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Nr 22 

Juni 2020 

 

Högst personligt tyckande och tänkande om ditten och datten.. 

 

Den här gången skriver jag lite om ÅBF-rallyt, spel i distriktet, ett 
budgivningsprogram, inställd bridgefestival, en liten schack-anekdot och lite 
annat.  

 
Härnö BS 

Info har kommit om att det inte blir något spel under juni. 

 

 

  

2020-05-29 12:37 Sven-Arne Staflund 

Parspel på nätet för Härnö BS 

SBF har tecknat avtal med BBO som möjliggör parspel på nätet klubbvis. 

Separat epost från SBF om detta har skickats ut och det finns också att läsa på 

SBF:s hemsida länk1och länk2. 

Härnö BS styrelse undersöker nu därför om det finns något intresse bland medlemmarna för 

detta. 

Intresseanmälan skickas till Sven-Arne Staflund, epost: sastaflund@gmail.com. 

Skickat den: 29 maj 2020 kl 12:43 
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Spel i Ångermanland 

De flesta klubbar i Ångermanland har inte längre något spel. Som jag har 

uppfattat så har Öviks BA spelat bridge varje vecka, om än med mindre antal 

par. De kör i sommar en tävling: 

Sommarcupen 2020 Örnsköldsviks bridgeallians  

Regler: Under 13 tisdagar under Juni-Augusti samlar man poäng i 

sommarcupen.  

Poängberäkningen baserar sig på antalet spelande par i tävlingen och 

placeringen. Segraren får 5 poäng + antalet par Tvåan får 3 poäng + antalet par 

-1 Trean får 1 poäng + antalet par – 2 Övriga deltagande spelare får poäng efter 

antalet spelande par +1 – den egna placeringen i tävlingen.  

Poängställningen summeras varje vecka under Juni-Augusti och prispengar till 

de tre bästa poängplockarna. Varje Tisdagskväll spelar vi om en Harry Boy V75-

system. Dra med dig en partner och kom till bridgeklubben så kan du vara 

miljonär nästa vecka……. Välkomna. 

 

 

 

Om Skogs sommartävling tas ett beslut efter midsommar, så ni som vill spela 

uppmanas anmäla er snarast. Just nu är tre par anmälda.. Så här står det på 

hemsidan:  

VID MINST 24 PAR 2,500,00 I FÖRSTAPRIS ANNARS VANLIGA 

PRISER 

BESKED TILL MIDSOMMAR SÅ SNÄLLA ANMÄL ER 

 

Sommarsilver Skog 
INFORMATION 

Datum och tid Lör 11 juli 2020 kl 10:00 



 

  

  

  

FÖRANMÄLAN 

Sista anmälningsdatum 

Tis 7 juli 2020 

 

 

Maximalt antal 26 

Antal anmälda 3 

NR SPELARE 1 SPELARE 2 DATUM 

3 Johan Pettersson  Anders Lundgren 2019-12-28  

2 Jerry Mähler  Ann Lidfors 2019-12-08 

1 Nils-Erik Östman  Tommy Sjölund 2019-11-13 

 

 

 

ÅBF-rallyt 

Jag missade i förra numret att ÅBF-rallyt är avgjort. Eftersom sista tävlingen 

Silverrallyt (som först blev framflyttad) ställdes in, så blev det den aktuella 

ställningen som också blev sluttabell. Stort grattis till vår (ÅBF) ordförande Åke 

Lundberg, Övik. 

 

Slutställning ÅBF-rallyt, totalt deltog 117 spelare…. 
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1. Åke Lundberg  152  

2. Per-Arne Lindström  149  

3. Anders Elfving  138  

4. Jerry Mähler  136  

5.  Ann Lidfors   136  

6. Anders Lundgren  133 
 

 

Alla Rallysegrare 

03/04 Krister Norling, Sollefteå BK 

04/05 Krister Norling, Sollefteå BK 

05/06 Hans Sandin, Docksta BTK 

06/07 Jörgen Wedin, Sollefteå BK 

07/08 Johan Wedin Docksta BTK 

08/09 Jörgen Wedin, Sollefteå BK 

09/10 Jerry Mähler, Ådalslidens SKBS 

10/11 Jerry Mähler Ådalslidens SKBS 

11/12 Ann Lidfors Ådalslidens SKBS 

12/13 Ann Lidfors Sollefteå SKBS 

13/14 P-A Lindström Skogs BK 

14/15 P-A Lindström Skogs BK 

15/16 Anders Lundgren, Härnö BS 

16/17 Anders Lundgren, Härnö BS 

17/18 P-A Lindström Skogs BK, Anders Lundgren, Härnö BS ? Stämmer detta ? 

18/19 Jerry Mähler Ann Lidfors Sollefteå BK  
  

 



Bridgefestivalen 2020 inställd (förkortat av mig) 

2020-05-31 19:37 Martin Löfgren, ordförande SBF 

Under extra styrelsemöte i SBF söndagen den 31 maj fattade förbundsstyrelsen 
beslut i Bridgefestivalfrågan. 

 Bridgefestivalen 2020 inställd 
 SM-finalerna som skulle av avgjorts i festivalveckan kommer inte att spelas 
 SM-lag mixed i Falkenberg ställs in 
 Eventuella extra onlinetävlingar i festivalen utreds 

 

BRIDGEFESTIVALEN 2020 

Styrelsen är medveten om hur mycket Festivalen betyder för Bridgesverige, och 
hur de flesta medlemmar ser fram emot att resa för att möta vänner, ofta 
sådana man bara ser en gång om året, ta del av Örebros fina utbud och tävla i 
bridge i stora startfält med perfekt organisation. 

De faktorer som väger emot ett anordnande är dock tunga och är främst 
baserade på regler och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, men 
också på det ansvar förbundet påtar sig med att samla medlemmar i ett stort 
antal. 

Styrelsen gör bedömningen att vi omfattas av reglerna för maximalt antal 
deltagare i ett evenemang i och med att dörrar är öppna och vi inte kan ha full 
kontroll på in- och utgång. Vidare kan vi inte säkra att det inte uppstår 
samlingar kring resultattavlor, informations-/kassadisk eller toaletter. Regulativ 
om längd på resor gäller ännu och det finns inga tecken på att de kommer att 
ändras i märkbara omfattning. Vi kan och vill inte kontrollera att medlemmar i 
riskgrupp kommer till spel. 

Olika alternativ med uppdelning av Conventum, reducerade startfält, etc har 
tagits upp till diskussion men inte lett till några bärkraftiga lösningar. 

 

 

http://www.svenskbridge.se/medlem/2881


SM-FINALER 

Tidigare styrelsebeslut, på inrådan av TK, har varit att om Bridgefestivalen ställs 
in så ställs även de SM-finaler som skulle avhållas under densamma in. 

Styrelsen har tacksamt tagit emot ett förslag från BK St Erik om att denna klubb 
skulle kunna arrangera flertalet parfinaler i sina lokaler i Stockholm. BK S:t Erik 
har vidtagit flera åtgärder i smittskyddshänseende, och anser ett arrangemang 
inte är en ”offentlig sammankomst” och därmed inte omfattas av regeln om 
högst 50 personer samlade. 

Styrelsen har diskuterat BK S:t Eriks förslag, men står fast vid sitt tidigare 
beslut. Styrelsen kan inte ta ansvar för SM-arrangemang som innebär, inte bara 
att det samlas fler än 50 personer samtidigt (under lång tid dessutom), utan 
också att längre resor (inte sällan med kollektiva färdmedel) måste företas för 
stora delar av startfältet och därutöver stora delar av detsamma består av 
personer i riskgrupper (t ex 70+ år). SM-arrangemang, oavsett var någonstans 
de arrangeras är och förblir ett SBF-ansvar. 

 

Apropå BK S:t Eriks förslag ovan: 

I tråden ”Äntligen Live Bridge”, på SBF:s forum, skriver  

Gunnar Andersson: 

Det är skillnad på offentlig tillställning tillgänglig för ”allmänheten” och en 
subskriberad/sluten sammankomst. En SM-par final med 52 par namngivna par 
(104 personer) som är inbjudna att spela är ingen offentlig sammankomst. Det 
viktiga är att andra mått och åtgärder vidtages. 

 
BK S:t Erik startar upp sin partävlingsverksamhet den 10 juni med obligatorisk 
föranmälan. 

 
Vi spelar med genomskinliga bridgekryss (höga ”skivor” på borden, min 
anmärkning) i polycarbonat vid varje bord som avdelar varje väderstreck för att 
förhindra smittspridning genom nysning/hostning. 

Här kommer ett instick från idag, 3/6 av Peter Ventura: 

http://www.svenskbridge.se/medlem/3715


 

Bridgeförlaget kommer inom kort att påbörja försäljning av 
”bridgekryss”. Mer info kommer på förbundets och Bridgeförlagets 
hemsida senare denna vecka. 

Fortsättning av Gunnar Andersson.. 

 
Obligatoriskt med handtvätt vid ankomst och efter fikapaus, beröringsfria 
kranar på toaletterna, handsprit vid varje bord, egen budlåda som du använder 
hela kvällen, barometer med ett brickset per bord osv.  

Genom vår storlek kan vi sätta både brickor och budlådor i karantän i minst 72 
tim. Att vi har en stor lokal (113 bridgebord) gör att vi kan glesa ut mellan 
borden för att hålla rekommenderad social distans. 

Givetvis bygger allt på att de enskilda medlemmarna använder eget förnuft och 
inte kommer till klubben om de har minsta tecken på att vara sjuka eller anser 
sig ha underliggande sjukdomar och tillhörande riskgrupper (typ 70+).  

Vi ska självfallet vare sig få in Covid-19 smitta på klubben eller medverka till 
någon form av smittspridning. 

 

Här kommer lite gammal info om Svenska Cupen: 

 

Framflyttat sista speldatum i Svenska Cupen 

SBF önskar pröva alla rimliga möjligheter att genomföra 2020 års Svenska 
Cupen fullt ut. 



Detta är en stor utmaning då Covid-pandemin gör livespel närmast omöjligt för 
närvarande och osäkert en okänd period framöver. Vi vill också i görligaste mån 
genomföra Svenska Cupen med live-spel. 

Givetvis ska ingen i dagsläget känna sig tvingad att spela live och därmed skapa 
oro, utsättas för hälsorisker eller bryta mot rekommendationer om minskade 
fysiska sociala kontakter! 

Däremot måste vi vädja till alla spelare om flexibilitet och förståelse mer än 
vanligt för att skapa bästa förutsättningar för att kunna ro projekt Svenska 
Cupen 2020 i hamn! 

TK har fattat beslut om följande: 

• Den innevarande perioden (rond 2) förlängs till söndagen 12 juli. Datumet är 
valt en bit in i juli ifall, i tillägg till spelares inställning till resor och fysiska 
kontakter, förhållningsregler upphör vid halvårsskiftet. 

• Den tredje omgången är en ”mini-omgång” och ges endast dryga 2 veckor. 

• Omgång fyra ges nästan fyra veckor: det är många lag och fortfarande mitt i 
sommaren. 

• De sista tre omgångarna före slutspel körs i 3-veckorsomgångar där 2 dagar 
går till lottning och matchordning. 

• Slutspel som planerat i november. 

Omgångar 2 och 3 tillåts spelas online. Om situationen inte upplevs som säker 
kan detta utvidgas även till omgång 4. 

Lag som inte känner sig komfortabla med att spela live även så sent som i juli, 

ska givetvis respekteras för detta. Dock ber vi om förståelse för att om dessa 

lag inte heller accepterar att spela online så anses dessa lag ha lämnat WO i 

matchen.  

Detta är inte en idealisk situation, men de signaler vi fått säger att en majoritet 

av lag kan tänka sig onlinespel och att då ställa in Svenska Cupen för att en 

minoritet inte accepterar detta anser vi vore fel mot den majoritet som gör det. 

 

 



 

 
 

 

Correct Contract 

Vad är detta? Det är en sida som gör att du och din partner kan träna 

budgivning när var och en av har tid! Det är gratis och man skapar enkelt en 

användare. Sedan gör man ett ”set” (eller två..) och då skapas 24 givar. Ett mail 

skickas till din partner (som du bjudit in) och denne kan i lugn och ro bjuda när 

det finns tid. Jag sköter det hela från telefonen och det är väldigt smidigt. När 

jag har rast eller en stund över så kan jag bjuda några givar (eller alla). Det är 

bara du och din partner som bjuder så ni är ostörda i budgivningen.  

 

Ett tips! Man kan kommentera de olika lägena, men gör då det innan du bjuder, 

för så fort du bjudit ett bud hoppar programmet till nästa giv. 

 

När kompisen bjudit klart kommer ett mail och så fortsätter det tills alla 24 är 

givarna är färdiga. Då får man se båda händerna och kan då bedöma om man 

kommit till ett rimligt kontrakt. Det var Tomas Melin som tipsade mig om detta. 

Du hittar dit på att söka Correct Contract eller via www.correctcontract.com 

Jag tror att er budgivning kommer att förbättras! Visserligen på engelska men 

extremt lite text och väldigt överskådligt.  

 

Här är ett kopierat exempel när jag bjöd med Tomas.. 

http://www.correctcontract.com/


 

 

Efter 4 Ruter var jag osäker om 4 Hjärter var äkta färg eller om det möjligen var 

kontroll med ruter som trumf. Jag tänkte att om jag bjuder 4 Spader så är det 

både äkta färg och kontroll (man kan inte visa båda men det vet ju inte 

Tomas..) så får jag se vad som händer. Hmm, om jag nu litat på att det verkligen 

var spaderstöd så hade jag kunnat lyfta in 6 Spader och vi är i en bra slam.. 

Kanske till och med 7 spader går hem. 

 

Lägg märke till hur man gör en kommentar! Jag var alltså tvungen att skriva 

texten ”Nu blev det krångligt..” innan jag knappade in 6 Ruter. 

 

 

 

 



 

Det har spelats lagtävling på nätet, närmare bestämt Riksmästerskapen i lag. 
43 lag kom till start och segrare blev kvalvinnarna ABB Tomas som vann finalen 
mot Lag idaG med 75-54. Vinnarlaget består av följande spelare: 

Tomas Börgesson - Johan Upmark 
Göran Lindberg - David Probert 

I Lag idaG spelade: 

Lars Andersson, Tommy Bergdahl, Jan Selberg, Mikael Grönkvist och Ida 
Grönkvist 
 
Som kuriosa kan jag nämna att jag personligen lämnat över en SM-buckla till 
Johan Upmark. På den tiden, 1996, spelade vi båda schack och Härnösand 
arrangerade Öppna SM. Spelplats var St. Petri Logen och Johan vann 
ungdomsklassen. Stora SM vanns av Emil Hermansson SS Luleå. 
 

 
Johan spelar med skärm mot Spanien i World Bridge Games. Lägg märke till den uppfällbara luckan där 
budgivningslådan skickas fram o tillbaka. Ibland finns även en skärm under bordet. 

 
När jag ändå är igång om detta så kommer lite till: Ljuset i lokalen var alldeles 
för dåligt så vi fick låna från teatern. Det handlade då om ca sex meter långa 
stänger som vi promenerade med genom stan. På dessa sattes sedan 
”ljuskaggar” upp.  
 

http://www.svenskbridge.se/medlem/5351
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Jag hälsade välkommen en lördagsförmiddag och påbjöd spel. Efter bara nån 
minut blir spellokalen svart! Man blir lite nervig när spelare kommit från hela 
landet och så går det inte att spela. Jag går ut till proppskåpet som redan på 
utsidan är anno da zumal.. När jag öppnar tostrar det blåa blixtar i det 
föråldriga skåpet. Kablarna är förhoppningsvis från det här seklet men säkert är 
det inte.. Som tur är finns det 
jourhavande elektriker men det tog 
en stund innan vi kom igång igen.. 
(Han gjorde en provisorisk lösning 
och fixade elen korrekt på måndag). 
 
Efter de två veckorna var vi ganska 
trötta.. vi var inte så många i 
klubben och alla behövdes jämt. 
När spelet var slut var vi 2-3 stycken 
som satte igång med att göra 
morgondagens bulletin (leta upp 
bra partier, skriva, fixa bilder, 
kanske göra en intervju, för att 
slutligen kopiera upp och häfta..), 
för en sån måste finnas varje dag.. 
det blev inte många timmars sömn. 
Sista bulletinen efter avslutat spel 
lämnades ut nere på järnvägsstationen innan tåget avgick 06:15 (de flesta kom 
söderifrån).  
 
Vi hade även bjudit in spelare från vår vänort Viljandi i Estland. Senare var vi 
några som fick komma dit och spela men det är en annan historia. 
 

 
Noterar idag 3/6 att BBO har fortsatta problem men att en lösning ska komma 
inom kort. Du som spelar på Funbridge för pengar ska titta på SBF:s forum, för 
det kostar tydligen olika beroende på var du köper ”spelpengarna”. 
 

 
Då stoppar vi för idag. 
Ha de gott! Johan 


