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Högst personligt tyckande och tänkande om ditten och datten.. 

 

Vi är inne i den tävlingsmässigt intensivaste perioden (jan-mars) i alla fall om 

man tar hänsyn till tävlingar runt om i distriktet. Som jag har skrivit tidigare så 

tycker jag att man ska hinna med tre deltävlingar i ÅBF-rallyt före jul. Även 

detta år blev det bara två (november och december), nog borde det väl få plats 

en tävling i september också? Jag skrev i förra numret att det hade kunnat bli 

spel fyra dagar i rad för mig. Nu blev KM-mix flyttat så jag fick nöja mig med 

spel lördag, söndag och tisdag (15-16-18/2), mer om dessa tävlingar längre ner. 

Jag skriver även lite om att ”dra för ett ess”, är det bra? Sen kommer det lite 

annat också bl a om det som stod i tidningen Bridge. 

Jag är orolig för att Individuella DM kommer att tappa deltagare när tävlingen 

för andra året inte ingår i ÅBF-rallyt. Återinför denna tävling till rallyt! 

I ÅBF-rallyt börjar några från Medelpad visa sig i toppen. I skrivande stund 

(innan Mix-DM) leder Dan Bylund. Ännu har inga DM-tävlingar ingått i rallyt och 

det är väl inte troligt att de kommer till Ångermanlands DM? Även om det 

faktiskt skett nån gång. 

 

KM-Mix, 18/2 

Tävlingen var utsatt för att spelas på en måndag men intresset var för dåligt. Då 

fick man som vanligt samköra med alla klubbens spelare på följande tisdag. Det 

blir då inte riktigt rättvist när man inte möter samma par, kanske inte ens 

varandra! Men om intresset är så stort (Ironi) som fem anmälda par spelar det 

väl ingen roll. Till start kom 18 par varav hela 12 var mixade. Klubbmästare blev 

favoriterna Ewa Molin-Anders Lundgren. Silvret gick till nykomponerade paret 

Ulla-Britt Nordin-Thomas Westberg. Bronset till Ingrid och Georg Bratell. 



 

DM-Lag, 15/2 

Arrangerades av Härnö BS och till sist blev det sex deltagande lag. En bra siffra. 

Jag kan inte påminna mig om att vi varit så många, i alla fall är det längesedan. 

Spelet började kl 09:00 och avslutade kring 18:45. Totalt spelades 60 brickor. 

 I vårt lag gick vi runt på fem spelare, Staflund, Westberg, Pettersson, Lundgren 

och Lindqvist. Tävlingen blev väldigt oviss och jämn. Efter tre ronder av fem 

ledde överraskningen Lag Sollefteå 3 ½. Efter ytterligare en rond ledde vi.  

Tyvärr trummade jag i sista matchen på till en slam som gick bet. Jag hade 

egentligen två chanser där att vinna DM-guld. Dels att inte bjuda slammen dels 

att ge Anta chansen att vi skulle spela med en annan färg som trumf och då går 

slammen hem! Surt. I sista halvlek bjöd vi ännu en slam som denna gång blev 

dubblad (vilket jag missade), möjligen möjligen hade jag, om jag 

uppmärksammat detta, kunnat vända till en annan färg och även då går 

slammen hem!  

Vinnare blev Sollefteå 1, Lidfors-Mähler, Gullefors-Norling, Grattis! Tvåa blev 

lag Braxen (Skog BK) och trea vi, Härnö BS. Ledarna Sollefteå 3 ½. Föll till fjärde 

plats. Som ni ser i listan var det väldigt jämnt: 

 

PLAC LAG # V-O-F IMP KVOT VP 

1 Sollefteå 1 5 3-2-0 160 - 98 1,633 64,76 

2 Braxen 5 3-1-1 160 - 108 1,481 63,65 

3 Härnö 1 5 2-3-0 163 - 102 1,598 62,12 

4 Sollefteå 3 ½ 5 2-1-2 129 - 117 1,103 52,68 

5 ÖBA 5 0-2-3 108 - 181 0,597 33,09 

6 Lag Backe 5 0-1-4 89 - 203 0,438 22,70 

 

 

http://www.svenskbridge.se/lag/lag/spader/97597
http://www.svenskbridge.se/lag/lag/spader/97595
http://www.svenskbridge.se/lag/lag/spader/97598
http://www.svenskbridge.se/lag/lag/spader/98525
http://www.svenskbridge.se/lag/lag/spader/98526
http://www.svenskbridge.se/lag/lag/spader/97596


 

 

 

Svenska Cupen, 16/2 

Vårt lag Lundgren-Pettersson, Staflund-Westerberg tog emot favorittippade 

Dan Bylund-Helena Strömberg, Sofia Strömberg-Lennart Bylund. Vi fick 

storstryk med 24-85. I Svenska Cupen har man två chanser att gå vidare från 

början, så vi får hoppas på nästa match. 

 

 

Dan Bylund, känd från TV  ”Ta upp kvicksilvertunnorna!” Sa han nog inte, 

men han beskrev vad som händer när tunnorna vittrar sönder. 

 



DM-Mix, Sollefteå, 22/2 

Till start kom 20 par, en bra siffra. Detta parantal är besvärligt om man inte ska 

spela upp mot 60 brickor så man fick möta två par två gånger vilket inte är helt 

rättvist (totalt 42 brickor). Härnö BS ställde upp med tre par(ovanligt många!); 

Anta-Ewa, Jag-Monica och Tony-Gerd. Jag tycker att fler skulle ta chansen att 

åka på tävlingar. Man träffar nya människor, det är trevligt och man kanske lär 

sig nåt.. Noterar att Per-Arne vinner för tredje året i rad. För tre år sedan var 

det med en annan dam, men jag klarar inte att hitta gamla resultat på ÅBF:s 

hemsida. Mycket starkt av PA! 

Innan denna skrift publicerades så hade jag tippat pallen, inget av tipsen slog 

in.. 

1 428,4 56,67 Per-Arne Lindström - Inger Lockner Skogs BK 

2 427,1 56,50 Hans Olofsson - Åsa Wallin  Skogs BK 

3 423,9 56,07 Sören Andersson - Valborg Jönsson Backe BK 

4 423,8 56,06 Jerry Mähler - Ann Lidfors  Sollefteå BK 

5 407,2 53,87 Ewa Molin - Anders Lundgren Härnö BS 

12 377,3 49,91 Johan Pettersson - Monica Vestin Härnö BS 

17 331,9 43,90 Gerd Nymark - Tony Svensson Härnö BS 

 

 

 



Senaste bridgetidningen  

Där kunde man både läsa om Sollefteå BK och 

deras jubileum, även om Ullånger fanns det ett 

reportage. När hände det senast? Två artiklar 

från Ångermanland   

Vidare fanns ett reportage från juniorlägret i 

Varberg där Minna var med. De länkade till 

hennes text. För er som inte hittade dit så 

kommer den här nedan: 

 

Juniorbridgeläger Varberg 25-28/10-
2019 

Bridgeklubben Albrekts i Varberg hade v.44 ett juniorbridgeläger. Där var 

ca 30 personer med, de fick mat och boende där. Alla stugor som de 

bodde I låg i Apelviken, man bodde 6-8 personer i en stuga. Alla var 

uppdelade i olika grupper lätt, medel och svår, det berodde på hur länge 

och hur bra man var att spela i vilken grupp man kom in i. 

 

En av dagarna var vi på Bounce camp, ett ställe där det finns många 

studsmattor. Flera i gruppen var väldigt duktiga på att göra volter. 

Sista dagen körde vi skämt bridge. I varje bricka fanns det en lapp, 

ovanpå lappen stod det när man skulle läsa den. T.ex. Läs innan 

budgivningen (inuti lappen) Första varvet får ingen bjuda pass. Då var 

det ett bord som var smarta, öst öppnade med 7sp nord bjöd dubbelt 

väst redubblade och då var syd tvungen att bjuda 7NT och sen dubblade 

öst och sedan passade alla. 

Minna Pettersson, 11 år 



Att dra för ett ess, bra eller dåligt (!?) 

Jag brukar predika för att man inte ska dra för ett ess. Jag vet att det i vissa fall 

kan vara bra men oftast är det dåligt. Nu hände det sig en gång för några 

veckor sedan att hela sex olika personer drog för ett ess vid mitt bord! 

 

Giv Nr 1 

 

 

Väst  Öst 

♠84  ♠Dkn76 
♥KD5  ♥1032 
♦D102  ♦EK6  Jag sitter öst (1NT), väst (3NT). 

♣Ekn874 ♣KD9   Syd spelar ut ♥4. 

 
Utspel: ♥4 
 

Jag har åtta säkra stick (5 klöver och 3 ruter). Om jag nu tar kungen så får jag 

ett nionde på damen (om kungen täcks med esset). Men vad har syd spelat ut 

ifrån? 

a) Om han dragit för knekten så ska jag lägga lågt (jag har ju tian på handen, det 

ger två stick i färgen). 

b) Om han har dragit för esset så ska jag ta kungen för att senare i spelet spela 

upp mot damen och få två stick i färgen. 

Hur skulle du gjort? 

Jag bestämde mig för att syd drog för knekten så jag bad om en liten från väst. 

Nord vinner första sticket på Hjärterknekt  

Nu kan nog försvaret spela så jag bara får nio men till sist fick jag ihop tio stick 

som är normalt. Jag blev ”lurad” och gjorde fel, denna gång gick det bra ändå.  

Här var det bra att dra för esset! 

 

Hela given: 



♠E1052 
♥kn8 
♦kn987 
♣632  

♠84  ♠Dkn76 
♥KD5  ♥1032 
♦D102  ♦EK6 
♣Ekn874 ♣KD9  

♠K93 
♥E9764 
♦543 
♣105  
 
 

 
 

Giv Nr 2 

Även på denna giv var jag spelförare i 3NT. Öst väljer att spela ut spader 3. Nu 

hade jag tio stick. Efter att båda försvararna fick problem att saka på alla rutrar 

så lyckades jag även ta ett elfte stick. Öst har inte helt lätt med utspelet, spader 

ess eller en klöver hade varit bättre. Att dra för esset var dåligt. 

 

♠D854 
♥107654 
♦54 
♣K8  

♠972  ♠EK103 
♥Dkn92  ♥K8 
♦102  ♦kn87 
♣kn1063 ♣D954 

♠kn6 
♥E3 
♦EKD963 
♣E72  
 
 



 

 
Giv Nr 3 
Anta (Väst) gör ett spekulativt inkliv med 2Klöver. Motståndarna envisas med 
hjärter. Jag bjuder 3 Klöver som vi får behålla. Det är bra eftersom 4 Hjärter är 
hemma även om det är svårspelat.  

 
♠E1032 
♥kn1087 
♦4 
♣Dkn96  

♠K654  ♠Dkn8 
♥E3  ♥542 
♦E2  ♦kn983 
♣108542 ♣K73 

♠97 
♥KD96 
♦KD10765 
♣E 

Nord spelar ut spader 2 ! 

Anta går två bet och som det sitter har det ingen betydelse att nord drog för 

esset. Egalt alltså (men i längden dåligt..).  



(det hade kunnat bli riktig bra för NS om syd haft en till trumf. Anta vinner då 

första spaderstick. Spelar trumf till Syds ess. Syd spelar sin sista spader till 

esset. Mer spader hade gett en syd stöld, men nu satt det inte så..) 

 

Giv Nr 4 

På följebrickan mot samma par är det nu Syd som drar för esset !  

Jag sitter öst och syd spelar ut klöver 2 mot kontraktet 1NT. 

♠983 
♥D108 
♦Ekn106 
♣1094  

♠EDkn102 ♠764 
♥32  ♥Kkn964 
♦D98  ♦K4 
♣kn53  ♣KD6  

♠K5 
♥E75 
♦7532 
♣E872  

Med både hjärterdam och spader kung för mask får jag nu tempo och hinner 

med att spela båda färgerna för hela 11 stick. Om syd t ex hittat att spela ut 

ruter får jag bara ihop åtta stick. 

Att dra för esset var dåligt. 

 

 

 

 

 

 



Giv Nr 5 

Vi bjuder oss ostört (möjligen bjöd Nord dubbelt, minnet sviker) till 2 Ruter. 

Nord väljer att spela ut klöver 5.. 

♠kn753 
♥Kkn42 
♦85 
♣ED5  

♠42  ♠KD109 
♥D105  ♥9876 
♦EKD1097 ♦kn643 
♣K9   ♣6  

♠E86 
♥E3 
♦2 
♣kn1087432  

 

Efter brickan är nord besviken på sitt utspel och är medveten om att dra för 

esset inte var bra. Väst fick gratis för kungen plus att öst har singel så inget 

klöverspel alls till NS. Vi pratar en stund om det här.. 2 Ruter gick hem med ett 

övertrick. Att dra för esset var dåligt. 

 

 

 

 

 

 



Giv Nr 6 

På följebrickan blir jag (öst) spelförare i 1NT. Trots samtalet och brickan innan 

väljer syd att spela ut klöver 6. 

♠kn106 
♥D543 
♦Kkn1098 
♣5  

♠EK53  ♠842 
♥K8762  ♥E 
♦32  ♦E764 
♣kn2  ♣K8743 

♠D97 
♥kn109 
♦D5 
♣ED1096  

Jag får vinna första stick på klöver 7 och har tempo. Jag tar ut hj E och låter 

sedan försvaret få ett spaderspel. När de även tar ut klöver ess så får jag ihop 

åtta stick, normalt ska det nog bara räcka till sex stick. 

Att dra för esset var dåligt. 

Summering 

Vi hade en frirond och spelade därför endast 22 brickor. Av dessa så var det sex 

olika personer som av olika anledningar valde att dra för ett ess, mycket 

ovanligt med så många (28%). 

Fyra av utspelen var direkt dåliga. 

Ett vara egalt. 

Ett var bra (lurade mig och gav det paret chansen att hålla nere kontraktet). 

 

Om man har en långfärg i NT så kan det ibland vara bra att dra för ett ess. 

Mot ett färgkontrakt är det så gott som alltid förkastligt. 

Slutsatsen måste bli att det är 

 dåligt att dra för sina ess. 

 



 

Pro-Am, BK S:t Erik, 26 par. 

Eftersom jag skrev om penningauktionen till den här tävlingen i förra numret så 

redovisar jag även resultatet. Dyrast i budgivningen blev ordförande Mårten 

Gustawsson som det kostade 10 000:- att spela med.  

Totalt drog auktionen in 53 750:- Alla pengar gick till juniorer på olika vis. 

1 64,2  Tommy Bergdahl - Anita Brynje  Norrorts Bridge - BK S:t Erik      

2 59,4  Peter Bertheau - Michael Nilsson    Uppsalabridgen - BK S:t Erik       

3 57,5  Simon Hult - Eva Måre                    BK S:t Erik                        

4 56,8  Mårten Gustawsson - Jerker Olsson    BK S:t Erik                        

5 56,4  Mikael Grönkvist - Martin Hagman        Uppsalabridgen - BK S:t Erik       

 6-7 56,3  Mikael Rimstedt - Mattias Forss         Harplinge BK - Överums BK          

 6-7 56,3  Bengt-Erik Efraimsson - Rikard Nilsson   BK S:t Erik - Halmstad 

 8  53,1  Kenneth Löfstrand - Per-Arne Karlsson   BK S:t Erik - Uppsalabridgen       

 9 52,8  Johan Tesch - Karl Persson               BK S:t Erik                        

10 51,4  Catarina Midskog - Birgitta Lindborg   Karlstads BK - BK S:t Erik         

11 50,7  Åsa Trollborg - Sofia Ryman              BK S:t Erik                        

12 50,5  Ola Stavås - Nikolaj Tolstoy              BK S:t Erik                        

13 49,5  Johan Säfsten - Ola Weinberg             Uppsalabridgen - BK S:t Erik    

 

 

 



World University  

Mindsports Championships 

 

World University Mindsports Championships arrangeras i Bydgoszcz, Polen 11 - 

16 september 2020. Schack och Bridge är deltagande sporter. 

Tävlingen är för nationella universitetslag, men man behöver inte läsa på 

samma universitet. Max 3 lag/land får delta. 

Jag vet inte om Sverige deltar.. 

 

Great Bridge Links http://greatbridgelinks.com/ 

Där hittade jag ett quiz (ganska långt ner på sidan) med ca tio frågor som skulle 

avgöra om jag kunde bli en bridgespelare eller inte. Här är mitt resultat: 

Potential bridge dropout 

Bridge probably isn’t your game. You can give it a try, but learning 

bridge will be a challenge and you’re likely to lose interest quickly. For leisure activities, 

you may be best suited for playing Old Maid (Löjliga Familjen), watching poker on TV 

or taking naps.  

Hm.. får väl fundera på om jag ska fortsätta spela då..  

http://greatbridgelinks.com/


 

Lite försent men grattis på alla Hjärters dag till alla! 

Ha de gott, tills vi ses. 


