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Namn .....................................................................................................................................

Adress ....................................................................................................................................

Postadress ..............................................................................................................................

KORSORDET 1/2021
VÅGRÄTT
  1) Mellanspel (11).
  8) Luft som vi avnjuter i klassiska  
 toner (3).
  9) Så tilltalas en av Modern 
 Standards pappor (4).
10) Kvart (4).
11) Borde kanske Ebba Busch vara  
 prenumerant på (5).
12) Vår antagligen mest berömda häst  
 kommer härifrån (6).
14) Vyn över Avenyn (8).
17) Giftas på matbordet (8).
19) Är en dålig vits (6).
21) Ett bud en gång som visade 
 svaghet (5).
23) 415 klassiskt (4).
24) Tog det lilla steget som var ett 
 jättekliv för mänskligheten (4).
26) Festblåsa (3).
27) Apostel som gett namn åt nattlig  
 massaker i Paris (11).

LODRÄTT
  2) Det var många par som räddades  
 tack vare honom enligt GT (3).
  3) Rödfärg (5).
  4) 50% vill väl att en sådan sexa ska  
 bli lyckad (8).
  5) På samma sida (6).
  6) Kant helt kort (4).
  7) Går inte härs och tvärs, men går  
 tvärs (11).
  9) Trots sin, som det låter, litenhet  
 klarar sådan de stora talen (11).
13) Hans namn är gångbart i vilken  
 svensk styrelse som helst (4).
15) 30 april eller 1 maj (8).
16) En sådan var Povel, och i sången  
 broder, av med (4).
18) Marie Brizard och Napoleon kan  
 som sådana ge ett starkt och       
 smakfullt intryck (6).
20) Tyg från Nîmes (5).
22) Också en hand (4).
25) Tudelat (3).

LÖSNINGSKOMMENTARER
• Våg 1 och Våg 12 – I Fredmans 
Epistel 82 avnjutes en nyss skjuten 
beckasin. Vid förtäringen deltar Ulla 
Winblad.
• Våg 23 – Zlatan Ibrahimovic inledde 
sin framgångsrika fotbollskarriär där 
han växte upp i Rosengård i Malmö. 
Han kallas ibland kort Ibra.
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KORSORDET

Lösningar skickas  
senast 17 maj till:  
Bridge,  
Bridgeförlaget, 
Hansens väg 10,  
775 70 Krylbo.  
E-post: 
bridge@svenskbridge.se

VINNARE
Sven-Åke Dahl, 
Västerås, Ann-Marie 
Johnsson, Kristianstad,
Eva Klingspor, 
Norrköping,
Anne-Marie Poignant, 
Stockholm, och
Caisa Wiezell, 
Stockholm.
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— Om du inte vill klippa sönder din tidning går det bra att kopiera denna sida! —



   BR IDG E  M ARS 20214 6

Ekonomiprojekt? Fy så tråkigt, säger 
du!? Men, hur vi än vänder och vrider 
på saker och ting är en av förbundets 
viktigaste uppgifter att förvalta med-
lemmarnas pengar och se till att ha 
kontroll över dem. På senare år har, 
som exempel, skenande IT-kostnader 
varit på tapeten till allmän debatt. Men 
för att få kontroll krävs system och 
rutiner – och disciplin…
 Sedan förra våren har ett projekt 
bedrivits för att få bättre struktur på 
ekonomistyrningen i förbundet. En 
projektgrupp bestående av Martin 
Löfgren, Suzanne Lemborn, Rolf 
Scherdin och Johan Grönkvist har 
arbetat på flera fronter. Vad går in i 
våra system, hur skapar vi ansvar för 
våra aktiviteter och hur kontrollerar vi 
utfallet?

HUR GÅR DET TILL?

Man kan likna ett redovisnings- eller 
bokföringssystem med en ”burk” som 
man slänger in data i, man skakar om 
och plockar ut rapporter och annat 
som gör att vi kan följa upp ekono-
min.
 Vår burk heter ”Fortnox” och är ett 
ganska vanligt bokföringssystem för 
mindre företag och föreningar.
 Den klipske listar förstås ut att det 
vi tar ut ur systemet beror på kvali-
teten av det vi stoppar in i det. Rätt! 
Är ”in-data” dåligt och ostrukturerat 
blir ”ut-data” oanvändbart. ”GIGO” 
sa några engelsmän om ”garbage-

in-garbage-out”. Själv förkortar jag 
”SISO”, och vad ”S” betyder får ni 
lista ut själva…
 Så första etappen var att analysera 
hur vi strukturerar det som ska in i 
burken. En del kommer från system, 
som vårt lönesystem, eller den nya 
”Masken”. Vi har också en faktura-
hantering i ett försystem till Fortnox. 
Sedan sker en hel del manuellt, till ex-
empel med kostnadsersättningar som 
registreras direkt in i burken Fortnox.
 Eftersom vi vill göra vårt bästa för 
att få bra kvalitet på våra in-data, och 
även tillse att var och en tar sitt kost-
nadsansvar, har mycken möda lagts 
ned på hur vi tar emot, behandlar och 
inte minst godkänner och attesterar 

våra kostnader. Den som har ansva-
ret för en kostnad ska alltid skriva 
på – om det gäller höga belopp eller 
personliga utgifter ska även en annan 
person, ofta verksamhetschef Suzanne 
eller ekonomiansvarige Rolf, göra det.
 För att kolla vem som är ansvarig 
har vi infört så kallad ”kostnadsställe-
redovisning”. Varje kostnad (eller 
intäkt) ska inte bara ha ett konto-
nummer utan även ett kostnadsställe 
(KST):

•  Man kan säga att ett konto   
 svarar på frågan: ”vad är det vi  
 betalar”? Det kan vara en rese- 
 kostnad, ett arvode eller en  
 lokalhyra.

TEXT: MARTIN LÖFGREN, NORRKÖPING   ILLUSTRATION: ADOBESTOCK

Mitt under diskussioner om tävlingsidéer, lagar, marknadsföring och onlinebridge 
har ett projekt bedrivits om något betydligt mindre spektakulärt: hur ekonomin sköts.

Ekonomistyrning ger god kontroll

S B F  E K O N O M I
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•  Ett kostnadsställe svarar på   
 frågan: vem ska betala? Lite   
 skruvat förstås, för det handlar  
 mer om att ha ansvar för en   
 betalning än att faktiskt öppna  
 den egna plånboken. Styrelsen  
 har ett KST, JK har ett, TK har  
 ett – och så har vi olika KST för  
 våra tävlingar.

Som exempel kan vi ta ”resekostna-
der”. Med den nya strukturen kan vi 
inte bara få svar på hur stora förbun-
dets reskostnader är, utan hur mycket 
JK, MK, TK, ITK etc har rest för. 
 Attestrutinerna sker nu elektro-
niskt. Det som Suzanne och Rolf at-
testerar sker inom ramen för Fortnox, 
övriga attesterar genom ett e-post-
baserat gratisprogram. 

FRÅN AX TILL LIMPA…. 

ELLER FRÅN BUDGET TILL DOMEDAGEN…

I det budgetarbete vi gjorde i som-
ras fick varje kostnadsansvarig själv 
budgetera sina kostnader och intäk-
ter, något som sedan granskades av 
projektledningen. Siffrorna samman-
ställdes och blev den ”prognos” som 
presenterades vid Distriktsträffen.
 En röd tråd går följer i processen: 
har du budgeterat ska du ha kontroll 
på kostnaden. Du ska ha möjlighet att 
påverka inköp (eller beställningar), 
du ska se fakturan och kolla att den 
ser riktig ut, du ska attestera och god-
känna den. Sen får kostnadsansvarige 
varje månad en rapport där denne 
måste kolla att siffrorna stämmer. Då 
kan vi också se om några fel uppstått 
under vägen.
 Det enda som är säkert är, att ”det 
blir aldrig precis som man budgete-
rat”. Men med kontroll kan vi bättre 
se varför saker gått annorlunda än vi 
trott och korrigera därefter.
 En korrekt rapport ger oss också 

bättre förutsättningar att sedan göra 
en prognos.
 Men till sist kommer ju domens 
dag: bokslutet. Vi har ju inte gjort vårt 
första bokslut med det nya systemet 
ännu, så det blir förstås spännande att 
se vem som bedömt bäst…

MEN VIKTIGAST ÄR FÖRSTÅS HUR VI 

SKÖTER AKTIVITETERNA…

Våra system får aldrig bli ett självän-
damål, utan ett redskap att ha kontroll 
över det vi gör. Rutinerna måste göras 
smidiga, så att det blir lätt att följa 
dem och de som har ansvar känner 
att de har möjlighet att påverka och 
kontrollera.

BÄST I KLASSEN?

IT är ett exempel på hur man så här 
långt framgångsrikt (peppar, pep-
par…) jobbat systematiskt med sina 
kostnader. Detta är inte ekonomipro-
jektets förtjänst, men det har kunnat 
hjälpa till med budgetering och kon-
troll. 
 Den ursprungliga IT-budgeten låg 
på 1 miljon kronor för verksamhets-
året. Vi skruvade, efter samråd med 
ITK-ordförande Eva Andersson, ned 
till 800 tkr. Under vår och sommar 
lärde Eva oss rutiner och förhållnings-
sätt, och en struktur för planering, 

genomförande och kontroll lades upp. 
Verksamhetschef Suz och hennes team 
(i detta sammanhang Johan och 
 Carina) planerar nu varje vecka strikt 
för vad som ska göras, timme för 
timme…och följer upp. Det blir hårda 
prioriteringar och ibland vissa besvi-
kelser för ett team som naturligtvis 
vill göra allt för att ge god service till 
sina ”kunder” – men har man en säck 
pengar får man hålla tillgodo med den.
 Resultatet är, att efter januari må-
nad ligger vi under den redan begrän-
sade budgeten! Jag vill ge en stor eloge 
till Eva, Suzanne, Johan, Carina och 
Tomas (Brenning).

RESPEKT

Har du orkat läsa så här långt, får jag 
gratulera dig! Det är förstås inte lika 
spännande läsning som tidningen van-
ligtvis erbjuder. Men jag hoppas att du 
förstår att det vi gör är av respekt för 
dina medlems- och spelavgifter. Du 
ska veta att vi verkligen gör vårt bästa 
för att de ska komma till bra använd-
ning!
 Att ha ett system med kontroll är 
inte bara av respekt eller att följa våra 
bokföringslagar. Det ger också en 
stabil grund för att kunna satsa framåt, 
när ekonomin blir bättre!

S B F  E K O N O M I

JSM-PAR 
FALKENBERG • 19-20 JULI

Mer info: www.svenskbridge.se.
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LÖSNING PROBLEM 1

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

Du behöver skaffa dig ett nionde stick 
i någon svart färg, antingen genom att 
samma hand har båda klöverhonnö-
rerna eller att Nord har spaderess. 
Jaha, det verkar ju klart, klöverhon-
nörerna sitter alltså på samma hand 
en gång på fyra medan spaderess finns 
hos Nord i hälften av fallen.
 Du spelar förstås på spaderess rätt. 
Men inte nog med det. Glöm inte 
extrachansen! Om Syd skulle ha spa-
derdam bör du först spela liten spader 
från Öst till handens knekt. Chansen 
med spaderess hos Nord kan du pröva 
senare – du har ju tillräckligt med 
hjärterhåll, och skulle någon ge sig på 
klövern får du ditt stick där. Spader-
honnörerna kan sitta så här:

 1) Nord har spaderess, Syd damen
 2) Nord har spaderdam, Syd esset 
 3) Nord har E-D i spader 
 4) Syd har E-D i spader
 Du klarar dig alltså i 1, 3 och 4,  
d v s 75 procents chans.

LÖSNING PROBLEM 2 

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

Du behöver etablera ruterstick för 
hemgången. Om du spelar ruteress och 
-kung klarar du alla 3-2-sitsar, vilket 
ger dig cirka 67,5% att klara utgången. 
Desssutom, om när du spelar en ruter 
mot kungen, Syd skulle bekänna med 
dam, knekt eller nia så maskar du för-
stås på tillbakavägen för att klara även  
4-1 med nämnd singel (det sitter 4-1 i 
ca 28% av fallen. Det finns 10 stycken 

4-1-sitsar, så din chans att få fem  
ruterstick är ungefär 67,5 + 3x2,8%,  
d v s 76,9%. Rätt bra, inte sant! 
 Men ta en titt på sitsen ovan. Inled 
med rutertian i stället, och slå samma 
mask som nyss på tillbakavägen om 
Nord bekänner med något högt kort. 
Släpp annars tian runt.  Din hem-
gångschans ökade med 2,8%.

LÖSNING PROBLEM 3

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

Stjäl hjärterkungen högt för att ha 
kvar tvåan att eventuellt användas som 
senare förbindelse till bordets trea. 
Spader till bordet och ny hjärterstöld. 
Ny spader till bordet (du har för-
stås kvar tvåan). Om spadern skulle 
sitta 3-0 tvingas du ta till din erkända 
förmåga att gissa hur motståndarnas 
lågfärger sitter. Annars – med trumfen 
2-1 – spelar du hjärterdam och sakar 
en lågfärg. Om Nord fortsätter med 
sin fjärde hjärter, sakar du den andra 
lågfärgen och inväntar Nords hem-
spelsvända; hjärter mot dubbelrenons 
eller en lågfärg som låter dig etablera 
ett tionde stick i den färgen och har 
kvar trumftvåan till trean för att häm-
ta in det tionde sticket.
 Alternativt, om du råkade missa 
ovanstående listiga spelsätt, kan du 
efter två gånger trumf spela en lågfärg 
mot bordets klövertia eller ruterknekt. 
Om Nord vinner måste han ge favör 
(lågfärg eller hjärteress). Om Syd vin-
ner kan han fortsätta med
 A) hjärter som du släpper till Nord  
och sedan får ett stick på hjärterdam, 
 B) samma färg som du just spelade. 
Du tar med esset för att slå ifrån dig 
med den och invänta favör från Nord 
om han kommer in eller släppa ny 

Lite svårare... Lösningar

S P E L T E K N I K  L I T E  S V Å R A R E . . .  L Ö S N I N G A R
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lågfärg eller hjärter från Syd om han 
vinner sticket. Om Nord då kommer 
in måste han ge dig favör i någon färg.
 C) ny lågfärg släpper du till Nord, 
som ånyo tvingas ge favör.

LÖSNING PROBLEM 4

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

Nord kan inte fortsätta med spader 
utan att ge dig ett nionde stick, eller 
med klöver som även det ger dig hem-
gångssticket.
 Du tar den röda vändan på handen, 
inkasserar handens honnör i den andra 
rödfärgen för att åstadkomma läget 
nedan, då alla bekänner. Än så länge 
vet du inte vem som har olika längder.

s E 10   s K kn 2
3 4 3   3 kn
2 3 2   2 E
c K 10 9  c E 8 3 2

Släpp runt klövernio. Om Nord täck-
er, spelar du ess, kung, tia och får ett 
tredje klöverstick. 
 Syd vinner alltså sticket och måste 
antingen ge dig ett extra stick i svart 
färg, eller returnera röd färg, som vi-
sar vem som har längd i den (om den 
satt 3-3 har du ju hemgången). Du 
vinner rödfärgsvändan på bordet och 
”maskar” över Syd i klöver. Antingen 
vinner du ditt nionde stick eller Nord 
kommer in och vänder bäst med klö-
ver. Ta ut bordets sista rödhonnör och 
spela den sista klövern. Om Syd hade 
båda rödfärgslängderna måste han nu 
singla sin spader. Ta ut spaderess och 
slå masken. Om Nord-Syd hade var-
sin rödfärgslängd är de skvisade i tur 
och ordning. Ingen kan hålla spader-
längd. Toppa spadern!

SBF-tävlingar på Funbridge
HUR SPELAR JAG EN SBF-TÄVLING PÅ FUNBRIDGE?
Du spelar Funbridge på din dator, platta eller smartphone. Din partner 
och dina motståndare är dock inte människor utan s k ”robotar”. 

VILKA UPPGIFTER BEHÖVS?
Inför varje tävling måste man registrera sig och ha uppgivit sitt 
MID-nr.

NÄR KAN JAG SPELA?
Du kan sedan spela två SBF-tävlingar varje dag. Tävlingarna börjar  
kl 03.00 och avslutas 02.59 nästa dygn. Du kan spela när som helst 
under dygnet och även pausa och återuppta spelet.

NÄR MÅSTE JAG ANMÄLA MIG?
Anmälan öppnar en vecka innan tävlingsdagen och stängs 40 minu-
ter innan tävlingen avslutas, d v s senast kl 02.19.

VILKEN TÄVLINGSFORM ÄR DET?
Partävlingsberäkning. Två tävlingar spelas med lagberäkning.

DELAS DET UT MÄSTARPOÄNG?
Javisst! I SBF:s förbundstävlingar på Funbridge vinner du helt  
vanliga bronspoäng, enligt SBFs normala bronspoängsskala för  
individuell tävling delat med två (50%). 

KAN JAG VINNA PRISER?
Javisst! Funbridge delar ut priser i form av ”diamanter” (Funbridges 
valuta) eller frispel på övriga delar av Funbridge. SBF ger en silver-
tävling till den spelare som spelat ihop flest bronspoäng per vecka, 
och sedan en silvertävling till ettan och tvåan varje månad. Detta kan 
komma att utvidgas beroende på deltagarantal.

VAD KOSTAR DET?
Ungefär 1 kr per giv. Startavgiften är 40 ”diamanter” (Funbridges 
valuta) per tävling som omfattar 20 brickor. Den exakta kostnaden 
per tävling beror lite på hur många diamanter du köper; ju fler desto 
lägre pris. Köper du 100 diamanter kostar varje tävling drygt 20 kr. 
Vid köp av fler går kostnaden ner.

HUR BETALAR JAG?
Med kreditkort på Funbridges hemsida, www.funbridge.com.

VAR KAN JAG FÅ MER INFORMATION?
På www.svenskbridge.se och www.funbridge.com.

S B F  F U N B R I D G E
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S P E L T E K N I K  T O M M Y S  L Ö S N I N G A R

Vad gör, och framförallt säger, Johan 
Säfsten? Hans Norling författade vin-
narbubblan: Jag gillar spänning. Bara 
det inte blir kort-slutning! Grattis!  
Pris kommer till Långsele.

 PRATBUBBLAN

På bilden ser vi Egge som spelar 
bridge med dubbla skydd: både 
bordskryss och munskydd – eller ska 
vi säga hatt? Vad säger Egge? Den 
fyndigaste pratbubblan vinner ett 
present kort. För slag till pratbubbla 
vill vi ha senast 17 maj till adressen:  
Bridgeförlaget,  
Hansens väg 10, 775 70 Krylbo  
eller bridge@svenskbridge.se.

Namn:  ...................................................

Adress:  ..................................................

Postadress: .............................................

Tommys lagom... Lösningar
PROBLEM 1

Sitter trumfen 2-2 är det inte något 
problem. Dessutom bör man klara 
följande sits:

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

Maska omedelbart i hjärter. När det 
går bra är det dags för trumfess. När 
någon av motspelarna bekänner med 
en honnör, kan man försäkra sig om 
hemgång. Då fortsätter man med 
låg ruter till sjuan! I vårt fall vinner 
Väst. Senare kan du trumfa ut med 
ruternio och upprepa hjärtermasken. 
Hjärteress och hjärterstöld ger sedan 
hemgång.

PROBLEM 2

Någon anledning att släppa sticket 
finns inte. Motspelarna tar då ofta de 
fem första sticken.
 Någon reell hemgångschans finns 
inte. Släpper man in motspelarna i 
ruter torde de ta straffen i spader. 
 Jag tycker dock att man ska hoppas 
på nedanstående sits.

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

Ta spaderkung och fortsätt med klö-
vertio och låt den löpa.
 Det är helt riktigt att Väst straffar 
kontraktet om han täcker, men man 
måste ge honom möjlighet att göra fel.
 För övrigt hade 52 varit enkelt att 
spela hem med den aktuella sitsen. 
Med Syd som spelförare går den ut-
gången inte att straffa.

PROBLEM 3

Sitter ruterknekten singel eller andra 
kan man enkelt inkassera 10 stick ge-
nom att toppa rutern.
 Hela given:

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

När ruterknekt inte faller duger inte 
den spelplanen.
 Börja istället med att låta Öst få för 
klöverkung! Ta hans klöverfortsätt-
ning på bordet och fortsätt med ruter-
kung som du sticker! Ruterdam och 
rutertio banar sedan vägen för fem  
ruterstick till de fyra övriga topp-
sticken, varför du är oberoende av 
sitsen.
 Vill man nöja sig med hemgång, un-
der förutsättning att ruterknekt sitter 
tredje, kan man också släppa utspelet, 
ta vändan på bordet för att sedan inte 
sticka ruterkung. Men brukar dina 
färger inte bryta, är det ett vågspel 
man inte ska ägna sig åt.

Jag gillar spänning. 
Bara det inte blir 

kort-slutning!



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 28 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 30 JULI, kl 20.00. 

Priser
   : a
   : a
   : e
   : e
   : e
   : e

*Distriktslag
Alla distrikt får anmäla FRITT ANTAL LAG 
med gratis start i CC. Följande villkor ska dock uppfyllas:

} Högst två i laget får tidigare ha deltagit i CC. 

} Samtliga spelare i laget måste tillhöra samma distrikt.

} Laget måste bära distriktets namn följt av en siffra. 
    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.

31 juli - 5 a
ugusti 202

1

fyllas:

istrikt.
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1
2
3
4
5
6

50.000 KR
25.000 KR
15.000 KR
10.000 KR
7.500 KR
7.500 KR

Bästa distriktslag*   10.000 kr
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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.
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Returer till: Svenska Bridgeförbundet
Idrottens Hus, Karlsgatan 28, 703 41 Örebro.

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.

ÖBERGS 361 BRIDGE •••
De traditionella “rätta” figurerna. ......11:97—16:–*
MOTIVKORT
Hög kvalitet. Många motiv. Etui m 2 lekar. ...128:–
MJUKPLASTBRICKOR •••
Högsta kvalitet. Set om 8 st. .......................185:– 
Högsta kvalitet. Set om 16 st. ..................... 300:–
BID BUDDY™ •••
Bid Buddy är en budlåda lätt att ställa i ordning 
för spel. Per bord .......................................395:–
BRIDGE PARTNER •••
Bridgepartner är en budlåda lätt att ställa i  
ordning för spel. Per bord  ..........................395:–
SPELBORD STANDARD
Mycket stabil konstruktion som tål hårda bud. .....  
..............................................81x81 cm 1.700:–
GOTO BRIDGE – SPELPROGRAM
Spela tävlingar eller slumpade givar. Argine  
hjälper till i programmet och ger stöd och tips. 
För Windows el Mac ...................... 200:–/740:–
JACK 6.0 – SPELPROGRAM
Niofaldig världsmästare för bridgeprogram. Med 
Modern Standard. För Windows.... ............835:–
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– SPELPROGRAM •••
CD-spel med Modern & Nordisk Standard ...695:–
BUDNYCKLAR
Modern Standard. ...................................... 90:– 
Nordisk Standard •••. ................................ 90:–
Nya Bridgeskolan ....................................... 95:–
BRIDGEMATE – SCORINGSYSTEM
Bridgemate är ett tråd löst scoringsystem. 
Pris per Bridgemate 2 (dvs bord) ..............1.775:–
Pris per Bridgemate Pro begagnad ..............700:-
Server inkl kablage, (äldre modellen) .......2.900:–
Server för BM2, med USB ...................... 2.800:–
* Pris beroende på rabatt

Prisexempel:

Ny bok av Andrew Robson:

PARTÄVLINGSTEKNIK

Säg att du spe-
lar fyra brickor 
per rond, och 
lyckas klämma 
fram ett oväntat 
övertrick på tre 
av dem. På den 
fjärde går du 
åtta dubblade 
straff i nåt hys-
teriskt kontrakt. 
Det är utmärkt 
partävlingsteknik! Tre toppar och en 
botten, det blir 75%, tillräckligt för att 
vinna vilken tävling som helst (60% 
brukar räcka).

Övertrick och antal straffar är avgö-
rande faktorer i partävling. Så kämpa 
hårt för övertrick när du är i normal-
kontraktet även om du riskerar att gå 
bet i denna jakt. I denna tävlingsform 
är det viktiga hur ofta en spelplan 
lyckas, inte själva poängresultatet. 

Partävlingsteknik innehåller 50 kapi-
tel med olika teman – alla med ge-
mensamma nämnaren att du ska nå 
framgång i kommande partävlingar.

Denna bok ingår i en serie små 
böcker som täcker alla aspekter av 
det fascinerade bridgespelet. Varje 
sida innehåller en lektion och en illus-
trerande giv. Denna svenska utgåva, 

framtagen av Peter 
Ventura och Max 
Ödlund, bygger på 
den engelska förla-
gan signerad Eng-
lands bridgestjärna 
Andrew Robson 
(bilden).

– 1 –

Givsamling
– med kommentarer
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1       N 2       Ö 3       S 4       V 5       N 6       Ö
7       S 8       V 9       N 10       Ö 11       S 12       V

13       N 14       Ö 15       S 16       V 17       N 18       Ö
19 S 20     V 21       N 22       Ö 23       S 24       V

25       N 26 Ö 27     S 28       V 29      N 30   Ö
31       S 32       V 33       N 34       Ö 35       S 36       V

37       N 38       Ö 39       S 40    V 41      N 42       Ö
43       S 44       V 45       N 46       Ö 47       S 48       V1

• Kortlek 
   med 48 givar

• 52-sidigt häfte  
   med scorer och  
   förslag till  
   budgivning och 
   spel.

FACIT-SPELKORT 

Med Facit-Spelkort® kan ni spela 
hemmabridge och jämföra er  
med andra resultat, precis som  
på klubben eller andra större  
tävlingar. Givarna är spelade i  
riktiga tävlingar och ligger till 
grund för det resultat (score) ni får.

Ett paket med Facit-Spelkort inne-
håller en kortlek med 48 givar 
samt tillhörande häfte med scorer. 
Förutom scorer redovisas i det 
52-sidiga häftet även förslag till 
budgivning, rekommenderade ut-
spel samt idéer kring spelföringen 
m m. Budgivningsförslagen är ba-
serade på fyrkorts högfärger och 
15-17 sang.

Pris:

  100.—

Nr 14 ute nu!

  
NY!

Pris:

  140.—

Slutspel är en spelteknik som är fascinerat bridgespelare 
sedan spelets begynnelse. Idén är att, oavsett om korten 
sitter extremt oturligt, ska det finnas ett sätt att klara sitt 
kontrakt. Fem-stegs-tekniken, för att sätta upp ett slutspel,  
gör det hela enklare och gör det möjligt för spelare som 
kanske ännu inte har den erfarenhet och skicklighet som 
krävs för spel på den här nivån att ändå förstå och kunna 
utföra slutspel. Din spelteknik kommer automatiskt att bli 
mycket bättre! 

Förbättra din spelföring


