KNEP & KNÅP KORSORDET

VÅGRÄTT

1)
8)
9)
10)
11)
12)
14)
17)
19)
21)
23)

Motsats utveckling (11).
Kåsör som verkade påtänd (3).
Omvänd (4).
Kanjonpass (4).
Skara (5).
Tilltalades han med dämonerna (6).
Falkblick (8).
Ännu inte beslutat (8).
Bridgebok utan omslag (6).
Fick Lejonkungen att ta ton (5).
Ville Anders Wirgren att vi skulle
ta ett i taget (4).
24) Kamp (4).
26) Här var Lod 18 bl a verksam (3).
27) Kan vara avgörande om man är
ute efter sex (11).
LODRÄTT

2)
3)
4)
5)
6)
7)
9)
13)
15)
16)
18)
20)
22)

Vittring (3).
Är bäst sägs det (5).
Paradis med mytologisk bakgrund (8).
Handhar Carl Gustafs fatabur (6).
Uppgörelse (4).
Kaffekask med lokal anknytning (11).
En logisk gammal grek (11).
Botten på bridgeklubben (4).
I sådant är konkurrensen stor (8).
Maska (4).
Nisse vi bridgespelare minns (6).
Utrymme (5).
Kan vara till hjälp om man ska 		
fatta (4).
25) Är numerärt förknippat med 		
Marta (3).
LÖSNINGSKOMMENTARER

Våg 4 – I Puccinis opera Bohème kan
vi avnjuta den vackra arian ”Så kall ni
är om handen”.
Lod 11 – Det är Danmarks Hans
Christian Andersen som gett oss oförglömliga sagor och äventyr, på danska
Eventyr.
Lod 17 – En av initiativtagarna och
utvecklarna av Modern standard är ju
den gode Mats Nilsland.
VINNARE KORSORDET 5/2019
• Britt-Marie Hebbel, Östersund
• Ann-Kristin Hultgren, Ulricehamn
• Jan Konar, Göteborg
• Per Moberg, Boden
• Hans Norling, Långsele
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Konstruktör: Erik Olsson

KORSORDET

Namn......................................................................................................................................
Adress.....................................................................................................................................
Postadress...............................................................................................................................
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Lösningar skickas
senast 19 mars till:
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Bridgeförlaget,
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MAGISK BRIDGE ZIA

Hur hjälper jag partnern
att bli bättre?
TEXT: ZIA MAHMOOD, NEW YORK

Zia är en av världens största ”bridgestars”. Med Zia som
motståndare kan man vänta sig något udda, för han har
ett rykte om sig att lösa situationer, både i budgivning och
spelföring, med en stor portion fantasi.
Denna gång berör Zia ämnet partnervård.
Hur hjälper jag partnern att bli bättre?
Få honom att förstå, att du är på
hans sida!
Det har sagts att bridge är den enda
sporten man blir skadad av sina medspelare. Det finns spelare som gottar
sig över partnerns fel, sedan det ger
dem möjlighet att visa sin inbillade
överlägsenhet. Förr eller senare kommer dessa människor stå utan partner.
Jag uppmanar dig att utveckla en
strategi med sikte på att hjälpa partnern att känna att ni spelar i samma
lag. Av och till kommer partnern att
göra fel. Påpeka inte detta vid bordet,
utan vänta till spelet är slut om du
verkligen behöver diskutera det. Om
partnern frågar dig om hans bud var
okej eller om spelföringen var med
oddsen, berätta att han gjorde det bra.
Lägg gärna till, att
du spelat
likadant
själv, så
att inte
stackarns
känner att allt är hans fel.
I budgivning och motspel, försök
att undvika att göra något som din
partnern kanske inte förstår. Självklart
beror dina val på hur duktig partner

Zia Mahmood.
du tror dig ha, men sätt aldrig partnern i en situation där fel kan begås.
Häromdagen, när jag var på klubben, satt jag bakom en duktig spelare

ut partnern är likvärdigt
” Attmedskälla
att ta upp två ess från handen
och riva dem i bitar.
”
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som hade en partner som, för att uttrycka det milt, inte höll samma standard. Experten plockade upp denna
hand:

s E D 10 3 3 4 2 K kn 9 c E D 9 6 2
Nybörjaren öppnade med 13 och experten svarade 2c, varvid färskingen
bjöd 2s reverse (stigande).
Vad skulle du ha bjudit med experterns kort?
Du vill givetvis gärna undersöka
slammöjlighterna. För att göra detta,
är det säkert korrekt att inleda med en
höjning till 3s. Bridgelogiken i situationen är nämligen den, att när svarshanden har tillräckligt bra kort för att
bjuda på 2-läget (dvs 10 poäng eller
mer) och öppnaren är tillräckligt stark
för att bjuda reverse (15-16 hp eller
mer), har man tillräckligt med poäng
för utgång. Därför är alla bud under
utgång krav till att bjuda vidare.
Alltså skulle följande sekvens vara
krav, där man slår fast spader som
trumf och 3s sparar utrymme till
kontrollbud och essfråga t ex:

DU

VÄST

PARTNERN ÖST

2c
3s

pass

2s

		 13

pass
pass

Så experten säger 3s. Det är det korrekta budet i teorin – och vad jag hade
bjudit om du varit min partner. Men
det var inte det perfekta budet, givet
aktuell situation – för naturligtvis passade nybörjaren! Men inte ens nybörjaren kunde sedan undgå att ta alla 13
sticken i 3s….
Riksläger 2019.
Fortsättning på sidan 49.

SPELTEK NIK LITE S VÅ R A RE... LÖSNING A R

Lite svårare... Lösningar
LÖSNING PROBLEM 1

Nord-Syd hotar att ta tre hjärterstick,
ett i spader och ett i den färg (rutern)
vi etablerar – vi saknar ju ingång till
Väst.
s kn 9 7
		
3 EK43
		
2 kn 7
		
c D 10 4 3
s D 6 4			
3 D 9 5			
2 E 10 9 8 4 2			
c kn
		
s K 10 5 2
		
3 876
		
2 D65
		
c986

s E83
3 kn 10 2
2 K3
cEK752

Men kika lite närmare på ruterfärgen.
Vinn stick två på Västs hand och fortsätt med rutertio som du släpper till
Syds dam. Du tar senare över ruterkung med esset och får fem stick där
plus spaderesset, ett i hjärter och två i
klöver. Du förlorar tre hjärter och ett
i ruter.
Om Syd duckar rutern tar du därpå
för kungen och spelar spader till damen. Allt motspelarna kan ta är spaderkung och de tre hjärtersticken.
LÖSNING PROBLEM 2

Här är hela sitsen:
		
s K kn 10 9 8 6
		
3 432
		
29
		
c D 10 9
s 2			
s E753
3 K kn 10 9 8 6			
3 ED
2 K D 4 3 2			
2 E5
cE7643
c2
		
sD4
		
3 75
		
2 kn 10 8 7 6
		
c K kn 8 5

Om nu motståndarlaget har hittat
storslam så får man väl hoppas på en
elak fördelning (ett eventuellt förlorat

övertrick i lillslammen skulle ju inte
göra någon extra impskillnad), tänkte
Simon. Han vann utspelet med trumf
esset för att fortsätta med ruteress och
liten ruter som han släppte. Rutern
satt 5-1 med fem hos Syd. Motspelarna
måste förstås fortsätta med trumf för
att döda ruterstölden, men det hjälpte
inte. Uttrumfning, spaderess och en
spaderstöld producerade ett slutläge
där Nord höll spader och Syd ruter
och ingen kunde hålla klöver.
LÖSNING PROBLEM 3

Av det vi sett hittills kan vi räkna ut
hela fördelningen:
s K D 10 6 5 4
		
3—
		
2 ??
		
cD9872
s E kn			
s 932
3 E D 5			
3 kn 9 3 2
2 6 2			
2 EK943
c6
c E K kn 10 4 3
		
s87
		
3 K 10 8 7 6 4
		
2 ????
		
c5

Visserligen kan vi tvinga Syd att hjälpa
till med tre hjärterstick efter inpetning
i ruter, men det ger bara åtta stick om
han ger första hjärtefavören tidigt. Vi
kan spela ruter till kungen och slå en
hjärtermask men Syd slår ifrån sig med
hjärterkung efter den tredje rutern.
Detta spolierar våra förbindelser; en
hacka hade vi kunnat släppa till bordets nia, resa rutern och saka hjärter
esset.
Saka hjärteresset?? Aha!
Glöm hjärtermasken. Spela i stället
ruter till kung och hjärter till esset.
Fortsätt med två gånger ruter till Syd,
som
A) vänder med hjärterhacka till bor-

dets nia. Fortsätt med ruter och saka
hjärterdam.
B) tar ut hjärterkung. Saka damen.
C) tar ut sin fjärde ruter och fortsätter som i A) eller B). Behåll damen
på liten hjärtervända, ta för hjärternio
och den sista rutern och avsluta med
hjärter mot damen.
LÖSNING PROBLEM 4

Till att börja med kanske du frestas
att släppa utspelet men då fortsätter
Nord med hjärter, tar första rutern
och spelar ännu en hjärter.
s 10 8 6 4
		
3 96
		
2 K8
		
c D kn 10 9 8
s E K D 2			
s5
3 E 4 3			
3 K kn 5
2 9 5			
2 D kn 6 4 2
cK765
cE432
		
s kn 9 7 3
		
3 D 10 8 7 2
		
2 E 10 7 3
		
c—

Antag att du vinner första klövern
med esset och fortsätter med ruterfem
till Östs knekt, så har du fått ditt åttonde stick. Båda motspelarna duckar
nämligen. Nord vinner nästa ruter och
slår ifrån sig med hjärter. Du har kvar
två ingångar till Öst att resa rutern
(Syd har ju kvar E-10) men ingen att
hämta den sista. Syd slår hela tiden
ifrån sig med spader.
Men inled i stället med ruternio som
du släpper till Syds tia. (Om du låtit
Nord få för åttan hade han haft två
ingångar att spela dödande hjärter.)
Om Syd släpper ruternian fortsätter du med ruter och har senare de
nödvändiga ingångarna till Öst att
resa och hämta rutersticken. Om Syd
vinner med rutertio kan han inte slå
bort ingångarna. Vid eventuell spader
från motspelarna hämtar du hem dina
honnörer där innan du fortsättsätter
som nyss.
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KLUBBEN KARLSHAMNS BK

Karlshamns BK – en pigg 80-åring
TEXT: MAY-GULL HENSCHE, ASARUM FOTO: LARS JEPPSON, MÖRRUM

Karlshamns BK är sedan starten 1939 en plats för gemenskap och trivsel. Klubben har
drygt 100 medlemmar.
På 1930-talet fanns det en herrklubb
i Karlshamn där man träffades för att
umgås, läsa tidningar och spela kort.
Damer hade inte tillträde.
En januarikväll 1939 träffades 12
av dessa herrar på Enzio Petterssons
konditori i Karlshamn och man pratade då om att starta en bridgeklubb.
Sagt och gjort: Karlshamns Bridgeklubb bildades den 21 februari 1939.
Det första medlemskortet utfärdades
detta datum till klubbens ordförande
Valdemar Johansson. Årsavgiften
bestämdes till 0 kronor 1939 och till
1 krona 1940.
Den första spellokalen låg i Hotell
Norreport och vanligen deltog 12-16
spelare. Efter krigsslutet ökade medlemsantalet drastiskt och när klubben
var som störst så spelades det i tre divisioner. Det bildades klubbar i de lite
större orterna runtom i kommunen
samt på några arbetsplatser, t ex SJ.
När TV:n gjorde sitt intåg minskade
intresset för bridge och de mindre
klubbarna försvann. I grannkommunerna Sölvesborg och Ronneby har
man slagit samman klubbarna medan
Karlshamn har två bridgeklubbar.
Utöver Karlshamns BK, med ca
100 medlemmar, finns Bodekulls Seniorbridge med ca 30 medlemmar. De
spelar på eftermiddagen måndag och
torsdag. Karlshamns BK har tävlingsbridge varje onsdagskväll och är då i
genomsnitt 22 par. Tävlingarna spelas
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Karlshamns BK spelar med i snitt 22 par per spelkväll.
Klubbens fyrmannaserie rymmer tre divisioner.

omväxlande med och utan handikapp.
Barometrar och simultantävlingar spelas några gånger per säsong.
En tisdag i månaden spelas en regional lagtävling, Karlshamnsligan. Syftet
med denna är att få medlemmarna intresserade av lagspel. Denna säsong är
det 12 lag uppdelade i tre divisioner.
UTBILDNINGSBAROMETER

För nyare spelare hålls vissa tisdagar
”utbildningsbarometer” och på torsdagskvällarna är det övningsspel för
mindre rutinerade.
Klubben anordnar nybörjarkurser
varje år. Till säsongens kursstart hittade 14 förhoppningsvis blivande
medlemmar.

Man ska ju inte tala om damers
ålder, men när det gäller två av klubbens verkliga veteraner så kan det inte
undvikas. Marianne Jonfelt som snart
fyller 92 år spelar tävlingsbridge minst
två gånger i veckan och hemmabridge
så fort tillfälle ges. Gull-Inger Johansson, 85 år, blev medlem i klubben
1949, alltså för 70 år sedan. Även hon
spelar flera gånger i veckan. 2005 vann
Gull-Inger SM för damer tillsammans
med Marie Johansson som nu tillhör
Sällskapet i Ronneby.
Både Marianne och Gull-Inger har
vid flera tillfällen kvalificerat sig till
olika SM-finaler och tillhör fortfarande de bättre spelarna i klubben.
Gull-Inger berättar för oss om sitt

KLUBBEN KARLSHAMNS BK

Fyra år senare blev Gull-Inger vald till
suppleant.
Både Gull-Inger och Marianne har
under flera år varit ordförande i klubben och haft många styrelseuppdrag.
JUBILEUMSFEST

inträde i klubben. Hennes pojkvän,
Henry, hade gjort sin värnplikt i
Stockholm och där lärt sig grunderna
för både bilkörning och bridge. En
mörk torsdagskväll infann sig då
15-åriga Gull-Inger och hennes pojkvän på Karlshamns Stadshotell för att
ansluta sig till bridgeklubben. Cigar�-

röken låg tät i lokalen och groggglasen stod på borden. Inte en dam
syntes till. Sorlet tystnade. Var jag
inte välkommen, tänkte Gull-Inger?
Rektorn på hennes skola kom fram
och sa: ”Jaså, fröken spelar bridge.
Vad trevligt!” – och så fick de veta
att de kunde börja spela i division tre.

>

Tre av klubbens mest framträdande damer. Gull-Inger Johansson (t v)
blev medlem i Karlshamns BK som 15-åring, May Gull Hensche (mitten)
är klubbens ordförande och Marianne Jonfelt, en av klubbens mest aktiva.
Samtliga tre har varit klubbens ordförande.

För att uppmärksamma att klubben
varit verksam i över 80 år arrangerades en jubileumsfest den 9 november.
Medlemmarna samlades kl 13 i klubblokalen och startade festen med ett
glas champagne och läckra tilltugg.
Efter minglet spelades en silvertävling
och på kvällen åts en härlig buffé.
När klubben firade 60 år så avslutades dagen med supé med dans, men
eftersom klubbens medlemmar nu är
20 år äldre, så dansades det bara över
till spelborden där de mest tappra
fortsatte att spela.
Förhoppningsvis kommer Karlshamns BK fortleva i många år framöver och fortsätta att vara en samlingsplats för trivsel och gemenskap. Att
kunna träffas och trivas är av yttersta
vikt i vår digitaliserade värld.

Zia – fortsättning från sidan 46.
göra fel. Det gjorde nybörjaren – och
efteråt fick han känna på hårtorken.
Hur tror du den nya spelaren spelade på efterföljande brickor efter en
sådan behandling?
Experten borde istället hoppat till
6s på direkten. Möjligen skulle han ha
tagit till Blackwoods essfråga, i ett försök att lugna sin partner, för nybörjare kan lätt spänna sig om man dundrar
på mot slam utan att först kontrollera
essen. Man vill ju inte att partnern ska
vara nervös då denne spelar slam. Ett

annat alternativ experten skulle kunna
valt, var att rätt och slätt bjuda 4s och
efteråt beklagat att han inte siktat mot
slam. Då skulle i vart fall utgångsbonusen vara i hamn.
Den viktigaste lärdomen jag tillskansat mig, är att också sämre spelare
kan bli värdefulla allierade bara de får
spela med tillit och utan fruktan.
Att skälla ut partnern är likvärdigt
med att ta upp ett par ess från handen
och riva dem i bitar.

>

– Hur kan du passa? skrek experten.
– Visste du inte att det var krav?
fortsatte han att gorma.
– Kan du ingenting om budgivning?
malde han på i sin besvikelse över missad slam.
Vänta lite, tänkte jag. Om partnern visste att 3s är krav i detta läge,
skulle han så klart inte passat. Han
visste alltså inte detta – och det var
uppenbart att han inte visste. Genom
att bjuda 3s placerade experten sin
partner i en situation där denne kunde
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SPELTEK NIK T OMM YS LÖSNING A R

Tommys lagom... Lösningar

PRATBUBBLAN

PROBLEM 1

Det kan gå bra att lägga låg hjärter
från bordet. Hela given:

Elitspelaren Simon Hult (t v)
ger Svante Norling tips. Vad säger
Svante om råden – eller om hans
bridgeframtid? Den fyndigaste
pratbubblan vinner ett presentkort.
Förslag till pratbubbla vill vi ha
senast 19 mars till adressen:
Bridgeförlaget, Hansens väg 10, 775 70
Krylbo eller bridge@svenskbridge.se.
Namn: ....................................................
Adress: ...................................................
Postadress:..............................................

Tack! Det var
mitt enda krav!

		
s kn 5
		
3 D92
		
2 K D kn 8 7
		
c E kn 4
s K 7 3 2			
s 10 9 8 6
3 10 5			
3 E kn 8 7 6
2 6 2			
2 E3
c97
c86532
		
sED4
		
3 K43
		
2 10 9 5 4
		
c K D 10

Har Öst ruteress, kan Syd efter hjärterkung driva ut det esset. Bordets
hjärterdam är då skyddad.
Skulle emellertid Väst ha ruteress,
tar han in sig i andra stick och returnerar hjärter för straff.
Säkrast är att sätta i hjärterdam från
bordet i första stick! Öst måste ta men
spelar han hjärter är det favör.
Det bästa han då kan göra är att
returnera spader. Släpper Syd felaktigt
sticket mot bordet, får Väst komma in
på kungen. Hjärtervända banar ånyo
väg för bet.
Tar man spadervändan med esset
och driver ut ruteress hotar inget.
PROBLEM 2

Bästa chansen erbjuder klövern. Sitter
den 3-2 bör allt vara frid och fröjd.
Hela given:

Hans-Olof ”Oraklet” Hallén fick
extra mumsigt fika på Malmö BK, när
han spelade bridge på sin 90-årsdag.
Vad sa ”Oraklet” då? Marita Flordal
författade vinnarbubblan: Tack! Det
var mitt enda krav! Grattis! Pris kommer till Strängnäs med posten.
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s E kn 10 4 3 2
		
3 765
		
2 K2
		
c E kn
s D 8			
s K975
3 K kn 4			
3 D 10 9 3
2 10 8 6 5 3			
2 D97
c32
c K 10 6
		
s6
		
3 E82
		
2 E kn 4
		
cD98754

Ta utspelet med ruterkung! Fortsätt
med klöveress och -knekt. Väst släpper bäst sticket. Säkrast spelar men nu
ruter till ess och godspelar klövern för
nio stick och hemgång! Har Väst ruterdam, får motspelarna tre ruterstick.
Tar man emot ruterfavören och
sticker Östs dam med esset saknas en
ingång till handen för att godspela och
nyttja klövern.
Skulle man i fjärde stick gå in till
handen på hjärteress, blir det då och
då straff, när hjärtern sitter 5-2.
PROBLEM 3

Så länge som klövern uppför sig hotar
inget men det skadar inte att ge sig
själv mer information.
Fortsätt med tre ronder ruter med
stöld. Det visar sig då att Väst bara
kan bekänna två gånger, då han sakar
en spader på tredje rutern.
Hela given:
		
sE64
		
3 kn 7 3 2
		
2 K4
		
cE862
s K D kn 7 3 2			
s 10 9 8
3 8			
3 965
2 kn 9			
2 D87632
c4
c D 10 9 7
		
s5
		
3 E K D 10 4
		
2 E 10 5
		
c K kn 5 3

Rimligen har Väst fördelningen 6124.
Stjäl då en spader på handen och
fortsätt med klöver till ess. Efter ytterligare en spaderstöld har Väst bara
klöver kvar. Låg klöver från handen
petar in honom för klövervända från
damen för hemgång.
Skulle ni råka ut för att Väst trots
allt har sjukorts spader, har ni spelat
på er en straff, som bara riktigt skickliga spelare kan drabbas av.
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Chairman’s Cup (CC) inleder som ett kval i form av Gröna Hissen
under lördag-söndag. Därefter vidtar två parallella cuper:
} Lagen placerade 1-32 spelar Huvudcup (HC). I HC spelar man
om 1:a och 2:a plats.
} Lagen placerade 33-64 spelar Bonuscup (BC). I BC spelar man om 3:e plats.
} Ett lag som förlorar i huvudcupen flyttas ned till bonuscupen.
} Ett lag som förlorar i bonuscupen är utslaget.
} Från och med tisdag spelas kvartsfinal, semifinal och final (64 brickor).
På torsdagen spelas finalen (64 brickor) samt match om tredje pris (32 brickor).
Startavgifter
2.800 kr/lag. Vid förskottsbetalning senast onsdag 22 juli ges 400 kr rabatt.
Distriktslag spelar gratis*. I lag med minst 4 juniorer spelar juniorer gratis
och icke-juniorer betalar 500 kr. Senaste anmälan:
Fredagen den 24 JULI, kl 20.00.

Priser
1 : a 50.000 KR
2 : a 25.000 KR
3 : e 15.000 KR
4 : e 10.000 KR
5:e
7.500 KR
6:e
7.500 KR
Bästa distriktslag* 10.000 kr

nyhet! JUNIORLAG
} Lag med endast juniorer spelar gratis.
} PRIS FÖR BÄSTA JUNIORLAG: 5.000 KR
} Om två eller flera lag går lika långt
i tävlingen avgör placeringen
från Gröna Hissen vinnaren.

*Distriktslag
Alla distrikt får anmäla FRITT ANTAL LAG
med gratis start i CC. Följande villkor ska dock uppfyllas:
fyllas:
} Högst två i laget får tidigare ha deltagit i CC.
} Samtliga spelare i laget måste tillhöra samma distrikt.
istrikt.
} Laget måste bära distriktets namn följt av en siffra.
ffra.
Vid flera lag heter de Örebro 1, Örebro 2 osv.
} Om två eller flera lag går lika långt i tävlingen avgör placeringen
från Gröna Hissen vinnaren.

www.svenskbridge.se

POSTTIDNING B
Returer till: Svenska Bridgeförbundet
Idrottens Hus, Karlsgatan 28, 703 41 Örebro.

Tillbaka på svenska!
Mike Lawrence:

Spela bridge med
en världsmästare
Spela bridge med
en världsmästare
är lärorik, som alla
Mike Lawrences böcker, men framför allt är
den underhållande,
nästan skriven för
hängmattan. Boken
beskriver en partävling
som Lawrence spelar tillsammans
med sin gode vän Alex.
I de 52 givar tävlingen omfattar,
får läsaren god insyn i de problem
som Lawrence får i budgivning, spelföring och motspel. Ibland går det
bra för huvudpersonen, ibland alldeles åt skogen. Men oavsett vilket,
är det hela tiden skrivet med glimten
i ögat, såväl i efteranalysen som i
skildringen av trevliga eller mindre
trevliga motståndare.
Andreas Könyves har gjort ett
mycket bra översättningsjobb. Trots
att svenskan är ett fattigare språk
än engelskan, finns Lawrences lågmälda och trevliga ton kvar. Boken
har länge varit slut i lager och är nu
äntligen tillbaka! Pris: 170:–

Peter Fredin är en av de mest spektakulära spelarna i världen! Hans förmåga
att ta tillvara de psykologiska aspekterna av spelet är långt viktigare än vad
vi vanliga spelare tror. Sätter man ihop Fredins kortkänsla med förståelse
för taktisk budgivning – och rent mod – så har man en extraordinär spelare.
Världseliten fruktar och respekterar honom som en utmanande motståndare,
med fantasifull stil och exceptionell kortläsning. Pris: 230:–

Andrew Robsons populära bordskalender för 2020 – med en giv
om dagen. Detta är den perfekta
presenten till en bridgevän!
På engelska. Pris: 159:–

ÖBERGS SPELKORT

– till förmodligen Sveriges lägsta pris!
Öbergs spelkort, med de traditionella rätta svenska figurerna,
har funnits på marknaden i 117 år!

Prima kvalitet. Baksidor röda och blå.
Beteckningar i alla fyra hörnen.
* Vid köp av ”storpack”
och maximal rabatt.

Endast:

k*
11:97 kr/le

KT I VÅR
HANDLA DIRE IK!
INTERNET-BUT
T RUNT!
ÖPPEN DYGNE GET.SE
ORLA
WWW.BRIDGEF

I Quiz II får du tillfälle
att träna dig på såväl
budgivning som spel.
Du får massor med
budproblem med
utförliga svar och
spelproblem av alla
olika typer. En del handlar om
spelföring, andra om motspel som
inkluderar såväl utspel som marke
ringar. Du får också öva dig på
kortvärdering och försöka räkna ut
hur många stick du kan ta när du får
förmånen att se alla 52 korten. I varje
kapitel finns ett budtest innehållande
12 knepiga frågor. Pris: 200:–

Prisexempe

l:

MJUKPLASTBRICKOR •••
Högsta kvalitet. Set om 8 st.........................185:–
Högsta kvalitet. Set om 16 st....................... 300:–
BID BUDDY™ & BRIDGE PARTNER •••
Budlådor som är lätta att ställa i ordning för spel.
Per bord....................................................395:–
SPELBORD
Mycket stabil konstruktion som tål hårda bud.......
................ 81x81 cm 1.700:– 91x91 cm 1.890:–
FACIT-SPELKORT – KORTLEK MED 48 GIVAR
Med Facit-Spelkort kan ni spela hemmabridge
och jämföra er med andra resultat, precis som på
klubben eller andra större tävlingar.
Pris per lek inkl scorer och kommentarer...... 100:–
BRIDGE CLASS NORDIC •••
CD-spel med Modern & Nordisk Standard....695:–
JACK 6.0 – SPELPROGRAM
Niofaldig världsmästare för bridgeprogram. Med
Modern Standard. Windows på CD............ 835:–
BUDNYCKLAR
Modern Standard........................................ 90:–
Nordisk Standard •••.................................. 90:–
Nya Bridgeskolan........................................ 95:–

INTERNET www.bridgeforlaget.se GRATIS TEL 020-52 13 13 MAIL order@bridgeforlaget.se BESTÄLL VÅR KATALOG!

Uppge ditt medlemsnr (MID) vid beställning, så får du 5% rabatt på samtliga varor märkta med ••• (se katalog) + rabatt på ordervärde.

