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Vi i Bk Lyx har beslutat oss för att starta upp en bulletin efter varje veckas spel 
(torsdagar 18.30!). Här tänker vi oss publicera resultat men framför allt lite roliga 
och/eller intressanta spel från den senaste tävlingen. För att detta ska bli bra behöver 
vi er hjälp! Berätta för oss om något spel innan ni går hem efter spelet eller skriv 
några rader och skicka till peresjoberg@hotmail.com! Bidraget behöver isåfall 
skickas senast fredag eftermiddag. Men vi börjar alltså inte förrän i augusti. 
 
Kanske kan vi dessutom få några av våra storstjärnor att dela med sig av sitt 
kunnande och skriva några rader då och då!? Anders Brunzell har haft vänligheten 
att berätta för oss om när han fick Bols Brilliancy Prize under EM 1985 i detta första 
nummer av vår bulletin! Det är en stor ära eftersom Anders med bl.a. sitt EM-guld 
och VM-brons i lag i öppen klass 1977 antagligen är Göteborgs mest framgångsrika 
spelare genom tiderna på landslagsnivå. Han har dessutom skrivit många artiklar i 
Bridgetidningen (när den fanns) och hade en stående halvsida i GP varje helg under 
många år. 
 
Bridgen i Göteborg har äntligen börjat röra på sig efter att ha legat i koma under den 
deppiga covidtiden. Det känns mycket roligt att Bk Lyx har ett stadigt ökande 
deltagande på våra kvällar men än är vi absolut inte nöjda! Vi anser att vi minst borde 
kunna ha 20 bord på våra tävlingar varje vecka! 
 
För att det ska vara möjligt behöver vi få er att känna att det skulle vara kul att 
återigen komma till en klubb och ha lite gott tjöt och spela lite acceptabel bridge! Vi 
har många spelare i Göteborg som länge valt att sitta framför datorn och spela med 
den utan att egentligen träffa några människor… En del tycker att det är för få par 
eller för dålig standard på tävlingarna. Bara vi själva kan ändra på det!  
 
Vi har några ungdomar som har börjat förstå sig på vår favoritsport. De går på kurs 
men är redan så tuffa att de med jämna mellanrum dyker upp hos oss gamla rävar. 
Nu har vi chansen att tillsammans skapa en miljö för dem och oss själva som gör att 
Göteborgsbridgen återigen lyfter! DU behövs och är hjärtligt välkommen! 
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Pelles första minne av Anders Brunzell 
Jag började min bridgekarriär tidigt med två bridgespelande föräldrar som inspiration. 
Ganska snart ville jag mäta mig med de bästa i Göteborg och försökte med olika 
partners kvalificera mig till DM-finalen. Det gick inget vidare under många år och DM-
finalen kändes väldigt långt borta när storstjärnor som Sture Ekberg, Magnus Lenner, 
Ove Lindgren, Jonte Hörnfeldt, Nisse Palmér, Arnold Skelstad, Lena Kärrstrand, Pia 
Anderson, Peter Andersson, Sven Bulling, Ralf Willqvist, Stig Gustavsson, Staffan 
Löwenadler, Roger Andersson, Siw Zackrisson, Gunilla Linton, Bert Sjödin, Manfred 
Kamras, Jan Troberg, Göran Selldén, Björn Sanzén, Göran Levan, May Moore, 
Bengt ”Acol” Svensson, de uppåtgående juniorerna Nils Åhlén och Mikael Kubista 
och många fler, som jag inte kommer på just nu, kämpade om äran att komma dit!  
 
Många år som jag inte kom till finalen åkte jag ändå in till Nordostpassagen för att se 
på den spännande uppgörelsen som varade i två dagar. När man kom in på 
Nordostpassagen 60c gick man först till Sven Bullings fru Elisabeth, fick ett skratt, 
chokladboll och en kaffe. Därefter gick man en halvtrappa ner till den dimhöljda 
lokalen. Vid många bord låg halvrökta cigaretter och pyrde! Oftast satte jag mig 
bakom Anders Brunzell och Jim Nielsen. Där hände det saker! När jag var i de övre 
tonåren kom följande bricka upp med Anders i huvudrollen. Han hade: 
10xxxxx 
X 
KDx 
E10x 
 
och hörde MTH öppna med 1hj. Pass av Anders. MTV sa 3hj (10-12). Pass-pass till 
Anders. 3sp tyckte han var lämpligt för att inte ge upp. Pass, pass. Lång fundering 
och 4hj av MTH. Nu kan man tycka att man gjort mer än nog men inte Anders! 
Dubbelt blev hans blixtsnabba bud. Pass runt och en bet! 3 sp stod… 
 

Anders Öst Jim Väst 

   1hj 

pass 3hj pass pass 

3sp pass pass 4hj 

D pass pass pass 

 
 
Att se något sådant som tonåring sätter sina spår och jag gjorde säkert många 
stollebud under flera år pga detta! Hur som helst så hoppas jag ni ska njuta av 
Anders artikel nedan. Den är inte helt lätt och kräver en del av vår hjärnkapacitet. Läs 
och njut! 
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EM i Salsomaggiore 1985  

Pelle Sjöberg och BK Lyx har tagit ett lovvärt initiativ för att få fart på livespelet. 
Tanken är att en bulletin med någon intressant händelse eller bricka skall publiceras 
efter varje spelkväll för bidra till en positiv nyfikenhet och därmed ökat intresse. 

Ingen bulletin med aktuella händelser finns av naturliga skäl att tillgå före första 
spelkvällen. När jag fick en förfrågan om att lämna en bricka till upptaktsbulletinen, 
kanske med en giv jag själv minns med välbehag, så bidrar jag gärna. 

Valet föll på ett spel som visar hur mycket tankar, upplysningar, gissningar och 
slutsatser som kan rymmas inom ramen för en enda giv. Kanske du inte håller med 
om vissa resonemang och kan peka på bättre vägar? Skulle du och din partner bjudit 
och spelat på något annat sätt? Ja, det finns kanske möjlighet att konstatera redan 
nästa spelkväll! 

Lag-EM 1985 spelades i Salsomaggiore. Sverige mötte Belgien och den här brickan 
damp ner på bordet. Den uppmärksammades av PO Sundelin i EM-bulletinen under 
rubriken ”The Honourable Discard” och tilldelades sedermera Bols Brilliancy Prize! 

Jim Nielsen och undertecknad satt N/S i öppet rum när Sverige mötte Belgien. 

V giv NS i zon 

 ♠7 
♥  T9865 
♦982 
♣  T943 

 

♠  AJ853 
♥  Q4 
♦  KQ74 
♣  Q8 

Nord 
Väst                                       ÖST 

Syd 
 

♠  K94 
♥  AK73 
♦1063 
♣  J65 

 ♠  QT62 
♥  J2 
♦  AJ5 
♣  AK72 

 

 

Jim Öst Anders Väst 

   1sp 

pass 2kl pass 2NT 

3sp 3NT pass pass 

pass    
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Västs 2NT deklarerades visa 14-15 hp och (semi) balanserad hand med 5-korts 
spader.. 

Jim startade med hj T som spelföraren tog med hj K för att spela spader till knekten 
som ju gick bra. Väst tyckte sig nu kunna räkna in åtta stick (fem i spader och tre i 
hjärter) så han spelade ru K för att odla det nionde. Jim markerade för udda och 
sitsen klarnade. Väst hade tydligen 5 sp och 4 ru och två kort i vardera hjärter och 
Klöver. Jim var märkt med synnerligen klen honnörsstyrka! 

Jag insåg att det var läge att ta ru A och odla klövern. MEN - vad skulle jag saka när 
Väst tog sina båda hjärterstickstick? 

Jag kunde förstås inte lägga spader eller ruter utan att tappa stick och saka den nyss 
odlade klövern verkade meningslöst 

AHA! Lösningen var att spela en LITEN klöver som fick löpa till bordets knekt. Spelet 
fortsatte med hjärter till damen och spader till kungen. När öst nu tog för hj Ä visste 
jag att väst bara hade en klöver kvar. Därmed sakade jag kl Ä. Nu hade väst ingen 
chans längre (och gick faktiskt två straff när han försökte sig på ett omöjligt slutspel!) 

Ensam vinner fältherren inga slag och Jims påpassliga längdmarkeringar la grunden 
till försvarets framgång på den given! Som belöning fick jag en flaska Parfait Amour 
från Bols sortiment. Oförglömlig, om inte annat för sin vidriga färg - mörklila! Den var 
drickbar i alla fall …. 

 

Tack Anders! 

Vi fick en liten inblick av hur det ser ut inne i en bridgehjärna av din kaliber och 
häpnas över hur det kan vara möjligt! Parfait Amour var det också väldigt länge 
sedan vi drack! 

Nästa gång är det Er tur att komma med brickorna. Det kommer förstås inte vara på 
Anders nivå utan det räcker bra med de roliga och fina spel som händer varje torsdag 
på BK Lyx och som vi alla möter någon gång varje spelkväll. Så har du gjort något 
bra eller sett din partner hitta på något kul- berätta! Ska det här bli bra så hänger det 
på Er! 

Vid tangenterna 

Pelle Sjöberg 

 

 


