedan ett Ångermanlands lag tackade ja till 
SEMI. 

  
Troligen kommer Ångermanlands distriktsförbund att försöka lansera en ny 
Lag-tävling med start hösten 2020. 
Spelas i stil med allsvenskan med tre sammankomster över en tid av cirka 5 
månader. 
Alla klubbar garanteras en plats samt fyra extra platser. Men den pessimistiske 
kanske funderar hur ska det gå att fylla när klubbarna inte deltar i varken Lag-
DM eller div 4 kval? 
Är det prispengar som kan locka? 
Eller är marknadsföringen för dålig? 
Tycker arrangerande klubbar att det är en förlustaffär att hålla i DM? 
Bör distriktet ta större ansvar för just DM tävlingar? 
Kom gärna med tips och förslag hur vi ska kunna öka intresset för Lag-spel. 

 



Bridgeblandning  
De senaste utskicken av Bridgeblandning (Bo Gullefors) 
tar upp; 
 
Fjärde färg krav och olika synsätt på inkliv. 
 
Se till att prenumerera, maila Bosse på: 

bridgeblandning2@gmail.com 

 

 

 

 

Streaming, vad är det?  
Det är att ha (eller titta på) en egen kanal på internet. Man kan både sitta live 
och svara på frågor i chatten eller bara själv kommentera det man håller på 
med. Man kan också nöja sig med att lägga upp korta filmer på det som varit 
men det är inte lika skoj som att följa det hela i realtid. 
 
Tanken är att det ska bli uppskattat och att det kommer tittare (följare). Oftast 
är det gratis men de som ”streamar” uppskattar gärna en dollar emellanåt. 
Man kan även prenumerera på en kanal och får då tillgång till lite mer utbud, 
kan delta i utlottningar mm. Ibland är de som Streamar sponsrade av ett 
företag. 
 
Min grabb streamar ett dataspel där man springer omkring och skjuter, han är 
bland de bästa och kommenterar på engelska. Det är en hel del som sitter och 
tittar på detta. De som är följare får en notis i mobilen när deras kanal startar 
upp live. 
 
Vad jag ville komma fram till är att det nu även finns Bridge att följa.  
Nichlas Eliazohn som jag skrev om i förra numret, streamar bridge när det är en 
större tävling. Jag följde bl a SM i mix-lag på detta vis. Ibland går han igenom 
brickorna efteråt. Ibland är de två som sitter och diskuterar hur man skulle 
kunna ha gjort. 
 
Fortsättning.. 
 
 

mailto:bridgeblandning2@gmail.com


Både min grabb och Eliazohn använder en app som heter Twich.  
Ska du söka rätt på Eliazohn så heter kanalen ”Zohn”. 
 
Han streamar även trav (oftast lördagar) och Poker (lite då och då).  
Eliazohn är sponsrad av en pokerklient som heter ”Guts”. 
 
Om man vill kan man vara anonym eftersom man väljer ett användarnamn 
första gången. 

 
 
 
 
 
 
Lösning på tidigare giv 
South dealer, All vul 

 

        North 

        Q 9 2 

        A 2 

        Q 6 4 

        10 8 6 4 2 

West             East 

8 6 5            7 

K Q J 10 9       8 7 6 5 4 

A J 9            10 8 7 3 

Q 3              K J 9 

 

        South 

        A K J 10 4 3 

        3 

        K 5 2 

        A 7 5 

South   West    North   East 

1S      2H      2S      pass 

4S      (all pass) 

 



Opening lead: HK 

Declarer took dummy's ace of hearts and considered the situation. He needed  

to establish at least one discard (bortkast) on dummy's clubs. As the diamond 

ace is likely to be with West on the bidding, he could cope (kunde klara av) with 

a four-one break in clubs. At trick two he played the ace and another club. 

 

East overtook his partner's queen of clubs and played back the D8. Declarer  

played small and West put in the D9. Declarer now drew two rounds of trumps  

and played his third club. East won and returned a diamond. The defenders  

took two clubs and two diamonds for one down. 

 

If declarer had looked more deeply into the hand at trick one, using "chess  

thinking" to see the potential danger, he might have found the winning  

line. As long as East holds no more than three clubs, Declarer can succeed  

by ducking the opening lead and throwing one club on the ace of hearts. To  

set up clubs, he now gives up the lead only once, and a single diamond play  

by East will do no harm. 

 

Postmortem (senare undersökning) 

Because of the heart spots (prickar), declarer had the chance to recover after 

he won the queen of diamonds, by leading the 2 of hearts, discarding his third  

club. But this would fail if West started with the Q-J-3 of clubs and East  

was able to win the heart trick. 

 

 



Påminner om: 

 

Vad är Bridgefestivalen? 
Bridgefestivalen spelas i månadsskiftet juli/augusti i mässhallen 

Conventum i centrala Örebro. Spelet påbörjas alltid fredag vecka 30 och 

pågår sedan under hela vecka 31 (24/7-2/8), det vill säga totalt tio dagar. 

De svenska mästerskap som spelas är SM Par i klasserna Dam, 

Veteran, Nybörjare, Mixed och Open, samt SM Lag Veteran. 

Juniormästerskap och SM Lag Open spelas vid andra tidpunkter på året. 

Vid sidan om de svenska mästerskapen spelas ett stort antal öppna 

sidotävlingar i form av brons-, silver- och guldtävlingar. Vissa av 

bronstävlingarna spelas med handikapp. Det är detta som gör 

bridgefestivalen helt unik då den innehåller tävlingar som är anpassade 

för alla kategorier av bridgespelare.  



 

Höjdpunkten vid Bridgefestivalen anses av många vara Chairman’s Cup 

(CC). Det är en öppen lagtävling som 2019 samlade 167 lag till start. 173 

lag är vårt rekord för deltagande lag i tävlingen. 

Jag tror att om du har minst två spelar med i laget som aldrig har 

spelat CC så är det gratis!?  

Alla spelare måste tillhöra Ångermanland. 

 

Påminner också om att det kan vara bra att boka hotell i tid. Fråga 

gärna efter bridgerabatter både på hotell och restauranger! 

 

Seminarium (gratis) 

Så här såg schemat ut år 2019. Mer detaljer om 2020 kommer 
framåt våren/sommaren. 

DATUM DAG TID HÄNDELSE 

26 juli Sön 18:30 Anna Roos - Utspel, tur eller skicklighet? 

27 juli Mån 18:30 Måns Berg - Vinnande partävling 

28 juli Tis 18:30 Per Leandersson - Vad är ”bra” kort? 

29 juli Ons 18:30 Ida Grönkvist - Spela bättre försvar 

30 juli Tor 18:30 ”Katt” Midskog - Konkurrensbudgivning  

 

 

 

 

http://www.svenskbridge.se/kalender/55724
http://www.svenskbridge.se/kalender/55725
http://www.svenskbridge.se/kalender/55726
http://www.svenskbridge.se/kalender/55727
http://www.svenskbridge.se/kalender/55728


Profilen 

Om du klickar på förstoringsglaset på SBF förstasida och skriver ”Profilen” 

kommer du till en sida där många duktiga spelare presenteras, till några finns 

även intervjuer. Här är en presentation av Marion Michielsen (numera 

tävlandes för Sverige). 

 

Namn & Klubb: Marion Michielsen, Harplinge BK 
Ålder: 31 år 
Bor: Stockholm 
Familj: Sambo med Johan Upmark 
Gör: Spelar bridge 
Dricker: Te, kaffe, vin 
Äter: Älskar indiskt och andra asiatiska kök 
Kör: Inte så mycket 

OM BRIDGE 

Bridgepartner: Per-Ola Cullin, Meike Wortel 
System: Stark klöver med relä med Per-Ola, transferklöver med 
Meike 
Hur mycket spelar du, live, på nätet: : 1-2 gr i veckan på klubben, 
en del budträning på BBO, ibland på helger och några turneringar 
utomlands. 
Nick på nätet: lady007 
Svaghet: Dålig förlorare 
Styrka: Vill alltid vinna och ger inte upp 
Största framgång: Vinst i Dam VM och Mixed VM i Sanya 2014 
Mål: Vinna Bermuda Bowl (VM) 

 

Ha de gott tills vi ses! 

http://www.svenskbridge.se/medlem/53103

