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Upplev världsstäder som Berlin, Prag och Dresden under en härlig 
sommarresa genom Europa till Bad Gastein. Vi besöker fantastiska 
sevärdheter och våra duktiga guider gör varje plats levande med 
dess fascinerande historia. Under veckan bor vi bekvämt i Bad 
Gastein och njuter av storslagna vyer. Vi arrangerar kostnadsfria 
guidade promenader runt om i Gasteinerdalen, där du får upp-
leva historiska platser och storslagen natur. Du kan även bada i 
de  varma thermalbaden eller följa med på dagsutflykter till bl a 
Mozarts hemstad Salzburg eller till världsarvet Venedig. 

Spela bridge i sommarparadiset Bad Gastein 
Vi spelar ett parti bridge om dagen på anrika Hotel Salzburger 
Hof och auktoriserad spelledare på resan är bridgeveteranen Kalle 
Persson. Vi lovar en trevlig, social och spännande bridgevecka.

Allt detta ingår i resans pris:
•  Resa med bekväm långfärdsbuss till Bad Gastein genom Europa. 
•  Övernattning på 4-stjärniga hotell i Berlin, Prag och Göttingen 

med frukostbuffé och middag inkl måltidsdryck.
• Sightseeing i Berlin och Prag. 
•  Sju övernattningar på Hotel Gisela eller Hotel Salzburger Hof i 

Bad Gastein med stor  frukostbuffé och goda middagar.
•  Avresor 24 maj, 16 och 23 aug (din resa kan påbörjas redan under 

onsdagen med övernattning i Malmö, läs mer på www.alpresor.se)

Pris fr 9 195 kr, boende i dubbelrum på Hotel Gisela
Pris fr 11 495 kr, boende i dubbelrum på Hotel Salzburger Hof

Ring oss  redan idag på 0771-20 20 20 och  boka din bridgeresa. 
Välkommen i sommar!

Läs mer på www.alpresor.se och boka på tel 0771-20 20 20 

Bridge- och aktivitetsresa till 
kurorten Bad Gastein i Österrike

U P P L E V  B E R L I N ,  P R A G  O C H  V E N E D I G  P Å  E N  1 1 - D A G A R S R E S A

TYSKLAND TJECKIEN
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DANMARK
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På onsdagen kan du följa med på en  
hel dagsutflykt till världsarvet Venedig. 

Sol och härliga bad 
i de varma källorna.

” Drömsemestern på drömhotellet Salzburger Hof
i drömbyn Bad Gastein gjorde ingen besviken.”

  Dagens Nyheter

Dagsutflykt 
till Salzburg.
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L E D A R E  P O N T U S  S I L O W

Pontus Silow ordförande 
pontus@silow.se

När vi nu har gått in i 2018 kan vi 
summera ett händelserikt bridgeår 
2017:
 • Våra landslag hade flera fram-
gångar och Sverige har etablerat sig 
som en stark medaljkandidat i samt-
liga klasser.
 • Bridgekurser och bridgeresor 
attraherar många deltagare.
 • Satsningar på juniorer har varit 
mycket lyckade och vi har flera goda 
exempel och erfarenheter att bygga 
vidare på.
 • Allt fler kan ha bridge som sin 
huvudsakliga inkomstkälla, vilket jag 
tror är bra för bridgens utveckling och 
framtid.
 • Vid Riksstämman valdes en ny 
ordförande för första gången på 20 år.
Med anledning av Riksstämmans val 
av mig till förbundets ordförande, så 
vill jag tacka för förtroendet att leda 
styrelsens arbete de kommande två 
åren. Jag ser fram emot det arbetet 
med stor entusiasm. Jag vill också pas-
sa på att tacka Mats Qviberg för hans 
insatser under 20 år som ordförande, 
en prestation som saknar motstycke i 
förbundets historia.

 Trots allt positivt så finns det även 
utmaningar för styrelsen att hantera 
under de kommande åren, bl a att vår 
fina medlemsutveckling sedan flera år 
tillbaka har avtagit i tillväxttakt. Några 
distrikt har till och med tappat en del 
av sina medlemmar. Jag tror att vi har 
goda möjligheter att passera 30.000 
medlemmar under 2020-talet, men det 
kommer att krävas fortsatt hårt och 
framgångsrikt arbete både lokalt och 
centralt.
 Medlemmens livscykel är en fråga 
som ligger mig varmt om hjärtat och 
det är något som jag tror är centralt 
för en fortsatt framgångsrik och väx-
ande verksamhet i hela förbundet. Det 
börjar med rekrytering och hur vi når 
ut till de som ännu inte spelar bridge, 
men förutsätter även att vi erbjuder 
bra kursverksamhet, klubbgemenskap 
samt trevliga tävlingar och arrange-
mang. Hör gärna av er om ni har 
tankar och förslag kring hur vi håller 
bridgen tillgänglig och angelägen för 
våra medlemmar i olika faser av deras 
liv!
 Med förhoppning om att bridgeåret 
2018 blir riktig bra för er alla!

Trots att det mesta är positivt inom förbundet, finns det även utmaningar  
för styrelsen att hantera, skriver Pontus Silow i sin första ledare.

Vi kan bli över 30.000 medlemmar



 

KALENDERN
FEBRUARI

1-25 Svenska Cupen, omgång 1 
3 Guldtävling, Stockholm
9-11  OBS-tävling, Öppen klass
10-11  rekommenderad spelhelg för  
 SM Par Veteran, kval
15  Sista anmälningsdag av antal   
 lag i SM Lag

MARS

1-26 Svenska Cupen, omgång 2
2-4  OBS-tävling Veteran
4 Sista speldag, SM lag kval
28-30 Nordiskt juniorläger 
31-1/4  JNM par 

APRIL

1  Sista dag för klubbar/distrikt  
 att meddela ändring av med-  
 lemsavgifter för 2017/2018
1-22 Nybörjarträffen
1-30 Svenska Cupen, omgång 3
7-8 SM lag, semifinaler
15 Fritt att byta klubb t. o. m  
 15/8 (om man inte bytt)
15   Ansökningsdatum för guld-  
 sanktion inför TK:s majmöte
21-22 Rekommenderad spelhelg 
 för SM par Open kval
22 Sista spel- och anmälnings- 
 dag till SM par Dam,  
 Veteran och Open
28  Guldtävling, Laholm

Svenska Bridgeförbundet, kansli  Idrottens Hus, Karlsgatan 28, 703 41 Örebro  Telefon 019-277 24 80  Internet  www.svenskbridge.se  Generalsekreterare Johan Grönkvist, 

019-277 24 81, jg r@ svenskbr idge . se  In format ion & Webb Car ina Wademark ,  019-277 24 84, ca r ina @ svenskbr idge . se  Ekonomi Yvonne St röm, 

019-277 24 89, yst@svenskbridge.se Verksamhetschef Micke Melander, 019-277 24 85, mme@svenskbridge.se Rikskonsulent, Ruter- & Bridgematesupport 

Thomas Winther, 019-277 24 86, twi @svenskbr idge.se och Tommy Andersson, 019-277 24 83, tan@svenskbr idge.se 

Rikskonsulent Roger Wiklund, 019-277 24 87, rwi@svenskbridge.se  Teknikansvarig Björn Andersson, 019-277 24 88,

ban@svenskbridge.se.

FÖRBUNDSINFO

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

Viktigt med adress-
och kontaktuppgifter 

Se till och uppdatera era uppgifter  
så att de är korrekta. Ni behöver 
logga in med ert eget lösenord för att 
kunna ändra era uppgifter. Saknar ni 
det så kontakta kansliet på mail eller 
telefon så hjälper vi er.

SYSTEMDEKLARATIONER
Glöm inte bort att alla par bör ha 
två stycken systemdeklarationer.

TELEFONNUMMER 
Växel 019-277 24 80
Johan Grönkvist 019-277 24 81

Tommy Andersson 019-277 24 83

Carina Wademark 019-277 24 84 

Micke Melander 019-277 24 85 

Thomas Winther 019-277 24 86

Roger Wiklund 019-277 24 87

Björn Andersson 019-277 24 88

Yvonne Ström 019-277 24 89

SIMULTANTÄVLINGAR
Vi kör vidare med dagtid och  
söndagar samt även kvällstid. 
Anmäl er klubb till kansliet 
om ni är intresserade.

OM MEDLEMSAVGIFTER
ÄNDRING AV KLUBB-  
ELLER DISTRIKTSAVGIFT
Om ni tänker ändra er klubb- eller
distriktsavgift till spelåret 2018-2019 
behöver kansliet ha besked om detta 
senast 1 april 2018.

KLUBBYTE
Om ni har en medlem som vill byta
klubbtillhörighet finns möjligheten
att fritt göra det under perioden
15 april–15 augusti. Klubbyten 
under denna tid anses tillhöra kom-
mande verksamhetsår. 16 augusti– 
14 april behöver kansliet ett god-
kännande från båda klubbarna.

MEDLEMSAVGIFT SOM BETALAS 
PÅ KLUBBEN
Om medlemsavgiften betalas
kontant på klubben kan avgiften
regleras via ruterkontot. Hör av
er till kansliet. Ange medlemsnum-
mer och belopp så dras summan 
från klubbens ruterkonto.

DUBBELBETALD MEDLEMSAVGIFT
När en medlem av misstag har
betalat sin medlemsavgift för andra 
gången under samma spelår
återbetalas avgiften till klubbens
ruterkonto, eftersom vi oftast
inte kan se avsändarkontot.

INBETALNINGSKORT
Med tidning nr 3, i början av juni, 
bifogas inbetal ningskortet för nästa 
spelår. Används detta går det inte 
att skriva något meddelande. 
 Om man ”tappat” bort inbe-
talningskortet kan man i stället 
använda BG 373–3482. Ange  
medlemsnummer och klubb i  
meddelandefältet.

ÖVRIGT OM MEDLEMSAVGIFTER
Frågor angående medlemsavgifter?
Kontakta kansliet: 019-277 24 80
eller kansliet@svenskbridge.se.

TÄVLINGSLEDARE
Tänk på att uppdatera dig på de 
nya lagarna! För att få behålla sin 
TL-status, steg 2 samt steg 3,
måste man under 2018, utöver 
aktivitetskraven, även genomgå 
en uppdateringskurs på den nya 
lagboken.
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Adressändra?  
Tel 019-277 24 80 

eller www.svenskbridge.se.
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FOTO:  
Francesca Canali, Italien

I N N E H Å L L

Champion’s Cup

S I D  2 0 - 2 5

Bridgeresa till Malta

S I D  1 0 - 1 5

Damtriumf i Kina

S I D  6 - 8

Det svenska damlaget gjorde mycket bra ifrån sig vid  

inbjudningstävlingen IMSA Elite Mind Games i Kina.
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Plötsligt hade det blivit den sjunde de-
cember. Knappt tre månader efter att 
Sandra Rimstedt hade skrivit ett långt 
meddelande till mig och frågat om jag 
ville spela med henne i damlandslaget 
i en prestigefylld inbjudningstävling 
i Kina. Jag skulle i så fall få mat, resa 
och boende betalt samt få spela med 
en fantastiskt bra partner och mot 
några av de bästa damspelarna i värl-
den. Dessutom skulle alla i laget få 
prispengar – oavsett hur vi placerade 
oss. För mig var det inget svårt beslut. 
 Genom ledighetsansökningar, vi-
sumansökningar, juniorlandslagsträ-
ning och mycket skolarbete hade re-
san alltid känts väldigt avlägsen, men 
nu hade det plötsligt blivit den sjunde 
december och jag skulle till Kina.
     Tidigt på morgonen bar det av från 
Köpenhamn till Frankfurt, där jag 
mötte Kathrine och Jessica som kom 
från Stockholm. Efter ett långt flyg 
till Beijing träffade vi Sandra och flög 
ytterligare ett flyg till Nanjing. Där 
mötte vi Ida och ”Cilla”, som landat i 
Nanjing kvällen innan. Vi hade nu rest 
i ett drygt dygn och hade fortfarande 
tre timmars bussresa att se fram emot. 
Alla i laget var väldigt trevliga och 
gjorde det lätt för mig att direkt känna 

mig välkommen. Efter ett tag stan-
nade vi för att ta en bensträckare. Då 
hittade vi olika gatustånd som sålde 
allt från glass till friterade råttor, men 
det senare var inte någon i laget sugen 
på att prova. Efter bussresan var vi 
äntligen framme på hotellet – som inte 
gjorde någon särskilt besviken. Allt 
gav ett väldigt lyxigt intryck och vi 
fick alla var sitt stort och fint rum med 
allt vi kunde tänkas behöva. Efter en 
kort vilostund på rummet åt vi kvälls-
mat och utforskade hotellet lite, för att 
sedan spela lite uppvärmningsbridge 
på rummet och till sist gå och lägga 
oss. Dagen därpå skulle spelet börja.
 Sandra och jag stod över första 
matchen första morgonen och fick 
då tillfälle att prata igenom vårt sys-
tem lite. Sandra bor i New York och 
tidsskillnaden i kombination med att 
hon varit ute och rest och att jag haft 
mycket att göra med skolan gjorde 
att vi inte hunnit hitta särskilt många 
tillfällen att träna ihop. När vi kom 
till hotellet dagen innan hade jag varit 
alldeles för trött för att ens hinna bör-
ja tänka på att bli nervös, men nu när 
vi skulle börja spela om bara någon 
timme började det verkligen kännas 
av. Jag hade aldrig spelat någon stor 

tävling något annat än i juniorsam-
manhang och var helt ny i damvärl-
den. Jag visste inte vem någon var och 
ville verkligen inte börja med att göra 
bort mig totalt. Våra lagkamrater hade 
börjat med att vinna första matchen 
mot USA med några imp. Nu skulle 
vi in och spela mot Kina, mot samma 
lag som i somras hade vunnit Venice 
Cup (VM).
 Efter några brickor började nervosi-
teten släppa och det kändes som att vi 
hade flytet på vår sida. Motståndarna 
hade precis gått en bet i slam, vilket 
inte brukar vara helt fel, och nu kom 
den här brickan:

  s 7 5 4
  3 D kn 2
  2 E 9 2
  c E K kn 5
s E D 10 2   s K kn 9 8 6 3
3 6 4   3 E 3
2 K kn 7 3   2 D 10
c D 8 6  c 9 7 2
  s —
  3 K 10 9 8 7 5
  2 8 6 5 4
  c 10 4 3

Jag öppnade som Öst med 2s som 
visar sexkorts spader och 10–13 hp. 
Sandra höjde till 4s. Med hjärter eller 
klöver ut var man bara bet, men när 

En nykomlings upplevelser  
i damlandslaget
TEXT: SANNA CLEMENTSSON, SÖDRA SANDBY  FOTO: FRANCESCA CANALI, ITALIEN

IMSA Elite Mind Games är en av de mest prestigefyllda tävlingarna som 
arrangeras i bridgevärlden. Endast fyra nationer per klass blir inbjudna.  
Det svenska damlaget fick chansen att vara med, tack vare bronset vid VM  
i Lyon 2017 – och fick göra upp om de stora prispengarna, ca 250.000 kr  
till det segrande laget. 

I N T E R N A T I O N E L L T  I M S A
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Syd spelade ut ruter fanns det plötsligt 
chanser till hemgång. Jag vann utspelet 
med damen och fortsatte direkt med 
ruter, för att göra det så svårt som 
möjligt för Nord att hitta en eventu-
ellt betande klövervända. När det satt 
som det gjorde kunde motspelarna 
inte göra något efter utspelet och jag 
tog tio stick. 
 Vid det andra bordet öppnade man 
med svaga 2s på min hand och när 
Väst där inte spärrade lika högt som 
Sandra, upplysningsdubblade ”Cilla” 
som satt Nord. Cilla och Ida bjöd och 
fick behålla 43. När även de tog tio 
stick i det kontraktet vann vi 14 imp 
på brickan.
 När vi var färdiga med halvleken 
var hela laget med vid jämförelsen.  
Vi hade vunnit med 32 imp! Det blev 
17 VP till oss och vi ledde nu tävling-
en! Det kändes inte som någon dålig 
start och alla var glada och nöjda när 

vi åt och senare åkte till invigningsce-
remonin. Förutom några tal på kine-
siska, bjöd ceremonin på många väl-
digt bra sång- och dansframföranden 
som visade upp den kinesiska kulturen 
på ett bra och intressant sätt. 
 Nästa dag började vi med att förlora 
mot England två matcher i rad, först 
knappt och sedan rejält, vilket gjorde 
att vi ramlade till en tredjeplats. I tred-
je matchen vann vi dock över USA 
och gick återigen upp i ledning. Inför 
sista kvalmatchen mot Kina hade vi 
nu drygt 4 VP ner till USA som låg 
tvåa. Med den extremt jämna tabellen 
fanns det inte mycket marginal och vi 
fick max förlora med några imp om vi 
skulle försäkra oss om att hamna på 
första- eller andraplats, vilket var vad 
som gällde om man ville spela final. 
Sandra och jag satt över och följde 
hela matchen på BBO, medan vi för-
sökte hantera hur nervöst allt kändes. 

Men det märktes snabbt att vi inte 
hade något att vara nervösa för. Allt 
våra lagkamrater gjorde blev rätt och 
allt kineserna gjorde blev helt galet. 
Efter halva matchen stod det 53–0 till 
oss och när andra halvan fortsatte i 
ungefär samma stuk vann vi matchen 
med 20–0 och slutade som bekväma 
ettor i tabellen. Vi var i final!
 Finalen spelade vi mot England, 
vilket inte kändes som det bästa för 
oss eftersom vi hade förlorat mot dem 
båda matcherna i kvalet. Dessutom 
har det svenska damlaget de senaste 
åren förlorat avgörande matcher i 
mästerskap mot just England.
 Sandra och jag spelade de två första 
segmenten som båda slutade väldigt 
jämnt. Inför det sista låg vi under med 
en imp. Nu skulle vi återigen sitta 
över sista segmentet, vilket återigen 
var helt avgörande. Vi bad resten av 
laget att försöka göra det ungefär lika 

Framtiden ser onekligen ljus ut för svensk dambridge, då man betänker att vårt damlag vid IMSA hade medelåldern  
29½ år. Artikelförfattaren, blott 17 åriga junioren Sanna Clementsson som ”normalt sett” spelar i juniorernas U21 lag, 
debuterade med den äran i större sammanhang. Fr v: Sanna Clementsson, Cecilia Rimstedt, Ida Grönkvist, Sandra  
Rimstedt, Kathrine Bertheau och Jessica Larsson.

>
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spännande som förra gången, men så 
skulle det inte bli. Matchen såg myck-
et jämn ut och var extremt jobbig att 
följa. Jag övervägde starkt att gå och 
lägga mig och vakna igen när allt var 
över, men den idén övergav jag ganska 
fort eftersom den antagligen inte hade 
varit särskilt effektiv. I början drog 
inget lag ifrån. Båda sidor vann lite 
imp hit och dit, men inte mer än så. 
Men när det började närma sig slutet 
gjorde England plötsligt ett ryck och 
med fyra brickor kvar låg vi under 
med 13 imp. Jag började tänka att det 
ändå var väldigt bra att komma tvåa. 
Den här brickan blev vändpunkten:

  s 8 6 5 2
  3 2
  2 E 10 7 5 4
  c D 9 2
s E 9 7   s K
3 kn 8 7 6 4   3 D 5 3
2 3   2 K D kn 9 8 6 2
c K 10 7 5  c 8 4
  s D kn 10 4 3
  3 E K 10 9
  2 —
  c E kn 6 3

När England som Öst-Väst bjöd 52 
kunde Jessica och Kathrine dubbla. 
Det såg det bra ut, eftersom straffarna 
borde ge mer än vad 4s hade gett, 
vilket de hade bjudit vid andra bordet. 
När något gick fel i motspelet gick 
52 bara två bet. Det såg nu ut som att 
engelskornas ledning skulle bli ännu 
större. Men vid andra bordet, där 4s 
spelades, försökte Syd stjäla lågt då 
”Cilla”, som satt Öst, i något läge, 
vände med ruter. Ida kunde då stjäla 
över, vilket gjorde att kontraktet gick 
en straff. Istället för att förlora några 
imp på brickan vann vi nu en tolva. 
När de tre sista brickorna bara var 
plusresultat för vårt lag vann vi till slut 
hela matchen med 23 imp! 
 Innan vi hade börjat spela hade jag 
varit inställd på att det inte gjorde så 

I N T E R N A T I O N E L L T  I M S A

mycket att komma sist, eftersom det 
ändå var en fantastisk erfarenhet bara 
att få vara med. Nu hade vi plötsligt 
vunnit lagtävlingen! De kändes helt 
ofattbart bra och den kvällen var vi 
alla otroligt glada och nöjda.
 Nästa dag var det dags för par-
tävling, vilket vanligtvis inte är min 
starkaste gren. I första segmentet 
flöt det dock på bra och efter det låg 
Sandra och jag etta medan Jessica och 
Kathrine låg tvåa. Det var ingen dålig 
start för Sverige! Resten av partäv-
lingen gick dock inte särskilt bra för 
någon – och Sandra och jag landade 
till slut på femte plats.
 Efter partävlingen spelade vi en 
individuell tävling. Där fick alla spela 
med alla, vilket var väldigt roligt ef-
tersom man då fick spela med många 
man aldrig hade fått chansen att spela 
med annars. Det gick dock inte sär-
skilt bra för någon i laget i den här 
tävlingen heller. Jag slutade på en 
sjundeplats. Resultaten i den individu-
ella tävlingen var väldigt slumpmäs-
siga, men att bli bästa svensk i både 
partävlingen och den individuella täv-
lingen var ändå väldigt roligt och inget 
man kunde vara missnöjd med. 
     Efter nio dagar av mycket bridge, 
av att ha sett ”Cilla” utklassa det 
franska och amerikanska öppna laget 
i pingis varje kväll och av att ha klagat 
på alla som helt tillåtet gick omkring 
och rökte inomhus, hade det plötsligt 
blivit den sextonde december och vi 
skulle åka hem. 
 Alla i laget hade varit extremt hjälp-
samma, trevliga och roliga och hjälpt 
mig att lära känna, och känna mig väl-
kommen i, ett sammanhang jag aldrig 
befunnit mig i tidigare. Det var helt 
enkelt ett fantastiskt lag som gjorde 
min första upplevelse i damlandslags-
sammanhang fantastisk. 
 Tack så mycket!
     

 

>
>
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Upplev denna älskade ö på hösten. Då är 

 Mallorca en idyll med behagligt klimat, gästfri 

atmosfär och underbar natur. Här njuter vi god 

mat och spelar mycket bridge. Vi bor på fyr-

stjärniga Punta del Mar, i badorten Santa Ponsa.

Under resan anordnar vår bridgevärd med bridgespel i en avgränsad lokal 
på hotell Punta del Mar. Det blir dagligt bridgepass, (ej ankomst/avresedag 
samt utflyktsdag). Dessa bridgepass kan även kombineras med tillvalsutflykter, 
som erbjuds på plats. Vi har inga spel om pengar eller poäng, spelar gör vi 
för att det är roligt. 

Hotel Sentido Punta del Mar, Santa Ponsa ★★★★

Fräscht, nyligen renoverat hotell som vänder sig till en vuxen publik. Lugnt 

läge i Santa Ponsa med fantastisk utsikt över havet. I närområdet finns 
 affärer, restauranger och barer. Hotellet erbjuder poolområde, restaurang, 
bar och café. Spa-avdelning och gym får användas gratis av  hotellets gäster, 
dock kostar behandlingar samt vissa aktiviteter extra.
Avresa från Stockholm 6/10, 13/10, 8 dagar, pris från 9 995 kr. 
6/10, 15 dagar, pris från 14 995 kr. Inkl halvpension.

BRIDGE PÅ RIVA DEL SOLE, ITALIEN Spel under fem dagar på svensk-
ägda hotellet Riva del Sole. God mat, avkoppling samt tillgång till gym, 
 pooler och spa vid en privat strand. I priset ingår halvpension. 
Avresa från Stockholm 5/5 2018, 8 dagar. Pris från 11 495 kr. 

BRIDGEKRYSSNING MED M/S BIRKA. Varmt välkommen med på våra 
populära bridgekryssningar med M/S Birka. Vi äter god mat, umgås och 
spelar bridge i konferensavdelningen. Avresa från Stockholm/Stadsgårds-
kajen 30/9 och 25/11. Pris från 1 245 kr.
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Moskogen 2018

Kristi himmelsfärd 
10-13 maj

Välkommen till en bridge-weekend 
i Moskogens anläggning utanför 
Leksand Kristi himmelsfärds-helgen, 
torsdag till söndag. Musikfrågesport 
och bocciaturnering.

Pris för halvpension är 2.050 kr p/p 
i dubbelrum (enkelrumstillägg 
655 kr). Startavgift för helgens tre 
partävlingar är 400 kr.

Sommarvecka 
8–14 juli

Välkommen till en trivsam sommar-
vecka med bridge, robber, boccia, 
tipspromenader och utflykter i  
Moskogens anläggning utanför  
Leksand, i hjärtat av Dalarna.  
 
Pris för halvpension sex dagar är 
3.950 kr p/p i dubbelrum (enkel-
rumstillägg 1.870 kr). Startavgift  
för hela veckan är 600 kr.  
 
Upplysningar och anmälan till  
• Kalle Persson, 0730-80 89 07,  
kalle.bridge@gmail.com  
• Eva Wetterhall, 0708-14 95 85,  
eva.wetterhall@gmail.com 
• Anders, Moskogen 0247-146 00. 
 

        Hjärtligt välkomna! 
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Europas sydligaste stat, Malta, ligger 
mitt i Medelhavet bara 93 km söder 
om italienska Sicilien. Reseskaparna 
och Köp En Sol tar i höst bridge- och 
kulturintresserade till Malta för tionde 
året. 
 Bridge hakade på i november – och 
lämnade ett mulet Stockholm för 12 
dagars bridge och nya upplevelser.
 Malta består inte som de flesta 
tror bara av en ö. Huvudön är Malta, 
men här finns sju öar, bl a Gozo och 
Comino. Det finns nästan inget land 
kring Medelhavet som inte under 
någon period regerat här. Greker, 
fransmän, britter, romare och span-
jorer har härskat – och det har gett 
avtryck på många ställen över ön.
 Malta har varit bebott sedan ungefär 
5.200 f. Kr, då människor från Sicilien 
kom hit. Trots de begränsade resurser 
som fanns på öarna blomstrade kultu-
ren. Historien är bokstavligen huggen 
i sten, då man reste ett flertal mega-
litiska monument av kalksten som 
det finns gott om på ön. Sju av dessa 

R E S O R  M A L T A

Bridgeresa till Malta
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: PETER VENTURA, KARLBO & RESESKAPARNA

Kultur, kultur och kultur. 
Bridgeresan till Malta var en kul tur.

monument, inklusive huvudstaden 
Valletta, har förklarats som världs-
arv av Unesco. En del av de äldsta 
lämningarna är äldre än de egyptiska 
pyramiderna.
 Landets yta är motsvarande mindre 
än en fjärdedel av Öland. Ändå är 
Malta indelat i 68 kommuner. Malta är 
ett av de befolkningstätaste länderna 
i världen med över 1.200 invånare per 
km2. Turismen, med mer än en miljon 
besökare om året, är numera landets 
största inkomstkälla och sysselsätter 
74% av befolkningen.
 Malta saknar sjöar och har inga 
floder, så färskvatten är en bristvara. 
Man tar till vara regnvatten som 
samlas i stora cisterner. Vattenbristen 
har drivit fram några arter av de få 
vilda växterna som tål saltvatten.

BRIDGE VARJE DAG

Reseskaparna arrangerar med klub-
ben Köp En Sol en handfull bridge-
resor årligen. Bridge spelas varje dag. 
Medlemskap krävs och alla tävlingar 
rapporteras till förbundet. 70% av 
startavgifterna går tillbaka till priser 
medan övriga 30% går till mästarpo-
äng och övriga arrangörskostnader.
 Det är protokollskrivning som 
gäller i tävlingarna. Trots det kommer 
resultaten snabbt, bara någon minut 
efter sista brickan är spelad.
 På denna brickas protokoll, från en 
av resans första tävlingar, hade bara 
två par noterats för storslam.

  s E 9
  3 7 6
  2 E 8 5 2
  c E 8 7 5 4
s 10 5   s 3 2
3 D 9 5 4   3 kn 8 6 2 
2 D kn 10 3   2 9 7 4
c 10 9 2  c K D 6 3
  s K D kn 8 7 6 4
  3 E K 10
  2 K 6
  c kn

SYD VÄST NORD ÖST
  1c pass 
1s pass 1NT pass 
22* pass 3c pass 
3s pass 4s pass 
4NT* pass 52* pass 
63* pass 7s pass 
pass pass

Aina Karlsson spelade hem 7 sang.
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I ett sangkontrakt finns bara 12 stick, 
men i ett spaderkontrakt kan en hjär-
ter stjälas på Nords hand för 13 stick. 
Går det att hitta 7s med bara 29 hp?
 Visst! 
 Vi använder konventionen XY-
Sang, där 22 efter inledningen 1x-1y; 
1NT kräver till utgång. Nord har med 
1 sang lovat 12-14 hp och därmed 
finns det inte plats för klöverkung 
(som Syd skulle kunna kasta hjärter-
tian på). Syd, som har en spelstark 
hand, kan räkna till 12 stick och det är 
alltså ingen idé att fråga efter kungar. 
Nyckeln till att hitta storslammen 
ligger istället i att hitta Nord med 
tredjekontroll i hjärter. På essfrågan 
visade Nord tre ess. 5 sang hade varit 
kungfråga, men vad är då 63? Jo, det 
är ett finurligt bud som frågar efter 
tredjekontroll i bjuden färg. Syd säger: 
”Har du hjärterdam eller tvåkorts 
hjärter bjud 7s, annars 6s.” Denna 
gång kunde Nord bjuda storslam 

– och det enda som krävdes i spelfö-
ringen var att stjäla hjärtertian.
 Inget annat par hade bjudit ut 
storslamen i spader, men vi fick se 
oss slagna av Aina och Villy Karlsson 
från Nynäshamn. De hade nämligen 
tömt budlådan och bjudit 7 sang. Aina 
hämtade hem en kilometer spaderstick 
och ingen av motspelarna var på det 
klara med att de behövde hålla hjär-
tern – och storslammen var hemma.

MIRAKEL

På Malta ligger gamla staden i Valetta, 
grundad på 1500-talet av Johan-
niterorden. Tyvärr skadades staden 
svårt under andra världskriget. Malta 
utgjorde då viktig flygbas för brit-
terna och blev därmed ett viktigt mål 
för axelmakternas bombningar. 1942 
fälldes fler bomber över Malta än över 
London under den så kallade Blitzen. 
”Miraklet i Mosta” inträffade då. Tre 
bomber släpptes på stadens runda (!) 

kyrka, men ingen detonerade. I dag 
finns en replika av en av blindgång-
arna att se inne i kyrkan.
 Vi kan fortsätta på samma tema – 
mirakel – med ett ambitiöst kontrakt, 
hämtad från resans sista tävling. 

  s 8 5 4
  3 E D
  2 D 8 6 4
  c K D 8 7
s K 6 3   s D 2
3 K kn   3 10 9 7 4 3 2
2 K kn   2 E 10 9 3
c kn 10 5 4 3 2  c 6
  s E kn 10 9 7
  3 8 6 5
  2 7 5 2
  c E 9

Väst öppnade med 1c, Öst bjöd 13 
och jag klev som Syd in med 1s. Väst 
bjöd 2c – då partnern pangade in 4s! 
 Tur att ingen dubblade, tänkte jag 
efter att ha sett träkarlens resurser.
 Väst spelade ut klöverknekt och 
jag vann med handens ess. Öst hade 

Storslagen natur på Malta.
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bjudit hjärter, men jag behövde en 
ingång till bordet för att attackera 
spadern. Mask med hjärterdamen 
gick överraskande bra. På spader 
från bordet gick Öst i med damen, 
så jag vann med esset och fortsatte 
med knekten till Västs kung. Väst, 
som såg att det var bråttom att hämta 
hem ruterstick, fortsatte med ruter-
kung och -knekt. När jag inte täckte 
knekten med damen kunde inte Väst 
fortsätta med mer ruter. Jag kunde 
därefter vinna Västs hjärtervända, ta 
ut klöverhonnörerna och saka ruter-
förloraren, stjäla en klöver och stjäla 
hjärtern. Sedan hade jag bara höga 
trumf kvar och begärde hemgång!
 För att straffa kontraktet, måste Öst 
sticka över ruterknekten med esset 
och ge Väst en ruterstöld. Om Öst 
inte hoppar upp med spaderdamen 
finns också chans till straff.

HUR MÅNGA STICK I 3 SANG?

Givkavalkaden fortsätter och här var 
uppgiften att spela 3 sang som Syd. 
Hur många stick får du ihop?

  s 10 9 5 2
  3 K 5
  2 E kn 8 7 5 4
  c 10
s K 7 6 4 3   s 8
3 9 6   3 D 10 8 7 4 2
2 K 10 2   2 9 6
c E 5 2  c 9 6 4 3
  s E D kn
  3 E kn 3
  2 D 3
  c K D kn 8 7

Tio stick, kanske? Väst ser ut att få 
stick för spaderkung, klöveress och ett 
ruterstick. 
 Jag vann spaderutspelet med han-
dens dam och fortsatte med klöversju. 
Väst tvekade bråkdelen av en sekund 
och kröp, så tian vann sticket. Ruter-
färgen måste ge många stick, men 
då både ruternio och -tio saknas, 
måste Öst-Väst få ett ruterstick. En 
liten ruter till damen vann Väst med 
kungen. Väst slog ut sig i spader, i 
förhoppning om att jag skulle ha E-D 
punkt i färgen, men knekten kunde 
vinna sticket. Några ruterstick följde 
och jag stack emellan med hjärter-
kung. Inför sista rutern var läget:

  s 10
  3 5
  2 5
  c —
s K   s —
3 9   3 D 10 8
2 —   2 —
c E  c —
  s —
  3 E kn
  2 —
  c K

Jag gjorde mig av med klöverkungen 
och Väst sakade hjärtern. Väst var ju 
prickad med spaderkung och klöver-
ess, så jag kunde slå en upplagd hjär-
termask för 12 stick och +690.  
 Väst måste hålla spaderkung, men 
om hon kastar klöveresset vet jag att 
Väst har en hjärter och måste gissa om 
det är en hacka eller damen.

ARRANGERAT BRIDGERESOR I 25 ÅR

Det lite annorlunda och underfun-
diga arrangörsnamnet Köp En Sol 
kommer från de tre par som för 25 
år sedan arrangerade sin första resa 
för 73 deltagare. Det var Birgitta och 
Tommy Pousette från Köping, Britt 
och Christer Cedergren från Enkö-
ping samt Ingrid Flemström-Olows 
och Ted Olows från Sollefteå. Britt 
och Christer fortsatte arrangera brid-
geresor medan övriga två par ansåg 
det vara för arbetsamt och de ville inte 
viga semesterveckor till arbete. Chris-
ter fick som yrkesofficer gå i pension 
redan vid 55 års ålder. I samband med 
det kunde Britt och Christer utöka 
antalet resor och intensifiera samarbe-
tet med Reseskaparna.
 Bridgetävlingarna börjar kl 15.30 
och är färdiga lagom till middagen. 
Det gör att större delen av dagen 
kan nyttjas till andra aktiviteter. Tre 
utfärder ingår i resans pris: huvudsta-
den Valletta, vandring och Birgu, en 
av de ”tre städerna” där riddarna för 
knappt 500 år sedan slog sig ned. För 

Eva Hornebrant, Ulla Norén, Eva Sylvan och Staffan Norén.
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➊  Kyrkan i Mosta, där ”miraklet” inträffade under andra världskriget. 
➋  Fredrik Hammenborn, bosatt på Malta sedan 18 år, var en  
 mycket uppskattad guide.  
➌  Valletta.      ➍  Bridge och boende i Bugibba.  
➎  Det finns många kalkstensbrott på Malta.      ➏  Södra Malta. 
➐  Utflykt till Maltas främsta vingård, Meridiana Wine Estate.

➊

➋

➌

➏

➍

➎

➐
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de vetgiriga (vilket de flesta var) fanns 
ytterligare tre utfärder: 1) Mosta & 
Mdina samt vinprovning, 2) grannön 
Gozo och 3) södra Malta. 
 Kombinationen bridge med den 
lokale guidens unika kunskap gjorde 
resan innehållsrik. 
 Vår trevlige guide var Hässleholms-
pågen Fredrik Hammenborn, som 
drunknade i två mörka ögon för 18 år 
sedan och nu är boende på Malta. Han 

visade med stor kunskap och glädje 
sitt Malta.
 Fredrik rosades av resenärerna:
 – Vi har rest mycket i våra dagar, 
men Fredrik är den bäste guide vi 
någonsin haft! Förutom massor 
av kultur har vi också fått lära oss 
mycket intressant om det vardagliga 
livet på Malta, berättar Ulla Norén 
från Sollentuna.
 I år är huvudstaden Valletta Euro-

pas kulturhuvudstad med evenemang 
inom film, musik och konst. Kanske 
en anledning till ett besök?

”6 SANG KAN ALDRIG GÅ HEM!”

”6 sang kan aldrig gå hem!”, hävdade 
någon. ”Aldrig” var aningen överdri-
vet, men jag kan inte säga att det va 
lett, ahh. 
 Visserligen visade scoren en lång 
radda 6 sang med straff. Jag kunde gå 
mot strömmen och notera +990 efter 
hemgång i just 6 sang.
 När två balanserade händer möts, 
räcker ofta inte 32 hp till 6 sang, men 
Nord tyckte sig ha för bra kort för 
kvantitativa 4 sang och satte mig i 
lillslam. Så här såg given ut:

  s kn 8 7
  3 E K D
  2 10 8 7 3
  c E K 3
s 10 6 5 2   s 4 3
3 7 3   3 kn 10 6 2 
2 D 6 4 2   2 K kn 5
c 9 7 2  c kn 10 8 6
  s E K D 9
  3 9 8 5 4
  2 E 9
  c D 5 4

SYD VÄST NORD ÖST
1NT pass 6NT pass 
pass pass

Jag vann spaderutspelet med handens 
ess, gick in på bordet på klöverkung 
och begärde rutertre. När Öst bidrog 
med femman nöjde jag mig med nian. 
Väst vann sticket med damen och 
fortsatte i spader. Jag inkasserade två 
spader- och två klöverstick. Läget var:

  s —
  3 E K D
  2 10 8 7
  c —
s 10   s —
3 9 6   3 kn 10 3 2 
2 6 4 2   2 K kn
c —  c —
  s D
  3 8 7 5 4
  2 E
  c —

Kjell Jansson, Bertil Josefsson, Raija och Erica Josefsson deltog i gruppen för 
mindre rutinerade, vilken passar för spelare som vill förbättra sitt spel och ta 
nästa steg. 

Ulla Norén, Staffan Norén, Ingegerd Eriksson, Leif Ahlberg och Annika  
Nilsson summerar sina upplevelser under avslutningsmiddagen.
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Reseskaparnas  
bridgeresor 2018
JANUARI Teneriffa
MARS Mallorca
MAJ Belgrad, Serbien
SEPTEMBER Makarska rivieran
NOVEMBER Malta
DECEMBER Kryssning

För mer information:  
www.reseskaparna.se

På spaderdam fick bordet saka en 
ruter – och Öst fick sträcka vapen. 
Om Öst sakar ruterknekt, tar jag ut 
ruter ess och fäller Östs kung så att 
bordets rutertia växer. När Öst sakade 
hjärter, kunde jag istället hämta hem 
tre höga hjärter, spela in mig på 
handen på ruteress för att ta tolfte 
sticket med en hjärterhacka.
 Både Öst och Väst kunde ha brutit 
skvisen, men Öst såg ingen anledning 
till att hoppa upp med en ruterhonnör 
i stick tre och för Väst kändes det inte 
logiskt att fortsätta i ruter efter att ha 
vunnit stick på ruterdam.

TVÅ GRUPPER

På resorna till Mallorca och Malta 
finns möjlighet att anmäla sig antingen 
till gruppen för tävlingsspelare eller 
den för mindre rutinerade. Den senare 
är främst för spelare som har spelat i 
några år, vill förbättra sitt spel och ta 
nästa steg. Under Kalle Perssons led-
ning går man bl a igenom grundläg-
gande budteori med budträning, kon-
trollbudgivning, essfrågan, spelteknik 
och motspel. Kalles grupp möjliggör 
för äkta par med olika kunskapsnivåer 
att resa tillsammans till bådas belåten-
het. Det visade sig, att Kalles grupp 
växte för var dag som gick, när spelare 
i tävlingsgruppen insåg att det fanns 
mer att lära…

 Vill man inte spela med sin äkta 
hälft, ser Britt och Christer till att 
tussa ihop nya konstellationer och de 
ställer upp som jourspelare så att alla 
garanteras partner. 
 Ett strävsamt par envisades att kam-
pera ihop. Efter en katastrofbricka 
konstaterade frun i paret, att har man 
varit gifta över 50 år är det ingen idé 
att separera…
 Reseskaparna har ett samarbetsavtal 
med SBF som ger alla medlemmar ett 
förmånligare pris. Under Bridgefesti-
valen finns Reseskaparna på plats och 
informerar om sina resor. Här håller 

LEDARKVARTETT. Fredrik Hammenborn, lokal guide, Kalle Persson, ledare för 
gruppen mindre rutinerade, och Britt Cedergren och Christer Cedergren.

de även i en bronstävling och Rese-
skaparnas tävling innehar deltagar-
rekordet för en enskild tävling under 
festivalen – hela 464 par.
 En nyhet i årets utbud är Belgrad.
 – Det är första gången vi reser till 
en storstad. Belgrad är ett spännande 
resmål och hittills okänd som turist-
stad, säger Christer Cedergren.
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Bridgefestival
27 juli – 5 augusti 2018

Här finns tävlingar för alla – från nybörjare till elit.

•  En bronstävling med handikapp om dagen, med start kl 14.30 •
•  Två bronstävlingar om dagen, med start kl 10.00 och 19.00 •

•  En silvertävling om dagen med start kl 15.30 •
•  Tävling för dig med max klövernål •
•  Tävling för dig med max ruternål •

•  Lagtävlingen Chairman’s Cup •
•  Guldtävlingen Guldgruvan •

Vackra Örebro är en underbar sommarstad med många boendealternativ, 
massor av trevliga restauranger, caféer och promenadstråk. 

Festivalen hålls på Conventum Arena – mitt i stan.
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Välkommen till Örebro 
och 2018 års Bridgefestival!

www.svenskbridge.se

Delta med ett lag i öppna SM lag 
veteran! Tävlingen spelas under 
Bridgefestivalen och är öppen för 
er som är födda 1958 eller tidi-
gare. 

SM LAG
V E T E R A N
Kval pågår tisdag-onsdag 31 juli– 
1 augusti. Lag som avancerar spe-
lar slutspel onsdag kväll 1 augusti 
och torsdag 2 augusti. Anmälan 
ska ske på förbundets hemsida 
eller på plats i Örebro. Sista an-
mälningsdag är 30 juli kl 20.00. I 
tävlingen spelas om mästarpoäng 
enligt gällande bestämmelser. 
Startavgiften är 1.600 kr per lag. 
Spelavgiften ska vara betald före 
spelstart. 400 kr i rabatt vid be-
talning senast den 27 juli. Vi ses!
 ”Nestors” – mästare 2017

TEXT: ROGER WIKLUND, FALKENBERG
FOTO: JOHAN GRÖNKVIST, ÖREBRO

Kansliets Micael Svensson trappar ner, 
alltså tar sitt pick och pack och går en 
trappa ner till sin nya arbetsgivare.
Micael avslutar sin anställning hos 
Svenska Bridgeförbundet för att prova 
sina vingar hos Örebro Läns Inneban-
dyförbund som finns en våning ned i 
Idrottens Hus i Örebro.
 Vid sidan av bridgen har Micael 
innebandy som sitt stora intresse och 
då främst som aktiv innebandydo-
mare. Då Micael nu fick chansen att 
till stor del jobba just med utveckling 
och administration för inneban-
dyn och främst med anknytning till 
domarbiten ville han förståeligt ta 
chansen.
 Micael har under sina tre år hos SBF 
varit en stor tillgång och det påståen-
det skriver säkert våra klubbfunktio-

närer runt om i landet under på.
 Samtidigt som vi förlorar en fantas-
tiskt duktig medarbetare känns det kul 
att just Micael får chansen att utveck-
las och uppfylla sina drömmar.
 Tack för den här tiden och hjärtliga 
lyckönskningar från såväl medarbetare 
som styrelse.
 Johan Grönkvist tar över Micaels 
uppgifter tills vidare.

Micael trappar ner

P E R S O N A L  M I C A E L  T R A P P A R  N E R

Micael

 NOTISER

JUNIORLEDARSEMINARIUM

I mitten av januari arrangerades 
i Örebro ett tvådagarssemina-
rium för juniorledare. Deltagarna 
presenterades en förtida upplaga av 
fortsättningen på juniorkurs ett och 
minibridgefoldern som kom under 
2017. I del två introduceras budgiv-
ningen. 
 Detta betyder att det nu finns 
ett komplett material för dem som 
vill in på skolorna för att bedriva 
undervisning vid elevens eget val. 
 Det finns inte ett enda givdia-
gram enligt klassisk bridgemodell. 
Allt är illustrerat ur spelarens 
perspektiv vid bordet så att det 
ska vara så nära verkligheten som 
möjligt. Juniorkurs 2 kommer att 
finnas att beställa hos Bridgeförla-
get i mitten av februari.
 I övrigt handlade juniorledarse-
minariet mycket om allt arbete som 
rör juniorbridge och skolbridge i 
synnerhet.

TL-UTBILDNING

Det blev rekorduppslutning till TL 
Steg 3-utbildningen som arrang-
erades i Örebro i januari. Hela 35 
deltagare fanns på plats, varav tre 
från Norge och en från Finland.
 Den teoretiska delen hade stort 
fokus på de viktigaste förändring-
arna i 2017 års lagar. 
 Teoretiskt prov  tillsammans 
med simuleringarna låg till grund 
för de som hade TL Steg 2 licens att 
få titulera sig TL Steg 3. Nya TL 
Steg 3-licenser utdelades till Anders 
Eriksson, Bo Roos, Bertil Strand, 
Johnny Östberg, Lars Lundqvist, 
Björn Westling och Mikael Skön. 
Nya TL Steg 3 elit är Jan-Eric Lars-
son och Pierre Winberg.



Bridgefestival
27 juli – 5 augusti 2018

Här finns tävlingar för alla – från nybörjare till elit.

•  En bronstävling med handikapp om dagen, med start kl 14.30 •
•  Två bronstävlingar om dagen, med start kl 10.00 och 19.00 •

•  En silvertävling om dagen med start kl 15.30 •
•  Tävling för dig med max klövernål •
•  Tävling för dig med max ruternål •

•  Lagtävlingen Chairman’s Cup •
•  Guldtävlingen Guldgruvan •

Vackra Örebro är en underbar sommarstad med många boendealternativ, 
massor av trevliga restauranger, caféer och promenadstråk. 

Festivalen hålls på Conventum Arena – mitt i stan.

Här finns tävlingar för alla – från nybörjare till elit.

•  En bronstävling med handikapp om dagen, med start kl 14.30 •
•  Två bronstävlingar om dagen, med start kl 10.00 och 19.00 •

•  En silvertävling om dagen med start kl 15.30 •
•  Tävling för dig med max klövernål •
•  Tävling för dig med max ruternål •

•  Lagtävlingen Chairman’s Cup •
•  Guldtävlingen Guldgruvan •

Vackra Örebro är en underbar sommarstad med många boendealternativ, 
massor av trevliga restauranger, caféer och promenadstråk. 

Festivalen hålls på Conventum Arena – mitt i stan.

Här finns tävlingar för alla – från nybörjare till elit.

•  En bronstävling med handikapp om dagen, med start kl 14.30 •
•  Två bronstävlingar om dagen, med start kl 10.00 och 19.00 •

•  En silvertävling om dagen med start kl 15.30 •
•  Tävling för dig med max klövernål •
•  Tävling för dig med max ruternål •

•  Lagtävlingen Chairman’s Cup •
•  Guldtävlingen Guldgruvan •

Vackra Örebro är en underbar sommarstad med många boendealternativ, 
massor av trevliga restauranger, caféer och promenadstråk. 

Festivalen hålls på Conventum Arena – mitt i stan.

Välkommen till Örebro 
och 2018 års Bridgefestival!

www.svenskbridge.se



    BR IDG E  FEBRUAR I  201818

Många av Bridgeförbundets klubbar har under den senaste 20-års
perioden varit mycket framgångsrika när det gäller att rekrytera nya 
spelare till kurser och utbildningar. Många små klubbar i större städer 
har slagits ihop till större klubbar och allianser parallellt som vi anslutit 
en hel del helt nya klubbar. Sammantaget har det successivt lett till en 
fördubbling av Bridgeförbundets medlemsantal.

Med anledning av denna korta bakgrundsbeskrivning kallar styrelsen
enskilda medlemmar, bridgelärare, bridgeskolor, klubbar och distrikt att 
medverka under en spännande helg i Örebro där temat är allt som rör 
rekrytering för Bridgeförbundet. Den här träffen ersätter på sätt och vis 
den traditionella Distriktsträffen som brukar hållas under hösten, och 
riktar sig som nämnt på många sätt till en annan målgrupp.
 
Vi kommer bland annat att gå igenom SBF:s nya utbildningsmaterial, 
prata om rekrytering, utbildning och inte minst hur vi skall behålla de 
som gått kurs hos oss.

Vi hoppas på stor uppslutning i början av maj.
 
Ta chansen, var med och påverka aktivt Ditt Bridgeförbund!

 

Pontus Silow
Ordförande
Svenska Bridgeförbundet

Fredag 4 maj
16.30 - 17.00 Kaffe, registrering, mingel
17.00 - 17.30 Välkommen  
17.30 - 19.00 Lägesorientering för SBF
19.00 -  Middag

Lördag 5 maj
09.30 - 11.30 Rekrytering
11.30 - 13.00 Utbildning/kurser
13.00 - 14.00 Lunch 
14.00 - 15.00 Tävlingar/arrangemang
15.00 - 16.30 Från kurs till klubb, del 1
16.30 - 17.00 Kaffe 
17.00 - 19.00 Från kurs till klubb, del 2
19.30 - 21.00 Middag 
21.00 - 22.00 Minibridgetävling

Söndag 6 maj
09.00 - 11.00 Summering 
11.00 - 12.00 Utvärdering, avslutning och sammanfattning
12.00 - 13.00 Lunch och hemfärd

 
Snabbfakta:
När:   4-6 maj.
Var:   Scandic Väst i Örebro.
Vem:   Medlemmar, bridgelärare, bridgeskolor, klubbar och distrikt.
Anmälan:  mme@svenskbridge.se – senast den 15 april 2018. 
Frågor:  mme@svenskbridge.se eller 019-277 24 85.
Kostnad:  Enkel 1400:-, dubbel 2100:- och trippel 2800:- i helpension.
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TEXT & FOTO: ULLA ÖBERG, LIMHAMN

BK Bridgehuset är Skånes största 
bridgeklubb. Den startade 2010, i 
samarbete med Rogers bridgeskola i 
bra lokaler i Limhamn. När stadsdelen 
växer får äldre bebyggelse ge vika och 
det drabbade bridgeklubben, som blev 
tvungna att se sig om efter nya lokaler.
Styrelsen lyckades finna nya, ännu 
större och bättre lokaler på Stenyxega-
tan 34  i Fosie Industriby. I september 
kunde man inviga den nya lokalen 
med Öppet hus tillsammans med Ro-
gers Bridgeskola. Roger hade ”Prova-
på-bridge” och klubben serverade 
snittar och cider till alla och sedan 

kaffe och tårta i pausen.
 Kapaciteten ökar och man får nu 
plats att arrangera stora tävlingar. För 
spelarna, som kommer från ett stort 
upptagningsområde, är tillfartsvägarna 

Bridgehuset i Malmö
– nu i ännu bättre lokaler!

klart bättre och hyresvärden har stor 
parkeringsplats, något som verkligen 
behövdes på invigningsdagen.  Den 
första tävlingen arrangerades med 52 
par till start.

Hur ska vi bli fler, bättre
och mer framgångsrika?



BR IDG E  FEBRUAR I  2018 19

PROBLEM 1

  s 5 4 
  3 5 4
  2 E K 10 3
  c E D 10 8 2
    
    
 s 2   
   
  s E K D 3
  3 D 10 6 2
  2 5 4 2
  c K 9

SYD VÄST NORD ÖST
13 pass 2c pass 
2NT pass 3NT pass 
pass pass

Syd berättar på andra budvarvet om 
en balanserad minimihand.
 Utspel: spadertvå, udda enligt 10-
12.
 Gardera hemgång!

PROBLEM 2

  s 6
  3 E 7 6 4
  2 K 6 5 3
  c K 7 6 5
    
    
 3 D      s 8
   
  s E K kn 2
  3 K 8 5
  2 E kn 4
  c E kn 2

SYD VÄST NORD ÖST
2NT pass 3c* pass 
3s pass 3NT pass 
pass pass

Syd berättar om 20-21 hp med sitt 
öppningsbud. Nord undersöker sedan 

Under denna rubrik erbjuder Tommy Gullberg i varje nummer 
läsaren på testspel i lagtävling. Svara på de tre frågorna i 
fet stil innan du slår upp sidan 50.

Syds högfärgsinnehav. När Syd har 
spaderlängd avstår Nord från att för-
söka sig på lillslam.
 Utspel: hjärterdam (Öst sakar spa-
der).
 Trots 31 hp måste man spela försik-
tigt. Hur garderar man hemgång?

PROBLEM 3

  s 9 8 7 
  3 K D
  2 4
  c E K 10 9 8 7 6
    
    
 s 2       s kn
   
  s E K 10
  3 7 6 5 4
  2 E K 8 7 6
  c D

SYD VÄST NORD ÖST
12 pass 2c pass 
23  pass 2s* pass 
2NT pass 3NT pass 
pass pass

2s, fjärdefärg, frågar efter håll.
 Utspel: spadertvå, udda enligt 10-
12.
 Hur garderar man hemgång, när 
Öst sätter i spaderknekt?

Tommys lagom svåra
 NOTISER

FÖR LITE SVETT I BRIDGE

Bridge innehåller inte tillräckligt 
med "fysiska element" för att 
räknas som sport, anser EU-dom-
stolen. 
 Vi är en sport, anser det engel-
ska bridgeförbundet, som velat bli 
omfattade av samma momsregler 
som landets idrottsförbund.
 Inte alls, tycker dock EU-
domstolen i ett utlåtande, efter en 
fråga från det brittiska rättsväsen-
det. Domstolen anser nämligen att 
idrott ”karaktäriseras av ett icke 
försumbart fysiskt element” – pre-
cis samma sak som brittiska dom-
stolar tidigare kommit fram till.
 I utlåtandet tipsar ändå EU-
domstolen om en annan väg för 
bridgevännerna att gå. Domsto-
len utesluter nämligen inte att 
momsfrihet skulle kunna ges av 
kulturella skäl, ”om aktiviteten, 
dess historia och den tradition 
den tillhör, har en sådan plats i ett 
lands sociala och kulturella arv att 
den kan anses som en del av dess 
kultur”.

ALLT GICK BRA

När Gunnar Jansson från Bromma 
allvarligt insjuknade på en brid-
geresa i Puerto Rico, slutade allt 
lyckligt tack vare rådigt ingripande 
av RD Trivselbridges Lisbeth och 
Cleas Engdahl.
 – Lisbeth, Claes och Yvonne 
Ström ställde upp till 100% och 
stöttade oss som goda medmännis-
kor. Nu när min make tillfrisknat 
kan vi så smått planera för framti-
den och fundera på en ny bridge-
resa, säger Gunnars maka, Birgitta 
Jansson, till Bridge.

S P E L T E K N I K  T O M M Y S  L A G O M  S V Å R A
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I N T E R N A T I O N E L L T  C H A M P I O N ’ S  C U P

RIGA

Onsdagen den 8:e november anlände 
vi till ett kallt och blött Riga från 
Stockholm respektive Göteborg. Från 
Göteborg åkte jag med partner (och 
dotter) Cecilia. Från huvudstaden 
kom Ola & Mikael med Per-Ola Cul-
lin och Marion Michielsen. 
 Vi vann Elitserien i Allsvenskan 
2016 och hade därmed möjligheten att 
få spela Champion’s Cup. För mig är 
det fantastiskt att få åka iväg med ett 
”familjelag” och spela bridge på inter-
nationell toppnivå. 
 Denna tävling består av ”ligamäs-
tarna” från de 10 bäst rankade länder-
na i Europa, dessutom regerande mäs-
tarna (Monaco) samt arrangörslandet, 
totalt 12 lag.
 Riga var en positiv överraskning. 
Gamla stan kan jag tänka mig måste 
vara en fantastisk plats att besöka på 
våren eller sommaren. Vi besökte 
en läcker medeltidsrestaurang under 
marknivå. Klädsel, underhållning och 
meny var i enlighet med Robin Hood, 
förstås. 
 Vi bodde 200 meter från spelplatsen 
som var i ett angränsande hotell. Vårt 
hotell var både modernt och nyreno-
verat med en mycket bra restaurang. 
Detta hotell visade sig vara en lycko-

träff, då vi kom undan med halva 
priset för boendet. Dessutom fanns på 
hotellet ett SPA, som naturligtvis Per-
Ola (lagets ”rookie”) nyttjade. 

ROUND ROBIN

Spelformen är att alla möter alla över 
11 omgångar. Därefter bildas tre grup-
per som gör upp om de slutliga place-
ringarna. Placerade 1-4 går till semifi-
nal, 5-8 gör upp om dessa platser samt 
9-12 slåss om att undvika sista platsen. 
Vår målsättning var hög och vi siktade 
på semifinal. 

 Konkurrensen är ju stenhård, så det 
gäller att prestera på topp. Vi hade två 
landslagspar i laget och Cecilia som 
ska släpa runt på pappa. Jag gick un-
der namnet ”PC” (PLaying Captain), 
men en del hävdade att det var ett L 
för mycket där), så planen var klar: 
PC ska hålla nollan och de övriga drar 
in imp…

MATCH 1 – ZALESKI, FRANKRIKE 

13-24 imp = 6,28 VP
 Familjen startar.
 Matchen på 10 givar avgjordes när 

Pappa spelar Champion’s Cup
TEXT: MAGNUS ERIKSSON, HARPLINGE  FOTO: FRANCESCA CANALI, ITALIEN

2009 startade en av familjens bästa vänner, Thomas ”Majoren” Winqvist,  
ett ”familjelag” i Allsvenskans fjärde division. Tanken var att Ola & Mikael skulle  
få spela mer fyrmanna. Med i laget var då även syster Sandra och mamma Ann. 
 I en annan del av världen (Sao Paulo) vann Zimmermann World Transnation Open 
Teams Championship med sina nya lagkamrater Geir Helgemo och Tor Helness.
 2017 skulle lagen mötas två gånger i Champion’s Cup i Riga, Lettland.

Allsvenska vinnarlaget Harplinge representerade i Riga. Fr v: Mikael 
Rimstedt, Ola Rimstedt, Cecilia Rimstedt, Marion Michielsen, Per-Ola 
Cullin och artikelförfattaren, P(l)aying Captain, pappa Magnus Eriksson.
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Frankrikes sponsor, Zaleski, var en av 
två som bjöd storslam:

 
  s D 9 5
  3 7 3
  2 10 8 2
  c D 10 9 7 2
s E   s 7 3
3 E K D 10 8 6   3 kn 9 5 4 2
2 E D   2 9 6 5 4 3
c E K kn 4  c 3
  s K kn 10 8 6 4 2
  3 —
  2 K kn 7
  c 8 6 5

SYD VÄST NORD ÖST 
PC Zaleski Cecilia Cronier
 2c* pass 22*  
3s pass 4s D* 
pass 5s pass 63 
pass 73 (!) pass pass 
pass

2c var enda krav och 22 relä. Östs 
dubbling visade dåliga kort.
 Det var svårt att offra sig mot denna 
budgivning. Den andra storslammen 
som bjöds var av grabbarna, men här 
hade Quantin passat hela tiden som 
Nord och när det var hans tur litade 
han på motståndarna och tog en billig 
offring i ozon. 15 imp var det värt, när 
det försvann stick i motspelet.

MATCH 2 – MONACO 2 

14-26 imp = 6 VP
PC vilar. Nu ska A-laget gå in mot ett 
av de svagare lagen. Tyvärr blev det 
tokigt, när Krzysztof Martens fick alla 
avgöranden och spelade i princip alla 
brickor i öppna rummet. Det fanns 
dock lite att hämta vid båda borden. 
Detta var ju ändå inte det laget som 
åsyftas i ingressen! Hur ska det då gå 
mot Monaco 1?

MATCH 3 – VIKERSUND, NORGE 

43-30 imp = 14,28 VP
Vi spelar runt så det blir grabbarna 
som får vila. Norges representanter 
var deras cupmästare från Vikersund. 

Detta lag var inte så imponerande på 
papperet, så chansen finns för en för-
sta seger.
 Det började dock illa. Jag vänder 
i stick två i fel färg och släppte där-
med hem 4s dubbelt. När samtidigt 
Marion och Per-Ola låter fi spela 43, 
som är obetbart, så är vi 15 imp efter 
direkt. 
 På brickan efter tyckte jag att en 
straff- och utspeldubbling med

s kn 4 3 2  3 K kn 8 7 4  2 kn 3  c E D

var befogad efter budgivningen: 
13–1NT; 3NT, där 3 sang förklarades 
som bra och lång hjärter. Nu svängde 
min skärmkompis till 43! Det blev 
en ny dubbling och två bet istället för 
hemgång i 3 sang. Ibland har man mer 
tur än man förtjänar.
 På bricka 24 så går min skärmkom-
pis vidare i sin galopp:

 
  s D 10 9 8 6
  3 E kn 6 4
  2 K 2
  c 6 4
s kn 5   s 2
3 K 9 8   3 7 3 2
2 kn 9 6 4   2 D 10 7
c D 9 8 2  c E kn 10 7 5 3
  s E K 7 4 3
  3 D 10 5
  2 E 8 5 3
  c K

SYD VÄST NORD ÖST 
PC Galopp Cecilia Oskyldig?
 pass pass 3c  
pass (!) 4c pass pass 
D 5c (??) D pass 
pass pass

Efter ett märkligt första pass av mig så 
satte Väst igång. 1100 senare så var 12 
imp tillbaka. Mina lagkamrater fun-
derar nog fortfarande på mitt första 
pass!
 På näst sista brickan i matchen så 
var de igång igen. Ny spärröppning 
med 3c efter Cecilias förhandspass. 
Denna gång vågade jag dubbla med 

19 balanserade och 4-4 i högfärgerna. 
Skärmkompisen höjde till 4c.  Bränt 
barn skyr elden. Eller? Hur kan han 
bjuda 4c? Jag fegade ur igen – och det 
blev tre zonbet, men vi hade inte nå-
gon utgång på vår ledd.

MATCH 4 – MONACO 1

18-0 imp = 15,52 VP
Nu var det dags. Familjelaget som 
startade upp för åtta år sedan mot ett 
av världens bästa lag, nu dessutom 
förstärkta med mångfaldiga världs- 
och OS-mästarna Lauria-Versace. 
Självklart intog PC läktaren!
 Efter en mycket välspelad match 
blev det en bricka som avgjorde:

  s 9 8 7
  3 kn 10 6 4 3
  2 10 8 5
  c D 2
s E 5 4 2   s D
3 E 5   3 7 2
2 K D   2 E kn 9 7 6 4 3
c K kn 7 4 3  c E 8 5
  s K kn 10 6 3
  3 K D 9 8
  2 2
  c 10 9 6

I slutna rummet var Ola inne med ett 
spaderbud och där hamnade Lauria i 
72. Han trumfade ut tre gånger och 
slog sedan en klövermask för bet. Det 
var märkligt spelat, att inte dra ner 
trumfen och se vad som händer, och 
inte likt Lauria! Detta var ändå dagen 
innan vår seger på Friends Arena i 
VM-kvalet!
 I öppna rummet blev Marion spel-
förare i 62. Här hade Zimmermann  
som Syd dubblat ett konventionellt 
1s av Marion. Utspelet var hjärter-
kung. Marion tog utspelet, fortsatte 
med spaderess och spaderstöld innan 
hon slog ifrån sig med hjärter. Mot-
spelarna vände i trumf och efter yt-
terligare en spaderstöld så följde alla 
trumfen. Zimmerman var tvungen  

I N T E R N A T I O N E L L T  C H A M P I O N ’ S  C U P
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att kasta en klöver för att hålla spa-
dern – och då toppade Marion ut 
klövern för jämn hemgång. Det var 
snyggt lirat av världens bästa dam!
 Harplinge BK ”nollade” regerande 
mästarna från Monaco. Häftigt! Jag 
tror inte ens de vet var Harplinge lig-
ger. Vet du?
 Harplinge som är mest känt för att 
det var här Gyllene Tider började sin 
karriär i slutet på 70-talet.
 
MATCH 5 – BC´T ONSTEIN, HOLLAND 

9-29 imp = 4,03 VP
Efter två raka segrar stod nu ett av 
de många sponsrade lagen i Holland, 
BC´T Onstein, som motståndare. Det-
ta tillhör inte de namnkunniga, men 
ett av många bra lag i Holland. Då PC 
skulle spela valde jag att de även skulle 
få möta Marion (som nu satsar på Sve-
rige istället för Holland) och som jag 
hoppas har stor respekt med sig.
 Tyvärr spelade de väldigt aggressivt 
och bra, så när vi gjorde några misstag 
blev det bara 4 VP. Som vanligt får 
man sig en släng av junisarna som är 
på läktaren: Vad bjöd du på bricka 20? 
 MTH öppnade med den idag van-
liga 1c som kan vara på tvåkortsfärg. 
Vad bjuder man nu på bricka 20 med

s 9 5  3 9 8  2 E K D 10 6 5 4 2  c 6

i pluszon? 

 Min egen filosofi är, att om man 
bjuder 52 blir man dubblad och får 
lira det och betala ut -300 eller -500. 
Man vet ju att öppningshanden är 
obalanserad med klöver eller balan-
serad med 12-14 hp eller 18-19 hp. 
Vid störning blir det ibland svårt för 
svarshanden att agera, då man inte vet 
om öppningshanden har klöver eller 
inte med sitt öppningsbud. Nackde-
len med mitt 42-bud är att det ger 
svarshanden till vänster möjligheten 
att bjuda en sexkorts högfärg om han 
nu har det, vilket naturligtvis var fallet 
denna gång. ”Pappa! Du måste spärra 
bättre!”

MATCH 6 – RIGAINVITES.LV, LETTLAND 

3-28 imp = 3,03 VP
Dagens sista match mot hemmanatio-
nen Riga, förstärkta med ryske An-
drey Gromov, stod på programmet. 
Familjen lirar. 
 Här fick man ju en ny uppläxning. 
”Pappa! Du är för vek!” Jag hade 
denna hand:

s E 8 3  3 K kn 10 8 7  2 7  c 10 9 8 2

MTV öppnar i tredje hand med 13 
och partnern bjuder överbudet 23, 
som lovar en konstruktiv hand i mi-
nuszonen med minst 5-5 i spader och 
en lågfärg. Vad nu? Själv tyckte jag 
2½s. Men det gick ju inte. Trestöd 

med ett ess och singel i partnerns för-
modade färg och en värdelös hjärter-
kung därtill. Det blev bleka 2s. När 
utspelshanden inte lyckades med att ta 
för klöveress och -kung i utspelet blev 
det 10 stick. Partnern hade

s K kn 6 4 2  3 E  2 E K 6 3 2  c kn 4

Vid andra bordet så öppnade inte 
Ola med 13 på D-9-5-4-2 och 10 hp. 
Motståndarna kunde istället öppna 
med 1s och då lyckades inte Mikael 
hitta klöver ut mot 4s. 10 imp i havet. 
Välförtjänt eller inte? ”Ola! Du måste 
vara med bättre på 1-läget!”
 Cilla skulle spela ut mot 3 sang med

s E kn 10 7 5 3  3 7  2 8 5 2  c E kn 5

Efter att ha öppnat 2s (10-13 hp och 
sexkortsfärg) i första hand klev MTV 
in med 33 och Gromov till höger bjöd 
3NT som avslutade budgivningen. 
Vad spelar du ut? 
 Cillas spadertia var inte betande:

  s K 9 6 4
  3 E 5 2
  2 D 6
  c K D 8 7
s D 8   s E kn 10 7 5 3
3 10 9 8   3 7
2 K kn 10 4 3   2 8 5 2
c 6 4 3  c E kn 5
  s 2
  3 K D kn 6 4 3
  2 E 9 7
  c 10 9 2

Med spaderfärgen blockerad så var 
det bra att godspela nionde sticket i 
klöver. 
 ”Cecilia! Ruter är sangens värsta 
fiende!”
 Nåväl, en liten spader kanske är mer 
logiskt!
 Efter de två senaste förlusterna var 
plats tio en stor besvikelse efter första 
dagen. Det fanns onekligen brickor 
att diskutera. Hur butlern såg ut efter 
första dagen? Det tillåter min ödmjuk-
het mig inte berätta...

”Pocken” (t v) möter Roy Welland som spelade för de tyska mästarna.

>
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MATCH 7 – ALLFREY, ENGLAND 

30-18 imp = 14,00 VP
Som kapten har man ju möjlighet inte 
bara att se till att rätt lag spelar mot 
rätt motstånd. Man kan ju även se till 
att få ledigt på kvällen eller sovmor-
gon. Mot det lag som ledde efter dag 
ett, engelska Allfrey, fick PC sovmor-
gon. 
 Efter en galen dubbling av en junior 
på 5-läget (ja, det blev övertrick) blev 
det ändå en skön seger. Sista brickans 
utspel av ”Rookien” i laget gav 12 
imp:

  s E kn 10 9 5 4
  3 8
  2 D 10 7 6
  c kn 7
s K D   s 8 7 6
3 10 4 3   3 D kn 9 6 2
2 9 5 4 2   2 K kn
c E 9 8 4  c 10 6 2
  s 3 2
  3 E K 7 5
  2 E 8 3
  c K D 5 3

Syd spelade 4s efter överföring. 
”Pocken” prövade med en ruter i ut-
spel (inga favörer här inte), till knekt 
och ess. Efter att ha kommit in i spa-
der i stick tre (Marion markerade för 
tre spader), var det dags att fundera på 
var beten kan hittas. Syds sangöpp-
ning (15-17) gjorde att det såg knepigt 
ut att ta straffen i rena stick. Enda 
chansen såg ut att vara att partnern 
hade exakt K-kn i ruter. Så ”Pocken” 
spelade in med partnern på ruterkung 
med Lavinthal för klöver. Klöver 
tillbaka och sedan en ruterstöld gav 
en vacker bet och hämtade hem de 12 
imp som behövdes för segern.

MATCH 8 – CIRCOLO BRIDGE FIRENZE, ITALIEN 
8-5 imp = 11,14 VP
Italienarna i det här laget var för mig 
helt okända. Fast de är väl de flesta om 
de inte tillhör Lavazza-laget, kanske. 

Men de kunde sina system och var 
hyfsade kortlirare. Jag hade ett avgö-
rande, där jag i 43 skulle välja på att 
spela den starka klöveröppnaren med 
D-2 eller D-kn-2 i trumf. Den där 
knekten behövde hon faktiskt inte ha 
för sin öppning. Jag bjöd ju utgången 
med vetskap om att det förmodligen 
behövde sitta 2-2 i trumf. Usch, varför 
vände hon med tvåan i andra stick? 
Upp med esset – och ner i kontraktet. 
 ”Pappa! Dåligt! Du är för otränad!

  s 10 8 7 6 5
  3 10 8 6 4
  2 kn
  c K 8 2
s kn 9 4   s K D 3
3 7   3 D kn 2
2 D 8 7 4 3 2   2 E 9 6
c 10 7 3  c E 6 5 4
  s E 2
  3 E K 9 5 3
  2 K 10 5
  c D kn 9

MATCH 9 – MUNCHEN 1, TYSKLAND 

41-25 imp = 15,05 VP
Tyskland ställde över Sabine Auken 
och Roy Welland. De övriga två pa-
ren var inte lika meriterade. Matchen 
slutade i basketsiffror, med sex stora 
scorer. Den största var den här som 
gav 17 imp.
 Efter Stenbergs med renonssvar 
bjöd jag 52 som Voidwood, d.v.s. 
essfråga med ruterrenons.

 
  s D 7 6 5 3 2
  3 7 5
  2 E K 9 6 4
  c —
s 4   s kn 10 9
3 E kn 9 8 4   3 6 3 2
2 D kn 10 8 3   2 7 5 2
c 9 2  c 10 7 6 4
  s E K 8
  3 K D 10
  2 —
  c E K D kn 8 5 3

SYD VÄST NORD ÖST 
PC Schwedt Cecilia Linde
  1s pass  
2NT* pass 4c* pass 
52* D RD* pass 
53* D pass pass 
?

Vi är inte helt samspelta och lägen som 
det här, när Väst dubblade, har aldrig 
diskuterats. Första passet borde vara 
ett ess (ROPI tror jag vi lirar), men sen 
då? När Väst fortsatte med sina dubb-
lingar blev ju livet spännande. Kanske 
vi ska ta slammen i klöver eller i sang 
istället? Spadern sitter kanske snett. 
Eftersom vi var ute på hal is, blev det 
till slut 6s. Det kändes som Väst hade 
hjärteress. Vid andra bordet kraschlan-
dade tyskarna i 7c, efter det att Ma-
rion hade fått chansen att gå in med ett 
tvåfärgsvisande bud på 2-tricksnivån.

MATCH 10 – K1, BULGARIEN 

17-25 imp = 7,17 VP
Vi hade lite häng på topp fyra. Nu 

Tvillingarna Rimstedt (Ola t v) möter Lorenzo Lauria och Alfredo Versace, 
spelandes för Monaco.

>
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skulle vi bara ta en seger mot ett av de 
sämre lagen. K1 från Bulgarien stod 
för motståndet. In med landslaget!
Det gick inte alls. Missat utspel mot 
slam (inte alls enkelt) och sedan skulle 
det gissas i en sidofärg i 4s. Det gick 
inte heller vår väg. Nu återstod en 
match och vi var i praktiken körda.

MATCH 11 – VYTAS RAL POZNAN, POLEN 

57-6 imp = 19,50 VP
Skulle vi kunna vinna en match mot 
ett av de sämre lagen tro? Juniorerna 
fick vila. Denna line-up var viktig. I 
motståndarlaget fanns nämligen ”mus-
taschen”, en välkänd spelare på våra 
bridgefestivaler de senaste 15 åren. 
Han har dessutom anklagat Cilla för 
fusk och att vara oetisk i en finalmatch 
för några år sedan. Detta gjorde att 
Cilla kom ur rytmen och påverkade 
utgången av den matchen. Han är en 
mycket osympatisk spelare som det 
gällde att undvika i line-up. Naturligt-
vis blev det så, att Cilla skulle möta 
”mustaschen” i den dolda line-upen! 
På samma sida av skärmen dessutom. 

 ”Mustaschen” lyckades på första 
brickan bjuda 4s med inga kort och 
vann 5 imp på den aktionen. På andra 
brickan var han spelförare igen. Den-
na gång i 43. Nu fick han alternativ 
och skulle då ”stirra” ner Cilla för att 
kunna göra rätt eller få Cilla att göra 
fel. Det slutade med att han gjorde fel 
två gånger på brickan och gick bet. 
Samtidigt gjorde ”Pocken” ett dubblat 
övertrick i samma kontrakt. 14 imp 
till de goda. På bricka tre missade de 
en hård 4s mot oss. Det gav 10 imp. 
På fjärde brickan stannade vi lågt i 33. 
Då våra motståndare vid det andra 
bordet kom till 5-läget. Så hade vi yt-
terligare 10 imp. Bricka 5:

 
  s D 10 5 3
  3 K 3
  2 E kn 9 5
  c D 8 2
s 9 8 4   s —
3 8 7   3 E kn 10 5
2 K D 6 2   2 8 7 3
c E 9 6 4  c K kn 10 7 5 3
  s E K kn 7 6 2
  3 D 9 6 4 2
  2 10 4
  c —

SYD VÄST NORD ÖST 
Polen PC Mustaschen Cecilia
1s pass  43* pass 
4s pass pass 5c 
5s 6c D pass 
pass pass 

43 förklarades som 11-13 och spa-
derstöd. Att det ska vara så jäkla svårt 
att förklara korrekt? Inte kan det väl 
innehålla renonser, singlar etc. Dessa 
spelare retar bara upp motståndarna. 
Vi var redan laddade innan matchen. 
6c var en perfekt offring och inbring-
ade ytterligare 8 imp.
 På nästa bricka skulle ”Musta-
schens” partner spela 4s efter att 
mustaschen öppnat med 13. Väst (PC) 
spelade efter en fundering ut hjär-
tersex. 
 Hur lirar du?

  s 8 3
  3 E K kn 10 9
  2 E K
  c D 10 9 7
    
    
    
   
  s E 9 7 6 4 2
  3 4
  2 9 7 6
  c E 6 5

Utspelet i bordets öppningsfärg ser 
skumt ut. Har Väst längd eller kort-
färg? Eller är gubben bara trött?
 Spricker masken i stick ett kan det 
bli problem med klöverskifte eller 
bara att man sitter med en klöverför-
lorare i slutänden, om hjärtern inte sit-
ter 4-3. Det blir kommunikationspaj. 
Spelföraren gick upp med esset i första 
stick – och ner i kontraktet. Som Väst 
hade jag:

s K D kn 10  3 D 6 3 2  2 10 5 4  c 3

Vid det andra bordet blev kontraktet  
3 sang med hela 11 stick och 11 imp 
ytterligare. Efter att ha fått hem tre 
tuffa utgångar på de sista brickorna, 
kunde vi inte undvika att le när vi 
lämnade bordet. Där fastnade han med 
mustaschen i budlådan. Inte nog med 
att vi tog fullt mot dem. Dessutom 
hade motståndarna vid det andra bor-
det dragit på sig straffpoäng för lång-
samt spel. Så deras resultat blev minus 
0,50!  Revanschen var fulländad!
 Vi hamnade 1,82 VP efter fjärde-
platsen. Surt! Vår spurt sista dagen 
var klart bäst av alla. 66,8 VP på fem 
matcher dag två mot 49,14 VP för 
de sex första matcherna visade var 
vi hade kunnat hämtat de få VP som 
saknades för att nå semifinalen. 

SLUTSPELET

Drömmen slog nästan in. Vi skulle 
möta de regerande mästarna Monaco 
i slutspelet. Tyvärr var det inte semi-

I N T E R N A T I O N E L L T  C H A M P I O N ’ S  C U P
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”Pocken” gjorde övertrick i 
dubblad utgång.
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final utan för att spela om placering-
arna 5-8. Vinnaren skulle få spela om 
placering 5-6 och förloraren om 7-8. 
Det var naturligtvis svårt att ladda för 
fullt inför en placeringsmatch, men 
jag tyckte det skulle bli kul. Vi lät 
”rookien” gå på skönhetsbehandling. 
Uppställningen blev då familjen mot 
Monaco. 
 Vår enda större vinstbricka i första 
halvlek var när Helness fick denna 
kommentarer från Helgemo: ”Kasta 
dina förlorare och behåll vinnarna!”

 
  s 3
  3 E kn 7 4 2
  2 K 6
  c K 10 8 7 5
s 8 7 4   s K 10 5 2
3 D 10   3 K 9 8 6 5 3
2 D 10 9 5   2 E 4
c D kn 9 2  c 3
  s E D kn 9 6
  3 —
  2 kn 8 7 3 2
  c E 6 4

SYD VÄST NORD ÖST 
PC Helgemo Cecilia Helness
1s pass  23 pass 
2s pass 3c pass 
3NT pass pass pass 

Efter ruterutspel till ess och mer ruter 
till bordets kung slog jag en spader-
mask som gick bra. Hur fortsätta?
 Det blev en liten klöver mot bordet 
och en millisekunds fundering från 
Helgemo gjorde att jag satte i tian. 
Det var inte tekniskt korrekt, men 
framgångrikt denna gång. Klöver till 
esset med högmarkering i hjärter till 
höger. Hur jag än vrider och vänder 
mig saknas det stick. När jag godspe-
lade klövern så sakades ytterligare en 
hjärter (!) och spader av Helness. Nu 
vände Helgemo med hjärterdam och 
efter hjärteress samt den sista klövern 
gjorde Helness av sig med ytterligare 
en hjärter. Så efter att ha tagit sig in 
med hjärterkung, hade han bara spa-
der spader(förlorare) kvar. 

 Varför höll han inte på vinnarna!?
 Vi gjorde en bra halvlek mot HH, 
men låg under med 17 imp. Eftersom 
PC hade bättre än väntat fick det bli 
en halvlek till. Grabbarna fick vila. 
 Tyvärr har alla mina noteringar 
av andra halvlek försvunnit. Vi hade 
så j-a dåligt. Det var synd, eftersom 
vingarna kom ut med 20+ imp mot 
Zimmerman. 

AVSLUTNINGEN

Nu skulle vi spela den sista matchen, 
mot Tyskland. Vi ledde i halvlek med 
20 imp och efter ytterligare 44 imp i 
andra halvlek avslutade vi med flag-
gan i topp för en sjunde plats. Ingen 
var egentligen nöjd. Stundtals spelade 
vi fantastiskt bra, för att sedan göra 
några mindre bra saker. 
 Själv kan man konstatera efter att 
ha sett butlern att PC var med ”L”. 
Landslagskandidaterna har en del kvar 
att lära...
 Holländska laget BC’T Onstein 
vann årets cup. Efter prisutdelningen 
(jodå, medaljer delades ut) var det 
lite mingel och tilltugg. Snart därefter 
försvann alla åt olika håll, så det blev 
bara PC, Cilla samt Henrik Johans-

son, som var TL, kvar i lokalerna för 
att rensa borden. 
 Vi representerade Harplinge BK i 
denna tävling, eftersom vi vann All-
svenskan 2016. Alla de andra lagen 
är sponsrade. Vi får kanske sälja ut 
namnet till nästa år, när finalen kom-
mer att spelas i Eilat, Israel. Den resan 
kommer att bli svårare att ta från 
egna plånböcker. Några bidrag från 
Svenska Bridgeförbundet får man 
inte, då ”det finns prispengar som 
kan finansiera resan” som det hette i 
svaret på en motion som lämnades in 
från Stockholm för något år sedan. Att 
sälja eventuella medaljer kan nog inte 
ge någon större intäkt, tror jag. Dags 
att tänka om, förbundet?

— Pappa —
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Förre landslagskaptenen, Jan Kamras, bakblåser Ola Rimstedt.
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Fråga Bridge!

Alla frågor om bridge, oavsett 
om det gäller budsystem, färg-
behandlingar, böcker, berömda 
spelare eller annat skickas till 
Bridge. Våga fråga! E-posta till 
bridge@svenskbridge.se!


