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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 •
•  Tävling för dig med max klöver- RESPEKTIVE max ruternål •

•  En silvertävling om dagen med start kl 15.30 •
•  SEMINARIUM FÖR NYA SPELARE FEM KVÄLLAR •
•  SWEDISH OPEN JUNIOR PAIRS 29-30JULI •

•  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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Kontaktinformation
TELEFONVÄXEL
Måndag-fredag kl 8-12.
✆ 019-277 24 80

E-POST
✉ kansliet@svenskbridge.se

JOURTELEFON
Support vid tävlingsstarter:
Thomas Winther, ✆ 019-277 24 86

ADRESS
Svenska Bridgeförbundet
Karlsgatan 28, 703 41 Örebro
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Verksamhetschef, 100%.
Ekonomi och övergripande ansvar.
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tävlingsupport, funktionärsadmini-
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Kansliet – huvudkontor i Örebro.
✆ 019-277 24 81   ✉ jgr@svenskbridge.se

GUNNEL HAHNE 
Kanslist, 50%. Allmän medlemsservice;  
tävlingsrapporter, 40-kronan, 
mp-bevis och nålar.
Kansliet – huvudkontor i Örebro.
✆ 019-277 24 89   ✉ gha@svenskbridge.se

MICKE MELANDER
Konsulent, 100%. Svenska Cupen, 
Medlems nytt, Covid-frågor, SISU-stöd, 
styrelse- och stadgefrågor samt 
allmän medlemsservice.
Hemmakontor i Falkenberg.
✆ 019-277 24 85   ✉ mme@svenskbridge.se

THOMAS WINTHER
Konsulent 100%.
Tävlingssupport Ruter och Bridgemate 
samt TL-utbildningar och TL-stöd.
Hemmakontor i Sölvesborg. 
✆ 019-277 24 86   ✉ twi@svenskbridge.se

CARINA WADEMARK
Konsulent, 50%.
Information på hemsidan, 
landslagsstöd och TK-frågor.
Hemmakontor på Lidingö.
✆ 019-277 24 84   ✉ carina@svenskbridge.se

SIGRID SVENSSON 
Konsulent, 50%.
Rekryteringsprojekten SOS Junior 
och Rekryteringskedjan.
Hemmakontor i Malmö.
✆ 019-277 24 88   ✉ ssv@svenskbridge.se

BJÖRN HOLM
Kanslist, 60%.
Tävlingssupport även onlinebridge, 
tävlingsrapporter, Allsvenskan, 
onlinekurs samt allmän medlemsservice.
Hemmakontor i Hedemora.
✆ 019-277 24 87   ✉ bho@svenskbridge.se

BJÖRN OHLSSON
Konsulent, 50%.
Webb- och IT-support.
Hemmakontor i Kristianstad.
✆ 019-277 24 82   ✉ bol@svenskbridge.se

Om medlemsavgifter
KLUBBYTE
Om någon medlem önskar byta klubbtillhörighet så 
finns möjligheten att fritt göra det under perioden 
15 juni-15 september. Mellan 16 september-14 juni 
behöver medlemmen ett godkännande från både 
avlämnande och mottagande klubb och det ska 
rapporteras in till kansliet.

MEDLEMSAVGIFT SOM BETALAS PÅ KLUBBEN
Om medlemsavgiften betalas kontant på klubben 
kan avgiften regleras via Ruterkontot. Kontakta  
kansliet och ange medlemsnummer och belopp.

DUBBELBETALD MEDLEMSAVGIFT
När en medlem av misstag betalat sin medlems-
avgift två gånger under samma verksamhetsår 
återbetalas avgiften till klubbens Ruterkonto. 

INBETALNINGSKORT
I tidningen som utkommer i mitten av juni varje år, 
bifogas ett inbetalningskort med förtryckta uppgifter 
som avser medlemsavgiften för kommande verk-
samhetsår. Som alternativ till detta inbetalningskort 
kan man, vid särskilda skäl, göra en inbetalning via 
BG 373-3482. Viktigt att man då anger medlems-
nummer och klubbtillhörighet i meddelandefältet.

ÖVRIGT OM MEDLEMSAVGIFTER
Frågor angående medlems avgifter? Läs mer på vår 
hemsida under rubriken Bli medlem!

ADRESSER OCH KONTAKTUPPGIFTER
Kontrollera noggrant och håll dina kontaktupp gifter 
uppdaterade på ”Mina sidor”. Du behöver vara 
inloggad med lösenord för att ändra era uppgifter 
(adress, telefonnummer, e-post etc). Saknar du 
lösenord för inloggning eller behöver hjälp för  
korrigering så kontakta gärna kansliet.

BRIDGEBRIDGE
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Balanseringar ...
Vi har tvingats leva med de osäkerheter som svängningar i  
smittspridning och regelverk medfört, och att balansera mellan  
försiktighet och livespel har inte varit lätt. Trots pandemi är det  
dock viktigt att se framtiden an och börja satsa på aktiviteter  
som kan få fler till de gröna borden.

Ledaren

Rekryteringskedjan och SOS Junior är åter igång, en 
onlineutbildning erbjuds, vi ser på såväl lanseringen 
av minikurser som att till nästa verksamhetsår sjö-
sätta Linnea Edlunds spännande minibridgeprojekt. 
Läs mer på sidorna 10-13 om minibridgeprojektet 
och Linnea i detta nummer!

Vi vill också arbeta om Klubbfunktionärshandboken 
och vidhängande utbildning, men också se vidare 
på bridgelärarnas situation. Seniorgruppen inleder 
ett projekt om bridgens förebyggande effekter mot 
demens i samarbete med bl a Polens Bridgeförbund. 

Allt vi gör ska på något sätt bottna i den strategiplan 
som diskuterades under Riksstämmohelgen och där 
delegaternas synpunkter ska arbetas in och disku-
teras i förbundsstyrelsens februarimöte.

Avslutningsvis vill jag betona att du som medlem 
kan göra stor skillnad! Det kan betyda mycket att 
du uppmuntrar någon att gå en bridgekurs, att du 
engagerar dig i klubbens skötsel eller att du bjuder 
upp en mindre rutinerad till spel.. Det finns många 
saker du kan göra för att hjälpa till att ge vingar till 
världens bästa tankesport!

Så här långt kommen, kanske du redan nu noterat 
tidningens nya skrud. I detta nummer kan du läsa en 
del och se resultatet av redak tionsgruppens arbete. 
Trevlig läsning!

Martin Löfgren

Vi bridgespelare är ju bekanta med be-
greppet ”balanseringar” från vårt spel, 
men vad titeln här åsyftar är den svåra 

balansen bridgearrangörer måste överväga vad 
gäller livespel i våra osäkra omikrontider.

Själv fick jag covid i början på december. Efter 
klubbspel kom jag hem sen kväll och började 
hosta. Jag kunde sedan följa hur min klubb Filby-
ter gjorde saker rätt med bl a personlig informa-
tion till dem jag mött, och till min glädje visade det 
sig att ingen smittats. Var det tack vare vaccinet 
som jag bara blev sängliggande i 3-4 dagar? 

Omikron och den kring årsskiftet skenande smitt-
spridningen har gjort att vi än en gång får planera 
om och anpassa oss till verkligheten. Återigen 
ställs krav på att vi, var och en, håller oss uppda-
terade om rekommendationer och regelverk och 
använder vårt goda omdöme från fall till fall.

På hemsidan har framkommit viss kritik mot att 
vi efter kontakt med Länsstyrelser och Smittskydd 
publicerat de svar vi fått från dessa, och att dessa 
inte varit långtgående eller försiktiga nog. Jag vill 
då framhålla att detta har gjorts då vi fått direkta 
frågor från medlemmar om vad som legalt gäller, 
och att vi i anslutning till denna information alltid 
framhåller att varje tävlingsarrangör noga måste 
överväga sina handlingsalternativ.

Trots läget vill vi ändå satsa offensivt så att vi har 
”fingret på avtryckaren” så snart möjlighet ges att 
se mer på rekryteringsrelaterade aktioner!
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Bridge  
– en fara för 
intelligensen
i Ryssland

Bridgen har nu fått sin 
dom av Sovjet. En expert 
hade kommit till Moskva 
för att introducera spelet i 
arbetarnas föreningar, och 
en kommitté tillsattes för 
att undersöka huruvida det 
skulle öka eller försvaga 
arbetarnas intelligens. 
Kommittén har kommit 
fram till det resultatet, 
att spelet icke befordrar 
intelligensen – och nu 
har regeringen utfärdat 
spelförbud.

DN, Namn och Nytt 
den 16 oktober 1931

58
Gamle kungen Gustaf V (V-Gurra) var 
en lång och reslig person som gärna 
spelade bridge, bl a med regeringens
ministrar.
Kungen gillade att ha koll på läget 
och kunde i kraft av sin längd kolla in 
sina motståndares kort.
Statsministern, Per Albin Hansson, 
spelar efter ett hemtaget stick ut 
ruteress, varvid V-Gurra utbrister: 
”Å, tusan, hade du ruteress?!”
”Ja, Ers Majestät. Men jag hade satt det 
bland hjärterna.”
(Så kan man anlägga moteld!)

FÖRSTA STICKEN

Så många par kom till 
spel i årets första guld-
tävling. Gävle BK hade 
maximerat tävlingen 
till 40 par, men när 
den spelades online 
kunde fler delta.

Tre medlemmar i Mariestads 
Bridgesällskap har uppmärk-
sammats av Svenska Bridgeför-
bundet för sina otroliga insatser 
för klubben. Den 20 december, 
när klubben hade julavslutning, 
tilldelades de den allra finaste 
utmärkelsen som går att få för 
klubbarbete – Silvernål med 
lagerkrans och diplom.

På bilden ses från vänster 
Bengt-Ove Wallenstein, Kerstin 
Becker och Carl Åke Frisk.

Carl Åke Frisk – klubbens verklige 
veteran! Han valdes till sekrete-
rare 12 februari 1970 och i år (50 
år senare) ställde han inte upp 
för omval. 

Bengt-Ove valdes till kassör 1991 
och hade den befattningen i  
17 år (2008). Därefter var han 
ledamot till 2013, då han valdes 
till ordföranden vilket han är än 
idag. Bengt-Ove har alltså 30 års 
styrelseuppdrag bakom sig.

Kerstin Becker mjukstartade 
som revisor 1991 och valdes in 
i styrelsen 1996. Hon var vice 
ordförande 2012 och vald till  
kassör 2013, en post hon fortfa-
rande besitter. Hon har 25 års 
styrelseuppdrag.

Dessa tre har 105 års styrelse-
arbete bakom sig.

33MEDLEMMAR
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”Bridge är andens sport, 
en blandning av konst, 
sport och vetenskap”

- Anton Midtsem, 1931 –
Rektor Anton Midtsem från Ålesund var den 

första ordföranden i organisationen som anses 
vara föregångaren till Norska Bridgeförbundet.

En kortlek med guld, silver 
och brons istället för kung, 
dam och knekt. Den idén 
fick Indy Mellink under 
”lock-down” i Holland, 
sommaren 2020. 
 Hon skulle förklara ett 
kortspel för sin kusin, men 
fastande på frågan: Varför 
är kungen mer värd än 
damen? 
 Hon bestämde sig därför 
för att skapa en kortlek som 
inte återspeglade stereotypa 
könsroller, där kungen som 
är man står över damen 
som är kvinna. Hon notera-
de dessutom att honnörerna 
oftast avbildas som vita. För 
att helt komma bort från 
frågor om kön och etnicitet 
valde hon en annan lösning, 
nämligen guld, silver och 
brons. Det är en neutral 
hierarki som är välkänd 
från sportsammanhang.
 Esset och de numrerade 
korten ser ut som vanligt. 
Men de tre honnörerna 
avbildar guldtackor, silver-
mynt och en bronssköld.  

 Indy Mellink, som är i 
25-årsåldern och bor i  
Oegstgeest i Holland,  
designade kortleken som  
ett alternativ till de traditio-
nella under hösten 2020. 
 I början av förra året blev 
kortleken en nyhet som 
spreds över hela världen.
 I samband med det sa 
Berit van Dobbenburgh, 
ordförande för det holländ-
ska bridgeförbundet, som 
testat kortleken: ”Det är bra 
att vi tänker till om köns-
neutralitet. Det skulle vara 
komplicerat att helt byta, 
eftersom det skulle kräva 
revidering av reglerna. Jag 
vet inte om det är värt det. 
Men könsneutralitet – det 
är jag för! Det är fantastiskt 
att någon i denna ålder 
tänkt på detta. Det är ny 
generation!”

Könsneutral  
kortlek

Svenska Bridgeförbundet 
provar nya grepp. Med 
start 20 februari erbjuds 
en nybörjakurs online.

Onlinekursen har som 
syfte att komplettera 
det lokala utbudet. Den 
ger klubbar, som inte 
har möjlighet att själva 
arrangera en nybörjar-
kurs, en chans att ändå 

Nybörjarkurs online
uppmuntra intresserade 
i sitt närområde att lära 
sig världens bästa tan-
kesport.

Förhoppningen är att 
samla intresserade från 
hela landet, eftersom 
geografin inte har någon 
betydelse, samt kanske 
även nå nya målgrupper.
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Vår internkommunikation inom SBF är 
förstås livsviktig. Förutom att vi möts, 
spelar, skriver ett frågemail eller ringer 
någon om upplysningar eller hjälp har vi 
i princip tre kanaler:

• Hemsidan

• Medlemsnytt (e-postutskick 
 normalt minst åtta gånger per år)

•  Tidningen Bridge (fem utgåvor per år)

Tidigare studier har visat att tidningen 
är det medium som når och läses av flest 
medlemmar.
 Men, dess utgivning är också en av för-
bundets största kostnadsposter. Också 
därför är det viktigt att tidningen Bridge 
blir som medlemmarna vill ha den: att å 
ena sidan tjäna som underhållning och å 
andra sidan fungera som nyttig informa-
tions- och kommunikationskälla mellan 
olika grenar och nivåer av förbundet.
 Detta är ingen lätt uppgift, inte minst 
som förutsättningarna kan variera starkt 
över tid!
 I akt och mening att se över tidningen 
i sin helhet, och om möjligt skapa en bas 
och struktur som så gott som möjligt 
ska göra tidningen ännu mer attraktiv 
för våra medlemmar, möttes en grupp 
i juni 2021 för att diskutera tidningen: 
dess utseende, innehåll, inriktning och 

Tidningen Bridge framåt
Tidningen Bridge är, och måste vara, ett pågående förändringsarbete. 
Redaktionsgruppen har till uppgift att se till att den inte blir statisk 
utan finner en bra blandning av kontinuitet och nytänkande.
TEXT: MARTIN LÖFGREN, NORRKÖPING  FOTO: LINNEA EDLUND, UPPSALA & PRIVAT

+ –
”Varför så mycket plats för eliten?”    ”Vi ser för lite från landslagen”! 
”Så tråkigt med torr text om lagar!”  ”Vi som ordnar tävlingar ser gärna mer text om lagar och tillämpning!”

”Jättekul med reportage från klubbar!” ”Hemma-hos”-klubbreportage? Tråkigt i längden!”

”Zias artiklar är det bästa av allt!” ”Zia – självgoda, meningslösa, arroganta och ointressanta artiklar!”

”Kul att få ta del av personliga artiklar ”Det förekom svordomar, oanständiga anspelningar och man nämnde
av några av våra främsta elitspelare!” att alkohol dracks i samband med (privat) spel. Oacceptabelt!”

Redaktionsgruppen. 
Suzanne Lemborn upptill 

och sedan därunder 
Martin Löfgren, 

Peter Ventura och Sara Wrige.

skapande. Detta beskrevs övergripande 
i nr 3/2021.
 Kortfattat drog denna ”strategiska 
arbetsgrupp” upp allmänna riktlinjer, 
medan en mer operativ redaktionskom-
mitté (”redax”) därefter ska tillse att 
dessa riktlinjer omsätts i praktiken.
 I stora drag läser du nu det första 
numret där flera av, om än inte alla, de 
tankar vi hade i juni 2021 lett till nya 
grepp i tidningen, må det vara i layout 
eller (viktigare) innehåll! 
 Men tidningen är, och måste vara, ett 
pågående förändringsarbete! Det är där-
för redax uppgift att se till att ”Bridge” 
inte blir statisk utan finner en bra bland-
ning av kontinuitet och nytänkande.
 När den första arbetsgruppen gick 
igenom motsvarande tidningar från an-
dra länder fann den att vi inte märkbart 
skilde oss från de flesta andra, vare sig i 
svårighetsgrad eller innehåll i allmänhet. 
Vi fick också ta del av kommentarer som 
inkommit till tidningen, och som ibland 
står helt i kontrast. Se några exempel i 
rutan nertill!
 Vi får nog dessvärre leva med att alla 
inte är nöjda med allt, men en målsätt-
ning måste vara att det ska finnas ”något 
för var och en”.
 Några synpunkter som arbetsgruppen 
fångat upp och som vi vill försöka bättre 
spegla framöver är:



•  Vi betalar mycket till landslagen.  
 Vi vill se mer om vad som händer,  
 även på vägen fram till mästerska- 
 pen: träning, vad som ligger bakom  
 uttagningar, personliga reflektioner  
 och underhållande referat. 

•  Det är kul att läsa om lokala 
 klubbar och ”profiler” så länge 
 som vi finner variation. Gå gärna  
 ”landet runt”! En bra profil är inte  
 nödvändigtvis en elitspelare.

•  Såväl juniorer (redan genomfört)  
 som seniorer (från detta nummer)  
 vill ha en egen fast avdelning!

•  Tydligare innehållsförteckning och  
 kategorisering av innehåll, liksom  
 bättre strukturerad förbundsinfo.

•  Gärna mer humor, men var varsam  
 så att den inte ”går över gränsen”!  
 Kan vi inkludera mer humor ökar  
 troligen läsarens intresse för ett  
 bredare urval av artiklar.

När vi nu går vidare med arbetet är det 
viktigt att medlemmar i alla åldrar, alla 
landsdelar och alla spelarkategorier hjäl-
per oss! Som framgår av ovanstående är 
det omöjligt att alla får igenom samtliga 
sina förslag, men alla inspel kommer att 
beaktas av redax, som tills vidare består 
av Peter Ventura, Suzanne Lemborn, 
Sara Wrige och Martin Löfgren. 
 Som jag inledningsvis skrev: vår in-
ternkommunikation är oerhört viktig för 
samhörigheten och därmed vår förmåga 
att vända våra kurvor uppåt. Ska vi vara 
en tidning för alla är det därför viktigt att 
alla hjälper till att utforma den!
 Hjälp oss göra tidningen ännu bättre! 
Vi välkomnar dina förslag och gärna, om 
du känner dig bekväm med att skriva, 
förslag till artiklar. Hör du någon som 
tycker att ”tidningen inte är för mig” – 
uppmana då denne att läsa och sedan 
tipsa oss vad vi bör göra bättre!
 Tack på förhand för din hjälp!

Redaktör’n
har ordet
Bland det allra sista som hände på 60-talet var att 

det första numret av denna tidning kom ut. Nu, 
drygt 50 år senare, är uppgiften alltjämt att pro-

ducera en läsvärd, lärorik, informativ och roande tidning 
till förbundets medlemmar. Det är roligt att spela bridge – 
och tidningen ska spegla det!
 Den nytillträdda redaktionsgruppen, som Martin redovisar för t v,  
har i så hög utsträckning som möjligt försökt spegla medlemmarnas 
intressen och förväntningar, även om utmaningen är i det närmas-
te omöjlig – läsargruppen kan i såväl ålderskategorier och spelarnivå 
skilja markant. En hel del nytag har gjorts till detta nummer. De mest 
framträdande är:

1 TYPSNITT  Nya typsnitt över hela linjen. Radavståndet, som tidi-
gare var spatiöst, är något mindre och texten har marginaljusterats.

2 INDELNING  Ny och tydligare indelning. Efter några inledande 
sidor med bl a ledaren följer ett huvudreportage, som ofta är ett 

profilporträtt (Linnea Edlund i detta nummer), och därefter rapporter 
från tävlingar och övriga reportage. Pedagogiska artiklar och spelpro-
blem följer och mot slutet återfinns förbundssidor och egna sidor från 
juniorer och seniorer innan krönikan ”sista sticket” sätter punkt.

3 FÄRG  Mer färg och andra färgkombinationer än tidigare, både i 
rubriker, text och bottenplattor. Givar, händer och budgivningar 

har försetts med en ljusgrön ”bottenduk” och tydligare inramning.

4 FOTO  Det är överlag fler foton och visst är det trevligare med ett 
ansikte kopplat till ett namn?! Alla artiklar har därför ett foto på 

skribenten. 

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING  Tydligare innehållsförteckning, då 
den tidigare upplevdes svårläst.

6 EGNA AVDELNINGAR  Särskilda avdelningar för förbundet med 
brun inramning, för seniorer med röd inramning och för juniorer 

med grön inramning.

7 FÖRSTA STICKEN  Ett nytt uppslag på sidorna 6-7 med under-
hållande, uppseendeväckande och ibland lite knasiga nyheter.

8 SKRIBENTER  Vi välkomnar nya medarbetare som Mats Nilsland 
(spelare i veteranlandslaget, framstående författare och budteo-

retiker), Johan Sylvan (bridgebloggare som representerat Sverige vid 
otaliga tillfällen) och Magnus Lindkvist (tidigare redaktör för numera 
nedlagda Bridgetidningen, med mängder av framträdanden i den 
svenska landslagsdressen samt författare med bl a fyra tegelstenar på 
engelska om budgivning, Nya Bridgeskolans och serien Spela Bridges 
kursmateriel på sitt samvete).

9 SISTA STICKET  Den avslutande sidan, där olika krönikörer i 
varje nummer spånar fritt om allt mellan himmel och bord. Eva 

Abragi är premiärkrönikör.

Trevlig läsning!

Peter Ventura

Tidningens redaktörer 
genom åren

1969-1972  Gert Landin
1972-1975  Tommy Gullberg
1975-1994  Lars Filipsson
1994-  Peter Ventura



   B R I D G E1 0

Linnea Edlund är en tjej med många 
strängar på sin lyra och till följd av 
det ett späckat schema. Vi skulle 

haft två timmar på oss för denna inter-
vju, men natten (!) innan mailade Linnea 
att förutsättningarna ändrats och att hon 
bara hade 45 minuter till mitt förfogan-
de. Ajdå, vilka frågor skulle jag skippa? 
Lösningen blev att jag slog följe en del av 
dagen och därmed kunde inflika en fråga 
här och där. 
 Linnea, du är landslagskapten för 
damlaget, ledamot i SBF:s styrelse, ord-
förande i Uppsalas distriktsstyrelse, 
teknisk ledare för både lokala och na-
tionella onlinetävlingar på plattformen 
RealBridge, spindeln in nätet vid paral-
lella arrangemangen Svenska Cupens 
slutspel och Uppsala Bridgefestival, har 
cheftjänst på internationella IT-kon-
sultföretaget Data Ductus, spelar bridge 
flera gånger i veckan, spelar innebandy 
och flipper samt stöttar en allvarligt sjuk 
pojkvän. Pust! Är det något jag glömt?!
 – Möjligen att jag brukar hålla i mu-
sikquiz, men innebandy har jag inte 
kunnat spela under pandemin.
 Du har många järn i elden, men den 
här långa listan, den verkar inte sund. 
Har du hört talas om ordet ”utbränd”?!
 – Ha-ha, jovisst, men jag har alltid 
tyckt det varit kul att ha många bollar i 
luften. Jag ser alltid till att ha något att 
göra.
 Det verkar du lyckats bra med. Det 
gläder mig att du inte sitter med i Upp-
salabridgens styrelse också, som kanske 
ligger alltför nära till hands!
 Linnea vill att fler börjar spela bridge. 

”Alla ska känna
en bridgespelare!”
Bridge intervjuar Uppsalas Linnea Edlund, som iklätt sig rollen som 
hela Sveriges supportmamma. Förmodligen är hon den som mer än 
någon annan hjälpt oss att kunna spela onlinebridge under pandemin. 
För den insatsen tilldelades hon nyligen diplom och förtjänsttecken i guld, 
den finaste utmärkelsen som går att få inom svensk bridge.
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Hennes maxim är att alla svenskar (och 
kanske världen) ska känna åtminstone 
en bridgespelare.
 – Bridge är en underbar hobby. Vi 
måste hitta fler vägar för oinvigda att 
hitta till oss. Jag vill att alla ska känna en 
bridgespelare – och om någon är intres-
serad av att börja spela ska de veta vem 
de kan kontakta.

Cup i Minibridge
För att komma en bit närmare den vi-
sionen vill Linnea inom en snar framtid 
initiera ett nytt rekryteringsprojekt. 
 Linnea vill, med förbundet i ryggen 
och sig själv som draglok, dra igång 
en nationell lagtävling i Minibridge. 
Förhoppningen är att locka minst lika 
många lag som förlagan Svenska Cupen. 
 Bridgespelare får möjlighet att skapa 

lag med tre personer som ännu inte spe-
lar. Det kan vara tre vänner, arbetskol-
legor, familjemedlemmar, gubbinneban-
dygänget, syjuntan, ja ni förstår. Hon vill 
att tävlingsmomentet blir centralt och 
nyckeln är att snabbt komma igång. 

Hur det ska gå till
Inte alla som vill lära sig bridge kan bin-
da sig för en traditionell kurs som rullar 
på under en termin eller längre än så. 
Även budgivningen kan vara ett hinder 
för att lära sig spela bridge. Minibridge 
är en förenklad form av bridge och man 
kan vara igång efter en kvart. Förutom 
bridgespelarens kunnande är den kost-
nadsfria, sexsidiga, minibridgefoldern 
enda utbildningsmaterialet som behövs.
 – Snart håller det inte att säga att klub-
ben, distriktet eller förbundet misslyckas 

FAKTA  LINNEA EDLUND
Ålder  42 år
Bor  Uppsala
Arbete  Chefstjänst på IT-konsultföretaget Data Ductus.
Bridgepartnerns  Många, men främst Ia Börling.
Budsystem  5-5-4-2 med Fjuckbysang. Sangen är inte mer märk- 
 värdig än att den tillåter kreativ tolkning av både 15-17 och ”balans”.
Aktuell  Kapten för damlaget. Prisad som Sveriges guru i  
onlinebridge och har som mål att fler ska spela bridge.

FAKTA  LINNEA EDLUND
Ålder  42 år
Bor  Uppsala
Arbete  Chefstjänst på IT-konsultföretaget Data Ductus.
Bridgepartnerns  Många, men främst Ia Börling.
Budsystem  5-5-4-2 med Fjuckbysang. Sangen är inte mer märk- 
 värdig än att den tillåter kreativ tolkning av både 15-17 och ”balans”.
Aktuell  Kapten för damlaget. Prisad som Sveriges guru i  
onlinebridge och har som mål att fler ska spela bridge.
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med rekryteringen. Nu blir det upp till 
den enskilde medlemmen att aktivera 
sina vänner, så börja redan nu fundera 
på vilket lag du vill ha, tipsar Linnea.
 Erfarenhet från Minibridge är att 
eleverna lär sig snabbt. Efter bara någ-
ra brickor kan de mest lättlärda place-
ra honnörer hos motståndarna, få upp 
ögonen för handens värde och förstå 
att det inte alltid krävs de stipulerade 26 
poängen för att satsa på utgång. Bridge 
är ett spel om stick och inte poäng, som 
Nichlas Eliazohn förkunnar.
 Tanken är, att via detta skapas intresse 
och nyfikenhet för riktig bridge. Eller att 
”komma över tröskeln och gå vidare till 
tyngre droger”, som Uppsalatidningen 
satte rubriken till när Linnea där inter-
vjuades om Minibridge-projektet.
 Är cupen tänkt att spelas live eller on-
line?
 – Det är inte bestämt än. Men cupen 
blir av, oavsett om den hålls live, online 
eller i hybrid. Det är bara att köra igång! 
Hitta tre kompisar och tjuvstarta! Dina 
adepter kanske hunnit lära sig markera 
så att ni vinner hela rubbet. Börja träna 
nu, så står ni redo när Minibridge-cupen 
drar igång, föreslår Linnea.

 Linnea vill också hitta ambassadörer 
som kan vara behjälpliga på distrikts- 
och klubbnivå.
 – Jag hoppas vi kan ordna en inspira-
tionsträff för alla ambassadörer. För att 
det ska bli nåt av det här krävs indivi-
duellt engagemang. Blivande ambassa-
dörer, ta kontakt med mig! uppmanar 
Linnea.
 En förhoppning är att de främsta la-
gen kan premieras med bl a hotellnätter 
under Bridgefestivalen.
 – När man väl kommit till Örebro och 
ser havet av spelare i Conventum är man 
fast i bridgeträsket, säger Linnea och 
skrattar.
 Längtar du till Bridgefestivalen?
 – Jag längtar! Det är en av årets verkli-
ga höjdpunkter.
 Tror du bridge kan bli en bred folk-
sport?
 – Ja, varför inte! Det är minst lika vik-
tigt att hålla huvudet i trim som att gå till 
Friskis & Svettis. Den mentala träningen 
är angelägen för alla.

Förtjänsttecken i guld
Hur var din reaktion när du helt ovetan-
des, under en bridgeresa på Teneriffa, 

tilldelades diplom och förtjänsttecken i 
guld för dina insatser för förbundet?
 – Jag blev chockad, stolt och mallig! 
Det känns fint att mina insatser upp-
skattats, setts och gjort skillnad. Att 
visa uppskattning borde bridgespelare 
överlag bli bättre på. Tänk på alla funk-
tionärer som varje vecka ser till att hål-
la bridgen igång! Visa uppskattning till 
brickläggare, kursledare, tävlingsledare, 
styrelsemedlemmar m fl. De är viktiga 
för bridgesverige – och vi vill inte att de 
tappar gnistan.
 Vad driver dig till att vilja vara hela 
Sveriges supportmamma?
 – I första hand så att vi kunnat fortsät-
ta spela. När pandemin svepte in i mars 
2020 tänkte jag, vad händer nu med vår 
fina bridge? Civilt arbetar jag med att ge 
support till datorovana människor, så 
den kunskapen kom väl till pass när brid-
getävlingar först flyttade till BBO och så 
småningom även till RealBridge. Uppsa-
labridgen var snabbfotad i omställning-
en och vi lyfte över vår lagserie online. 
När sedan andra distrikt och klubbar be-
hövde assistans kändes det naturligt att 
hjälpa till. Men jag vill framföra ett stort 
tack till Ryszard Sliwinski, för utan hans 
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gedigna TL-kunskaper hade jag stått mig 
slätt. Ett hörn på utmärkelsen tillhör ho-
nom. Vårt samarbete är omfattande och 
jag tillbringar fler vakna timmar med 
Ryszard än min pojkvän!
 Upplevde du något motstånd av de 
som föredrar livebridge?
 – Nej, tvärtom kände jag ett stort stöd. 
Sedan finns de som av olika anledningar 
inte vill spela bridge online, men det är 
ju bara att låta bli.
 Vad har varit svårast med att fålla in 
spelarna online?
 – Största utmaningarna är att få folk 
att läsa och följa instruktioner. Jag vet 
inte hur många timmar som lagts ner 
på lathundar och instruktionsvideos. En 
annan prövning har varit att få spelarna 
att i god tid testa så att tekniken funge-
rar, istället för att göra det fem minuter 
före tävlingsstart.
 Bridge online – är det ett hot eller 
komplement till livebridgen?
 – Jag trivs bäst med kort i handen och 

ser inte onlinebridge som ett hot. Den 
kommer att stanna och vara ett komple-
ment. Det kan finnas geografiska eller 
fysiska hinder för livespel och då fyller 
onlinebridge en funktion. Även kurser 
kan med fördel hållas online, om det är 
svårt att lokalt få ihop lämpligt antal spe-
lare. För egen del har jag under pande-
min haft förmånen att spela i samma lag 
som goda vänner från Göteborg, något 
som hade varit svårt annars för mig som 
bor i Uppsala.
 Hur tror du onlinebridgen kommer 
att utvecklas – och hur ser den ut om 
några år?
 – Jag hoppas inte den blir fyrdimen-
sionell med luktsensorer… Skämt åsido, 
det finns alltid tekniska förbättringar att 
göra, men plattformen RealBridge, där 
du kan se och prata med spelarna vid 
bordet, fungerar utmärkt redan idag. Jag 
kan inte komma på någon ny funktion 
som skulle göra upplevelsen avgörande 
bättre.

 Du lotsade det svenska damlaget till 
seger i VM-kvalet i höstas. Om en dryg 
månad är det dags för VM i italienska 
Salsomaggiore. Vilka är förväntningar-
na?
 – Våra duktiga tjejer hade säkert kla-
rat sig galant i kvalet även utan mig. Vi 
ställer inte samma lag på benen i VM, 
men som regerande världsmästare till-
hör vi en av favoriterna.
 Bridge-guden var god mot Linnea un-
der hösten. Bridgesäsongen började med 
DM-guld i damklassen, där hon med Ia 
Börling vann nästan 11 procentenheter 
före tvåan. Sedan blev det serieseger i 
Allsvenskan div 2 och därmed uppflytt-
ning till Superettan. Avslutningen blev 
inte sämre den: seger i DM-mixed med 
Mats Johansson. 
 Vilket facit, Linnea! Skulle du vilja 
lägga fler timmar på eget spel? 
 – Absolut, men jag spelar trots allt 
ganska mycket. Just nu saknar jag mest 
att kunna åka runt, både i Sverige och 
utomlands, för att spela bridge.

”En bricka jag aldrig glömmer”
Du tog silver i SM-mixed 2019 med 
Carl-Henrik Nauclér. Är det din främsta 
merit?
 – Förhoppningsvis ligger den framför 
mig, men än så länge håller jag nionde-
platsen i öppna EM för mixedlag 2019 
snäppet högre. Robert Larsson och jag 
spelade där i lag med ett turkiskt par och 
vi slog bl a ut favoriterna, ett fransk-ita-
lienskt lag med Thomas Bessis i spetsen. 
Första brickan i andra halvlek glömmer 
jag aldrig! Vi vann 14 imp, då vi blev 
dubblade i 62 med hemgång och det an-
dra bordet nöjde sig med 3NT:

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Linnea B. Cronier Robert P. Cronier
12 pass 13 1s 
62 D pass pass 
pass

Ryszard 
Sliwinski 
och 
Linnea.

    Sveriges supportmamma 
         – här tillsammans med 
               BBO-operatören Jakob 
                    Johansson, Malmköping.
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FAKTA  SPADER
Spader är ett kortspel för fyra deltagare som spelar ihop parvis, och som 
går ut på att ta hem det antal stick som bjudits. Kännetecknande för spelet, 
som är en amerikansk kortuppfinning och troligen härrör från 1930-talet, är 
att spader är permanent trumffärg.

Spelet inleds med en budgivning, där varje par ska avge ett gemensamt 
bud, som anger det antal stick som paret tror sig kunna ta. Ett par som vin-
ner minst lika många stick som budet innebär får 10 poäng per bjudet stick 
+ 1 poäng för varje överstick, det vill säga hemtaget stick därutöver. Om 
en sida tar för få stick kostar detta 10 minuspoäng för varje stick under det 
bjudna antalet, alternativt 10 minuspoäng per bjudet stick. Det går att bju-
da noll stick; ett lyckat sådant bud ger 50, alternativt 100, poäng och ett 
misslyckat samma antal minuspoäng.

Båda sidor kan ta poäng i en och samma giv. För att motverka att buden 
blir för låga finns en regel som säger att ett par som efter ett antal givar 
kommit upp i sammanlagt tio överstick straffas med 100 minuspoäng.

Den sida som först kommit upp i 500 poäng eller mer vinner spelet.

I varianten jokerspader används två jokrar, som räknas som de två högsta 
korten i spadersviten. Eftersom en av jokrarna är högre rankad än den andra, 
krävs att jokrarna har olika utseenden.

Källa: Wikipedia

 – Jag öppnade 12, naturligt men lo-
vade en obalanserad hand. Fru Cronier 
passade tämligen snabbt. Det tog inte 
många sekunder innan släden var till-
baka på vår sida med Roberts 13 och 
herr Croniers 1s. Nu måste jag erkän-
na att det bara snurrade i huvudet. 1s 
tog ju död på alla rimliga återbud från 
min sida. Till slut la jag, med ganska 
mycket darr på handen, upp 62 
på släden. Fru Cronier tve-
kade inte en millisekund 
innan hon dubblade med 
sina två ess. Det var ing-
en vetenskaplig budgiv-
ning direkt, men jag hade 
tur som en tokig att Robert 
faktiskt hade med sig några 
ruter på sin hand. Trumf ut av fru 
Cronier var ett bra utspel. Jag vann på 
handen och spelade direkt klöver. Väst 
försåg sig med esset. Mer ruter vanns 
på bordet och väl där kunde hämta hem 
två höga klöver med spadersak innan jag 

FÖRTJÄNSTTECKEN 
I GULD TILL LINNEA
För att erhålla förtjänsttecken i 
guld ska vederbörande ha ned-
lagt ett synnerligen förtjänstfullt 
bridgearbete på riksnivå under 
minst 10 år. I allmänhet krävs 
styrelsearbete/ordförandeskap 
i kommittéer i riksförbundet i 
kombination med extraordinära 
insatser för förbundet. Extraordi-
nära insatser med stor betydel-
se för förbund och medlemmar 
röjer kravet på antalet år – och 
här ansåg styrelsen att Linneas 
insats passade in. Hon tilldela-
des diplom och förtjänsttecken 
i guld med följande motivering:

Linnea Edlund tog, efter ett antal 
år som ytterst aktiv och kreativ 
administratör på distrikts- och 
klubbnivå, 2019 plats i SBF:s för-
bundsstyrelse. Kort därefter lam- 
slogs bridgesverige av Covid19.

Under hela pandemin har Linnea 
gjort exceptionella och avgö-
rande insatser för att klubbar, 
distrikt och riksförbund kunnat 
bibehålla en verksamhetsnivå 
och och genomföra mästerskap 
online.

Med professionalism, kunnande 
och positiv pedagogik har Linnea 
skapat tävlingsstrukturer och gi-
vit support till allt från ovana an-
vändare till Tävlings kommittén.

Linnea är en ytterst värdig mot-
tagare av förbundets högsta  
utmärkelse.

slog spadermasken. Precis som jag hade 
kalkylerat med så gick spadermasken 
bra. Sen var det bara att stjäla en spader 
och begära hemgång och +1540! 
 Hur kom det sig att du började spela 
bridge?
 – Jag hade spelat jättemycket kort 
innan; lite poker men mest spader, ett 

kortspel som är populärt i USA. 2007 
behövde ett lag en inhoppare 

i Uppsalaligan. ”Vi tar en 
snabbkurs, så kan du sen”, 
sa de. Två och en halv tim-
me budgivningsträning 
senare satt jag och spelade 
bridge! Otroligt nog lycka-

des vi vinna matchen – och 
jag tänkte att ”det här var ju 

inte så svårt!”. 
 Vem är din favoritpartner?
 – Ia Börling (bilden), utan tvekan. 
Hon kan systemet, luktar gott och blir 
aldrig arg. Hellre Ia mittemot än vilken 
världsstjärna som helst. �

�
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ENGLAND

Torbjörn Jönsson (BK Zonen) bor i Oxford i England.
 – Engelska Bridgeförbundet har en sökfunktion som 
listar alla bridgeklubbar i din närhet (när jag testade hit-
tade jag fyra i Oxford). Som svensk bridgespelare är det 
bara att gå dit. Om man är ensam kan man ringa i förväg 
så ordnar de gärna en partner till dig. 
 Är det något som fungerar annorlunda, t ex i budgiv-
ningen eller med alerteringar?
 – En hel del spelar med svag sang och det är bra att 
fundera lite på hur man agerar i mothandsbudgivningen 
mot det. Generellt så spelar de bättre än de bjuder. Det 
absolut viktigaste är att vara trevlig och prata om väd-
ret för annars blir du omedelbart betraktad som en knöl.  
Använd gärna ironi, för det älskar de.
 – En kväll var tävlingsledaren väldigt på hugget och 
var man inte klar en minut innan ronden var slut börja-
de han göra cirklar runt bordet vilket irriterade mig. Jag 

TYSKLAND & FRANKRIKE

Ulla Guttormsson (BK Örjan) 
har spelat mycket bridge på 
semestern.
 – Ja det har vi gjort. I Tyskland 
har vi spelat många gånger, speci-
ellt i Bremen där vår dotter bor, och 
också i Berlin. Vi har kollat i förväg på nätet var det finns 
klubbar. När vi sen har kommit till platsen har vi ringt i 
förväg och frågat om vi kan komma. De brukar bli jätte-
glada, man känner sig väldigt välkommen.
 – Det har funkat bra med engelska, även om det inte 
gör något om man kan lite tyska. I Frankrike har vi också 
spelat en hel del, i trakterna runt Nice. Vi är inte speciellt 
bra på franska, men det gick ändå jättebra. 
 – I början var det lite svårt för man skulle skriva in alla 
kort på ett papper, men så har det inte varit på senare tid. 
Ofta har tävlingen avgjorts i två grupper, en för de som 
sitter Nord-Syd och en annan för de som sitter Öst-Väst.
 – Vi har tyckt att det har varit roligast att spela på lo-
kala klubbar, inte på klubbar med mest svenskar. Man 
har ofta välkomnats som stora gäster och alla har varit 
väldigt välkomnande och glada. 

GRAN CANARIA & ITALIEN

Ann-Charlott Kinberg (Askims 
BK) har spelat på olika håll när 
hon varit på semester. 
 – Nyss har vi varit på Gran 
Canaria och där spelade vi också.
 Visst har du spelat i Italien?
 – Ja, det stämmer. Vi har en dotter 
som bor där. Så det fixade hon på italienska. Hon letade 
på en klubb till oss och pratade med dem i förväg om att 
vi skulle komma. 
 – På klubben har det inte funkat så bra med engelska. 
Man behöver veta vad klöver, ruter, hjärter och spader 
heter på italienska. Sen kan man klara sig, man lägger 
upp korten och spelar. De spelade i stort sett samma sys-
tem som vi så det underlättade. 
 – Sen var det ju så att det skulle börja klockan nio och vi 
var väl där en kvart innan. Då fanns det inte en människa 
på plats och allt var låst. Vid halv-tio-tiden kom någon 
och spelet började framåt tio. De var också väldigt trevliga 
och gästvänliga. De hade ordnat med färska fikon och 
frukt, och vi fick en kortlek. De verkade glada att vi var 
där.

beklagade mig för de andra: “he 
makes me nervous when he starts 
hoovering around the table like 
that!”. Alla började gapflabba och 
jag fattade ingenting, förrän de för-
klarade skillnaden mellan ”hoovering” 
(dammsuga) och ”hovering” (ungefär ”cirkla runt”).
 Från England har man ju hört talas om robber-klub-
bar. Kan man gå till en sådan som “vanlig klubbspelare” 
eller bör man akta sig?
 – Det beror på hur tjock din plånbok är ... Standarden 
är oftast hyfsad med en del undantag. Undersöker du 
bara taxan som varierar väldigt och inte räknar i kronor 
och ören ska du inte behöva förlora mer än 30-40 pund 
på några timmar. Och tänk på att det spelas bonnabrid-
ge med nästan inga konventioner där tex 1s-(23)-D är 
straffdubbelt!

Nu i februari, innan vårsolen riktigt gör sig påmind, börjar många planera  
sin semester. Men hur gör man för att spela bridge utomlands?
TEXT: SARA WRIGE, GÖTEBORG  FOTO: ADOBE STOCK & PRIVAT
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SPANIEN

Eva Åkesson (BK Zonen) till-
bringar en stor del av året på 
sydligare breddgrader.
 – Vi har en lägenhet i Benal-
mádena mellan Fungirola och 
Torremolinos. Där bor vi i princip 
hela vintern, det blir väl en sju måna-
der. Fast just nu är vi några veckor på Gran Canaria. Jag 
tittar upp mot en blå himmel och ut mot ett grönt hav!
 – Här i Spanien finns det inga lagtävlingar, utan det 
blir mest par. Vi spelar ofta på ACE; det är den störs-
ta klubben på Costa del Sol. Det brukar vara mellan 24 
och 38 par. Det är ganska internationellt, och det mesta 
är på engelska. Sen spelar vi också på AHN; där är det i 
stort sett bara svenskar och skandinaver. Det är lite mer 
avslappnat på AHN. På ACE kan det bli rörigt när det är 
mycket folk. Standarden är aningen högre på ACE skulle 
jag säga. Det behövs ingen föranmälan, det är bara att 
komma i god tid så att man får plats. Covid har ju inne-
burit visa restriktioner som munskydd och så, men utö-
ver det är det inget särskilt man behöver tänka på.
 Har du någon rolig anekdot du kan dela med dig av?
 – För några år sedan försökte vi introducera lagspel, 
och folk fick anmäla sig. Vi fick möjlighet att bjuda med 
Göran Selldén, Björn Wennerberg och PG Eliasson. Vi 
tyckte att det kunde vara kul att ta med de här kända och 
duktiga spelarna till den första tävlingen. Men när vi kom 
till klubben och lagtävlingen skulle börja så var inte alla 
där. Man var inte riktigt med på detta med lag. Lite fiasko 
blev det väl, men vi fick ju spela en partävling istället.

DANMARK

Man behöver ju inte åka långt 
på semestern. Matias Rohrberg 
(BK S:t Erik) berättar hur man 
spelar i Danmark.
 – Enklaste sättet är att söka 
efter en klubb på bridge.dk. Var-
je år sammanställs en artikel till danska 
bridgetidningens sommarnummer med alla sommarens 
”åbent hus”-evenemang. Sedan finns ju danska bridge-
festivalen som brukar hållas i Svendborg i början av juli. 
 – Ofta behöver man anmäla sig på förhand till ”åbent 
hus”-evenemang. Det gjorde man på min tid genom att 
ringa till klubben och ange namn, dag och tid. Det kan 
ha ändrat sig, men det var väldigt sällan som tävlingar 
utanför bridgefestivalen genomfördes på drop-in.
 Många svenskar tycker ju att det är svårt med danska. 
Finns det något vanligt språkmissförstånd när det gäller 
bridge?
 – Många danskar tycker också det är svårt med svens-
ka. Det vanligaste är att man är överdrivet orolig för 
att verka oförskämd för att man inte förstår. Det finns 
det ingen anledning att vara. Danskar är i regel ganska 
”chill” och sen går det ju faktiskt bra att byta till engelska 
om det blir kris.
 Vad tycker du annars att man bör tänka på?
 – Ha kul! Det är det viktigaste. Det finns alltid risk att 
man råkar möta ett par som inte gillar att man spelar an-
norlunda eller pratar annorlunda eller – men det gör det 
ju också i Sverige. Kill them with kindness!

THAILAND

Den mest långväga bridgespelaren är Kjell Lindström 
(ABB BK) som bor i Thailand.
 – Om man vill hitta en bridgeklubb i Thailand så kan 
man nog googla på bridge i Thailand. I mitt fall så blev 
jag direkt inbjuden till Pattaya & Jomtiens Bridgeklubb, 
ca 8 mil från där jag bor. Det är en avslappnad klubb med 
ganska duktiga spelare. Jag har inte så mycket erfarenhet 
av att spela på fler än en klubb. De är inte så vanliga som 
i Sverige. Närmaste förutom Pattaya & Jomtiens Bridge-
klubb är i Bangkok (ca 20 mil bort). Där jag har spelat 
är spelarna främst från Sverige, Norge, Finland och Eng-
land. Ingen thailändare dyker upp där. Man använder sig 
av engelska i de fall de man spelar med inte förstår skan-
dinaviska. Vi spelar enligt samma regler som i Sverige. 
Dock får man snabbt lära sig den engelska terminologin 
för att kunna svara på frågor och diskutera bridge.
 – Det finns ett thailändskt landslag i bridge. Förutom 
de som ingår där så är det nästan olagligt att spela kort i 
Thailand. Ett hem får endast inneha 120 spelkort, och de 
ska normalt vara köpta av staten. Allt spel om pengar som 
inte är sanktionerat av staten (typ lotteri) är förbjudet. År 
2016 syntes min bridgeklubb i pressen när den thailänd-
ska polisen gjorde en razzia och arresterade spelare, som 
sedan släpptes mot böter. 
 Mer om razzian finns att läsa på sid 22-23 i nr 2/2016.
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Reseskaparna
Reseskaparna har funnits sedan 2009. 
Sedan några år tillbaka är de en del av en 
större koncern.

 – Bridgeresorna fungerar på samma 
sätt nu också, berättar Isabel Betancor på 
Reseskaparna. På resorna kombinerar vi 
bridgespel med utfärder. Under pande-

min är bridgeresorna de resor hos oss 
som blivit av. Det märks att de som vill 
spela bridge vill det nu också. 
 – Spelmässigt är det stor variation på 
de som följer med oss, allt från nybörjare 
till mästare. Vi har ju Kalle (Kalle Pers-
son, BK S:t Erik) med oss på resorna och 
han kan också hjälpa den som är lite mer 
nybörjare. Han brukar även hålla lite ut-
bildning eller föreläsningar för de som är 
mer nya.
 – Min erfarenhet är att folk ofta spe-
lar bättre än vad de tror. Man kanske är 
orolig att det ska finnas de som är myck-
et bättre än de själva, men det brukar gå 
bra. 

FAKTA  – BRIDGERESOR
Det finns en tråd på forumet där man kan hitta inbjudningar till täv-
lingar, bridgeveckor och bridgeresor. För att hitta dit gör du så här: 
1. Gå in på svenskbridge.se. 2. Klicka på symbolen med två pratbubb-
lor, högst upp, ungefär i mitten. 3. En bit ner på sidan ser du rubriken 
“Inbjudningar till tävlingar, bridgeveckor och bridgeresor”. Klicka på 
den. Om du endast vill läsa behöver du inte vara inloggad på sidan.

Hemsidesadresser till några researrangörer:

www.rdtrivselbridge.se  www.europabridge.se
www.reseskaparna.se  www.evasbridge.se

Att åka på bridgeresa
Ett sätt att spela bridge på semestern är att åka på bridgeresa. De som 
åker ofta vittnar så klart om hur trevligt och härligt det är, många blir ju 
inbitna bridgereseresenärer. Om man planerar sin första resa har man 
kanske många frågor, allt från hur spelnivån är till hur det funkar nu med 
coronaläget. Vi har pratat med tre bridgeresearrangörer.
TEXT: SARA WRIGE, GÖTEBORG  FOTO: PETER VENTURA, KARLBO & PRIVAT  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL
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LÄNKAR  – SÖKA BRIDGE UTOMLANDS
ACE (Fuengirola, Spanien)  www.bridgewebs.com/ace
AHN (Fuengirola, Spanien)  www.ahn-fuengirola.net/bridge
Danmark  www.bridge.dk
England  www.ebu.co.uk
Pattaya-Jomtien B C (Thailand)  www.bridgewebs.com/jomtien
Phuket B C (Thailand)  www.bridgewebs.com/phuket/home.html
Övriga länder  http://www.eurobridge.org/governance/member-federations
Övriga bridgeveckor m m  https://bridgescanner.com

LÄNKAR  – SÖKA BRIDGE UTOMLANDS
ACE (Fuengirola, Spanien)  www.bridgewebs.com/ace
AHN (Fuengirola, Spanien)  www.ahn-fuengirola.net/bridge
Danmark  www.bridge.dk
England  www.ebu.co.uk
Pattaya-Jomtien B C (Thailand)  www.bridgewebs.com/jomtien
Phuket B C (Thailand)  www.bridgewebs.com/phuket/home.html
Övriga länder  http://www.eurobridge.org/governance/member-federations
Övriga bridgeveckor m m  https://bridgescanner.com

RD Trivselbridge
RD Trivselbridge är både en arrangör av 
bridgeresor och en klubb inom bridge-
förbundet. 
 På hemsidan beskriver man att mål-
gruppen för resorna är “medelgoda 
klubbspelare men även mindre rutine-
rade”. 
 – Som klubb kan vi ordna med brons-
poäng och så från spelet, berättar Claes 
Engdahl.
 RD Trivselbridge har ordnat bridgere-
sor i snart 20 år med resmål både inom 
och utom Europa. Själva resan sker i 
samarbete med ett resebolag som Ving 
eller Apollo. Det brukar bli runt 4-5 resor 
per år.
 – Det är ju normala år. Förra året blev 
det två resor, i år blir det nog två resor 
också. Det är många som är försiktiga 
med att åka. Så är det nog för alla.
 – Det är många resenärer som åter-
kommer. Några har t o m åkt 40 gånger 
med oss. Men det är nog ändå inga pro-
blem att komma med som ”ny”. Vi har 
aktiviteter som gör att det blir en grupp. 
Det brukar gå fort att få in dem i gänget.

Europabridge
Jerry Mähler, som nyligen utsågs till 
årets klubbledare, driver Europabridge 
tillsammans med Ann Lidfors. När jag 
når Jerry står han i startgroparna.
 – Vi åker imorgon till Gran Canaria 
och vi blir ca 10 bord. Några har klivit av; 
de är nog lite oroliga med anledning av 
corona. Samtidigt finns det ett sug efter 
resorna. 
 – Vi tog över det här företaget för en 
handfull år sen. Idén är att erbjuda re-
sor med mycket bridge. Vi riktar oss till 
den breda gruppen bridgespelare; det är 
inte tävlingseliten som åker med oss. Om 
du kan grunden i Modern eller Nordisk 
standard, då kan du följa med oss och 
spela. Det vi vill är att det ska vara en 
social trivsel, det ska vara lättsamt och 
trevligt, men såklart håller vi på regler 
och t ex rondtider. Efter tävlingen har vi 
ett litet prisbord och några priser lottas 
ut.
 – Och så har vi partnergaranti. Det är 
Ann som brukar stå för den. Hon är den 
enda kvinnliga stormästaren i Ånger-
manland, så det är inte så dålig garanti.   

Claes och Lisbeth Engdahl. Jerry Mähler och Ann Lidfors.

Moskogen 2022
Bridgeweekend
KRISTI HIMMELSFÄRD 26-29 MAJ

Välkommen till en bridgeweekend på 
hotell Moskogen i Leksand under Kristi  

himmelsfärds-helgen, torsdag till söndag.  
Musikfrågesport och bocciaturnering.

Startavgift för hela helgen är 400 kr

Halvpension 2.450 kr pp i dubbelrum 
(enkelrumstillägg 675 kr)

Bridgevecka
10-16 JULI

Välkommen till en trivsam sommar-
vecka på Moskogen med bridge, robber, 

boccia, tipspromenader och utflykter.

Startavgift för hela veckan är 700 kr

Halvpension 4.260 kr pp i dubbelrum 
(enkelrumstillägg 1.900 kr)

Anmälan och info
Kalle Persson, 0730-80 89 07, 

kalle.bridge@gmail.com

Eva Wetterhall, 0708-14 95 85, 
eva.wetterhall@gmail.com

Robert Tamm, Moskogen, 0247-146 00 
info@moskogen.com

www.leksandresort.se/moskogen/
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Dalahelgen 
– koncept att kopiera
Den sjätte upplagan av synnerligen populära Dalahelgen arrangerades 
i november. Konceptet är värt att kopieras av andra distrikt. 
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: PETER VENTURA, KARLBO & THOMAS WEDIN, SKÖVDE

För sjätte året arrangerades mycket po-
pulära bridgeweekenden Dalahelgen 
på natursköna Hotell Moskogen strax 
utanför Leksand. Arrangör är Dalarnas 
Bridge förbund med ordförande 
Peter Johansson (bilden) som 
primus motor.
 I hjärtat av Dalarna – där 
landskapet är som vackrast 
och där det året om sjuder av 
evenemang och aktiviteter – 
ligger Leksand.
 Leksand är känd för att ha 
den största majstångsresningen 
i Sverige. I Sammilsdal (”Gropen” i 
dagligt tal), en dödisgrop från istiden, 
samlades före pandemin vid majstångs-
resningen på midsommarafton uppemot 
30 000 människor!
 Moskogen Hotell & Restaurang har tagit 
emot gäster sedan början av 1950-talet. På 
senare år har flera bridge arrangörer förlagt 
sina aktiviteter här. Dalarnas Bridgeför-
bund arrangerade sitt 60-årsjubileum i 
Moskogen. Det blev så lyckat att man  
fortsätter med denna bridgeweekend och 
därtill förlagt distriktets lagfinal här. 
 Bridgefestivalen i Örebro har blivit ett 
uppskattat återkommande inslag i bridge-
programmet, dit många svenska och inter-
nationella spelare vallfärdar. Samtidigt 
har festivalen dränerat flera andra mindre 
bridgeveckor runtom i landet. Det märks 
dock inte i Mosko gen. Dalahelgen lockar 
spelare från hela mellansverige och även 
några mer långväga gäster. Det är kölista 
till platser i stugbyn minst en månad innan 
första kortet är lagt.  
 Främta anledningarna till detta stora 
intresse är:

• Spel i två grupper
• Varierat spelschema
• Vällagad mat och trivsamma stugor
• Mottot Trivsel framför allt

Tuffare eller lättare grupp
Deltagarna väljer själva vilken spelgrupp 
de vill tävla i. Till den tuffare grup-
pen, grupp 1, hänvisas elitspelare och 

DM-spelare samt bättre klubbspe-
lare. Känner man sig inte hem-

ma där, passar grupp 2 bätt-
re, där vanliga klubbspelare 
och mindre rutinerade spe-
lare deltar.
 

Paul Jones
Fredag kväll inleds med en 

Paul Jones lagtävling. Paul Jones 
är ett lite annorlunda tävlingsupplägg, 
där ett lag om fyra spelare deltar genom 
att spela en kortare partävling med var-
je annan spelare i laget. Göteborgs BF 
arrangerar traditionsenligt Paul Jones i 
mellandagarna som brukar locka uppåt 
40 lag. I Moskogen deltog 30 lag,18 lag 
i grupp 1 och 12 lag i grupp 2. Golden 
Hammer med Roland Gyllenhammar, 
Peter Ventura, Crister Bodeby och Joa-
kim Nordlindh (Borlänge BK/BK Alert) 
vann grupp 1. Grekisk renons med brö-
derna Johannes och Isak Matsson till-
sammans med systrarna Emma och 
Sofia Sundström (Örebridgen/Uppsa-
labridgen/Sundsvallsbridgen/Trosa BS) 
vann grupp 2.
 I pausen serverades varm soppa med 
sallad och bröd. 

Lagtävling
Under lördagen spelades traditionell lag-
tävling med 20 lag i grupp 1 och 12 lag 
i grupp 2. De som startade svagt kunde 
få energi av hotellets härliga lunchbuffé. 
 U21 Sweden, med tre av fyra spelare 
ingående i det svenska juniorlandslaget 
U21 fanns på plats. Med hjälp av junior-
kapten Karl Asplund blev det seger i 
grupp 1. Juniorspelarna var Harry Hjort 
Warlenius, Andreas Abragi samt Filip 

Asplund Sivelind, 12 år ung (BK S:t Erik / 
Ludvikabridgen).
 BBK Häcken med Tony Håkansson, 
Per-Åke Good, Tony Laszlo och Håkan 
Gabrielsen (Ludvikabridgen/Borlänge 
BK) avgick med segern i grupp 2.
 Innan middagen hade en lättare tips-
promenad snitslats och den gick man 
parvis. Hela sex par hade prickat in alla 
rätt, så utslagsfrågan fick avgöra. Jonas 
Engström och Peter Ventura gissade där 
på så när som 1 ml mängden vatten i en 
flaska modell större och fick en meter 
Leksandsbröd med sig hem.

Partävling
Helgens tredje och sista begivenhet är 
partävlingen som spelas som Höstsilver.
 Elisabeth Stanley och John-Erik Hörn-
feldt (ABB BK) vann på finfina 72,30% 
med 36 par på startlinjen i grupp 1.
 I grupp 2 segrade Annelie Ström och 
Lisbet Matsson (Borlänge BK) där 24 par 
deltog.

Fula fiskar vid bridgebordet
Stämingen under Dalahelgen är gemyt-
lig, men det betyder inte att man ska se 
upp för fula fiskar vid bridgebordet!
 I partävlingen plockade Mats Häll 
som Öst upp denna intetsägande hand.

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

Budgivningen inleddes: 

SYD VÄST NORD ÖST
  pass pass 
2c* 23 D* ?

2c var enda krav och dubblingen lovade 
två kungar eller ett ess. 
 Öst-Väst är i ozon och Nord-Syd i 



I partävlingen vann Annelie Ström och Lisbet Mattsson grupp 2 medan 
Elisabeth Stanley och John-Erik "Jonte" Hörnfeldt segrade i grupp 1.

Filip Asplund Sivelind (t h) lyckades med kompisarna Harry Hjort Warlenius 
och Andreas Abragi, alla ingående i vårt duktiga U21-lag, dra fram pappa 
och tillika juniorkapten Karl Asplund till segern i lagtävlingen för grupp 1.

BBK Häcken bestod av Tony 
Håkansson, Per-Åke Good, Tony 
Laszlo och Håkan Gabrielsen. De 
vann lagtävlingen för grupp 2.

Lag Golden Hammer med Peter Ventura, Roland Gyllenhammar, Crister 
Bodeby och Joakim Nordlindh vann lagtävlingen Paul Jones för grupp 1.

zon. Vill du bjuda något med Östs kort?
 Efter partnerns hjärterinkliv räknade 
Mats med att Nord-Syd hade spader-
anpassning. Han strödde därför grus i 
Nord-Syds maskineri och bjöd bluff-
budet 2s!
 Det är alltid svårt att förvandla mot-
ståndarna bjudna färg till er egen trumf, 
men med lite möda fick vi styr på skutan.
 

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Peter Ingela Roland Mats 
Ventura Nelander-Häll Gyllenhammar  Häll
  pass pass 
2c* 23 D* 2s (!) 
D pass pass 33 
3s pass 6s pass 
pass pass

Mats ville av förklarliga skäl inte stå med 
på 2s dubbelt. Roland hoppade till lill-
slam direkt på mina 3s. Det var osan-
nolikt att storslam skulle stå, när Roland 
var prickad med bara ett ess eller två 
kungar efter den inledande dubblingen, 
så 6s fick det bli. 
 Väst inledde med hjärteress, vilket var 
Öst-Västs enda stick. Rutermasken be-
hövde inte slås, då ruterdam kunde sakas 
på klöverdam.
 Majoriteten av Nord-Syd-paren hade 
hittat 6s, men troligen inte med ett så 
enerverande inkliv på vägen dit. En eloge 
till Mats för ett påhittigt bud!

Bröderna Johannes och Isak Matsson tillsammans med systrarna Emma 
och Sofia Sundström vann lagtävlingen Paul Jones för grupp 2.
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Jag har haft förmånen att representera 
Sverige vid ett flertal tillfällen; då ligger 
huvudfokus på att leverera så bra resultat 
som överhuvudtaget är möjligt. Spelar 
jag däremot i ligan på S:t Erik är resul-
taten inte alls lika viktiga, även om jag 
spelar för att vinna. Då är den sociala bi-
ten central; att ha en kul och trevlig kväll 
är då det viktiga. Eftersom de jag möter 
där ofta är goda vänner brukar det inte 
vara några problem att ha en god och av-
slappnad atmosfär vid bordet.
 Oavsett nivå och inställning är det all-
tid viktigt med en bra laganda. Det får 
alla i laget att höja sig en nivå, när man 
trivs med varandra såväl under som efter 
spelet.
 Mitt lag i BK S:t Eriks ligaspel las inför 
hösten 2021 ner, beroende på pandemin. 
Jag fick en förfrågan från Olle Wade-
mark, om jag ville hoppa in i hans ons-
dagslag istället. Eftersom han är rankad 
Sverige-etta kunde jag knappast tacka 
nej. Efter Allsvenskans första omgång 
hamnade jag i samma bil som tre av lag-
medlemmarna i mitt nya lag. Det visade 

sig då att vi alla var extremt roade av mat 
(och förhoppningsvis kunniga…). Där 
föddes embryot, att hålla en lagmiddag. 
Så småningom kom jag fram till följande 
koncept: Vi fyra står står för var sin rätt, 
där man inhandlar alla råvaror, tillagar 
rätten samt ansvarar för passande dryck. 
Det föll sig naturligt att hålla middagen 
hemma hos mig, eftersom jag har en re-
lativt stor våning med framför allt lämp-
lig matsal.
 I ligan får lagen innehålla tolv spelare, 
så vid första lagmiddagen blev vi nio per-
soner. 

 Jag kunde nu finslipa detaljerna: 

1. Matlagarna (Olle Wademark, Jan  
 Selberg och Anders Palmgren samt  
 efterrättsexperten Yvonne Wiseman)  
 förbereder sina rätter hos mig. 

2. Hela laget samlas kl 18.00 för   
 tre olika danska smørrebrød. 

3. Maträtterna serveras (Crème   
 Ninon med forellromstopping,  
 sashimi på tonfisk och lax, oxfilé- 
 carpaccio samt Bœuf Bourguignon). 

4.  Ostbricka. 

5.  Hjortronpavlova. 

6. Kaffe med tillbehör.

Efter middagen intog nördarna bridge-
bordet medan vi normala människor 
drog igång ett parti Settlers (världens ro-
ligaste brädspel).
 Själv somnade jag redan ca kl 01.00, 
men bridgen höll på någon timme till.
 Alla kostnader delades lika. Visser-
ligen fick jag stå för planering, förbere-
dande och städning, men det blev en så 
lyckad kväll att vi återupprepade evene-
manget någon månad senare. Då bjöd 
jag även in medlemmarna i mitt mån-
dagslag. 
 Jag avser att anordna lagmiddagar 
minst en gång per termin, förhopp-
ningsvis när vi har en ligavinst att fira!
 Spelar ni själva i ett lag eller är verk-
sam i klubbstyrelsen? Konceptet kan 
kopieras! Under en lagmiddag lär man 
känna varandra på många olika plan, 
man får en bredare uppfattning om sina 
lagkamrater och dessutom lovar jag att 
ni kommer att ha extremt kul tillsam-
mans. Tips på ett populärt samtalsämne 
är att att diskutera era konkurrenter…
 Givetvis är detta inget som är förbe-
hållet ”eliten” utan kan anordnas oavsett 
vilken nivå man spelar på. Ni kanske re-

Viktigt med laganda
Spelar du i ett bridgelag? Förbättra era resultat genom lagbyggande 
aktiviteter! Ni kommer att ha extremt kul tillsammans, skriver Johan Sylvan 
som själv anordnar middagar med efterföljande spel för sitt ligalag. 
TEXT: JOHAN SYLVAN, STOCKHOLM  FOTO: AMELIE SYLVAN, STOCKHOLM  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

Trivsel vid sidan av bordet.

Till bords. Fr v: Jan Andersson, Mikael Lindblom, Johan Sylvan, Jan Selberg, 
Anders Palmgren och Olle Wademark.
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dan har liknande tillställningar, men om 
inte rekommenderar jag er varmt att tes-
ta. Upplägget kan modifieras på många 
olika sätt; kanske är det lättare med kny-
tis. Man kan också tänka sig andra lag-
byggande aktiviteter som t ex bowling, 
femkamp, biobesök eller annat. 
 Apropå bridge. Jonas Petersson fick 
som giv upp följande hand:

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

Jonas öppnade med 1c (naturligt eller 
balans). Vänsteryttern passade och part-
nern bjöd 12, visandes hjärter eftersom 
de spelar med transfer. Högeryttern klev 
in med 1s och Jonas dubblade för att 
visa trestöd i hjärter. Pass till vänster, 
2s av partnern och pass till höger följde. 
Budgivningen har alltså gått:

SYD VÄST NORD ÖST
1c* pass  12* 1s 
D* pass 2s* pass  
?

Nu då? 
 Jonas som normalt sett har 12-14 ba-
lans ville inte nöja sig med 2NT, efter-
som han var osäker på om 2s var ut-
gångskrav eller bara minst invit. Istället 
för att hoppa till 3NT valde han mästar-
budet 3s, som borde visa maximum och 
olämpligt spaderhåll.
 Partnern hade nu ett enkelt 3NT-bud 
– och så positionerade de spelföringen 
på rätt hand. Hela given:

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

Med Öst vid utspelet hotade inget, så det 
blev så småningom tio stick.
 Öst hade inte oväntat både ruteress 
och K-kn-10-x-x i spader. Med spader-
utspel av Väst hade 3NT snabbt gått en 
bet med Syd som spelförare…
 Lycka till med lagbyggandet!

Olle ”rankingettan” Wademark  
har just satt i sig två kilo dessertost.

Efterrättsexpert Yvonne 
Wiseman.

Crème Ninon. Mannerströms räksoppa.

Alla distriktslag spelar gratis 
och har chans att vinna 10.000 kr!
Alla distrikt får anmäla valfritt antal lag med gratis start 
i Chairman’s Cup förutsatt att följande villkor uppfylls:

• Högst två spelare i laget får tidigare har deltagit i CC

• Samtliga spelare i laget måste tillhöra samma distrikt

• Laget måste bära distriktets namn (vid flera lag t ex  
  Örebro 1 o s v)

Huvudcup och bonuscup betalas av lagen. Distriktslagen spelar 
om ett distriktspris om 10.000 kr till det lag som klarar sig längst 
i tävlingen.

DISTRIKTSTÄVLING
I CHAIRMAN’S CUP
DISTRIKTSTÄVLING
I CHAIRMAN’S CUP
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Ordet solid kan man inte använda sig av 
i samma mening med någon av spelarna 
i vårt gäng vid robberbordet. Ett utantag 
finns: Arne Eriksson. Han är även kallad 
Målaren och alltså normalt sett den mest 
solide av oss.
 Denna dag hade nog Målaren av miss-
tag fått i sig röd målarfärg istället för 
rödbetsjuice till frukost, för han var sig 
inte lik! 
 Jag spelade ihop med Janne pråm-
dragare och mötte Målaren tillsammans 
med Henning med de stora händerna! 
När Henning tar en ”grabbanäve”  med 
popcorn i skålen så är det bara att gå och 
poppa nya, för det kommer inte att fin-
nas några kvar!
 Tyvärr så verkade det som om Pråmis 
hade tagit semester i de tolv givarna med 
mig, för han hade bara skithänder.
 Jag drog som Syd upp följande hand i 
ozon mot zon:

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

Budgivningen gick:

SYD VÄST NORD ÖST
Jag Målaren Pråmis Henning
 22* pass 2s 
3c 43 pass pass  
?

Pråmis brukar vara en försiktig general, 
så ibland får jag även bjuda på hans kort 
så gott det går. Jag började att fundera. 
Hur sitter det? 22 var Multi och visade 
någon sexkorts högfärg och 6-10 hp. 
Med tanke på att Målaren bjöd 43, med 
sin svaga hand, borde tyda på att han har 
en maxhand med sexkorts hjärter. Hen-

Lurad av Målaren
I boken Mästerlig bridgepsykologi berättar Peter Fredin bl a om intressanta 
och dråpliga händelser vid de gröna borden. I detta nummer berättar Peter  
om när han tog en chans i möte med Målaren, något som slog bakut.
TEXT: PETER FREDIN, MALMÖ  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL  FOTO: PRIVAT

ning har nog max två spader och minst 
trekorts hjärter för sitt 2s, ett bud som 
ber partnern att passa med spader och 
annars korrigera till 33.
 Detta innebär att Pråmis har minst 
femkorts spader och max en hjärter. Vil-
ken anpassning vi verkar ha!
 Stolt som en tupp bjöd jag 4s! Givet-
vis är det ett riktigt idiotbud , men det är 
inte säkert att någon kan dubbla.
 Målaren kunde dubbla. Det eftersom 
han hade:

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

Han hade spader!!!! Jag blev grundligt 
lurad som vanligt ...
 Stackars Pråmis fick priffa till 5c med 
denna hand:

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

Målaren dubblade även detta kontrakt. 
När röken skingrat sig stod det -500 i 
protokollet. 
 Hela given:

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

43 går hem vid rätt giss i spader – men 
det hade nog inte Målaren hittat! 

 Vilken idiot man är som inte kan vara 
solid för en gångs skull!
 Jag sa till Pråmis, att i fortsättningen 
så bjuder du dina egna kort och eventu-
ellt även mina för tvärtom fungerar ju 
uppenbarligen inte!
 De efterföljande tolv givarna spelade 
jag i par med Henning.
 Jag drog upp följande hand i zon mot 
ozon:

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

Budgivningen går:

SYD VÄST NORD ÖST
Jag Målaren Henning Pråmis
   pass
12 3c D 6c  
?

Vad ska man nu bjuda?
 Pråmis skulle nog inte bjuda 6c om 
han inte var rädd för att vi gjorde slam. 
Därför chansade jag på 62.
 Henning, som även har världens 
största högertumme, hade givetvis råkat 
missklicka på skärmen, då han dubblat 
istället för att bjuda 32, för han la upp 
följande träkarl:

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

Jag claimade snabbt en bet, då motstån-
darna måste få stick för högfärgsessen.
 Man kan inte lita på någon i dessa ti-
der. Speciellt inte någon vid mitt robber-
bord.
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Thomas Karlsson, Östersund, gjorde ny-
ligen ett inlägg på SBF:s anslagstavla, där 
han föreslog att de bästa på Sverige-ran-
kingen skulle få utmana det uttagna öpp-
na landslaget. Givetvis inte i syfte att vid 
eventuell vinst istället bli uttagna!
 Det fick mig osökt att tänka på något 
liknande som förekom i fotboll, bandy 
och ishockey fram till 90-talet. Dagstid-
ningarna tog gemensamt ut ”pressens 
lag”, som bestod av de som inte blivit 
landslagsuttagna men ändå ansågs som 
mycket kompetenta. Sedan spelades 
match(er) mellan det uttagna landslaget 
och ”pressens lag”.
 Intresset var stort i massmedia för 
dessa matcher och ofta en ”snackis” mel-
lan sportintresserade arbetskamrater.
 I bridgesammanhang förekom nå-
got liknande på 80-talet. En match 
som fick stort genomslag i bridge-
media var när Mats Nilsland–Anders 
Wirgren och Björn Fallenius–Magnus 
Lindkvist utmanade det av dåvarande 
kapten PD Lindeberg uttagna landsla-
get till en match med rama och allt på 
Lunds stadsbibliotek. Utmanarna satsa-
de 10 000 kr mot landslagets 5 000 kr, 
så landslaget hade svårt att tacka nej.  
Utmanarna vann matchen och lands-
lagsspelarna fick punga ut med 5 000 kr. 
Som kuriosa kan nämnas att Magnus och 
Björn spelade vanliga markeringar, och 
hörde PO Sundelin efteråt kommentera 
”Det är helvete vad de falskmarkerar!”.

Gör bridgen mer synlig!
Ett av förbundets strategiska mål är syn-
lighet. Jag tror att utmanarmatcher vore 
väl värt att pröva även i dagens bridge. 
Fördelarna är flera och här är några: 

1. Kan ge ett visst genomslag i mass- 
 media, vilket gör bridgen mer   
 synlig och därmed ökar intresset 
 för bridge rent allmänt.    
2. SBF kan ta betalt av åskådarna, 
 vilket skulle stärka förbundets  

 ekonomi. Efter pandemin kan   
 matcherna följas live och då kan
 även en inträdesavgift tas ut. 
3. Kul för SBF:s medlemmar och 
 övriga bridgeintresserade. 
 Tänk att få sitta några meter   
 från sina landslagsidoler och följa  
 spelet! Själv skulle jag med nöje 
 bänka mig vid unge stjärnskottet,
 Simon Hult, som alltid är stabil! 
4. Landslaget skulle få bästa möjliga  
 träning mot högklassigt svenskt  
 motstånd.
5. Landslaget skulle förhoppningsvis  
 visa att de är väl värda uttagningen.
6. ”Pressens lag” skulle även de få bra  
 bridgeträning och dessutom en  
 chans att visa vad de går för inför  
 senare uttagningar.

Detta förslag är alltså inte avsett att nöd-
vändigtvis sjösättas redan innan Ber-
muda Bowl, som ju (förhoppningsvis) 
spelas redan om en dryg månad, utan 
matcherna kan ju anordnas även efter 
senare uttagningar.
 U26-landslaget har redan utmanat  

andra landslag på nätet. De inledde 
med seger över veteranlandslaget den 
18 januari och följde upp triumfen med 
att betvinga det öppna laget 20 januari. 
Framtiden ser lovande ut!
 Detta är ju dock inte samma sak som 
”utmanarmatcher”, utan mer en träning 
som framförallt följs av närmast sörjande.
 Enligt Jan Lagerman, kapten för öpp-
na landslaget, har de dessutom redan 
förfrågningar om träningsmatcher inför 
VM från bl a Norge och Portugal. Inför 
EM är en OBS-tävling planerad i vår. 
 Det aktuella landslaget måste givetvis 
tacka ja och helst tycka det är kul, me-
ningsfullt och skatta det som bra träning.
 Att utse ”utmanarlaget” är också en 
delikat uppgift; de måste dessutom tacka 
ja för att matcherna ska bli av. 
 Själva arrangemangen bör SBF stå för, 
då det framför allt ligger i deras intresse 
att popularisera och synliggöra bridgen.
 Dessa föreslagna ”utmanarmatcher” 
är inte tänkta att ifrågasätta de uttagna 
landslagsspelarnas kapacitet eller ut-
tagningen, utan enbart ett sätt för alla 
inblandade att få bra träning och öka 
bridge intresset rent allmänt.

Utmanarmatcher
I fotboll, bandy och ishockey väckte matcher mellan ”pressens lag” och 
landslaget stort medialt intresse. Även bridgesporten har haft liknande  
tillställningar. Det är dags att damma av den idén, menar Johan Sylvan.
TEXT: JOHAN SYLVAN, STOCKHOLM  FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE & AMELIE SYLVAN, STOCKHOLM

Intresse finns för att se våra bridgestjärnor. Här ses Peter Fredin i aktion.
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Vid Riksstämman 2021 pekades med-
lemstappet ut som det mest bekymmer-
samma. Fokus uppges nu vara nyrekry-
tering och att få tillbaka de medlemmar 
som tappat kontakten med bridgen. 
 Styrelsen i SBF har arbetat fram en 
grund för en strategiplan med fem mål; 
engagemang, stolthet, tävlingar för alla, 
synlighet och rekrytering. 
 När det gäller punkten ”tävlingar för 
alla”, tror jag att en framgångsfaktor är 
att undantagslöst redovisa resultaten 
från tävlingarna utifrån både scratch och 
hcp. 
 Att efter någon enstaka kurs börja 
tävla bland garvade spelare kan upplevas 
motigt. Känslan av att inte räcka till för-

”Redovisa resultaten
både i scratch och hcp”
Om klubbar redovisar tävlingsresultat utifrån både scratch och handikapp 
kommer de med högt handikapp spela mera, menar Camilla Löfstedt.
TEXT: CAMILLA LÖFSTEDT, GÖTEBORG  FOTO: PRIVAT

stärks sannolikt av resultattavlan. Samti-
digt är det ofta det rådet nybörjare får; 
att börja tävla och att det är så de lär sig 
och får mängdträning. Det antalet brick-
or som bara ett fåtal tävlingar innebär 
överstiger vida det antalet brickor som 
kurser kan erbjuda. 
 Genom att redovisa tävlingsresultaten 
utifrån både scratch och hcp kan nybör-
jare få sig en välbehövlig uppmuntran 
och sporre. Att det är de som vinner uti-
från scratch som är de som har presterat 
bäst torde det inte råda några som helst 
tvivel kring. Däremot kan de spelare 
med högre hcp som lyckas komma högt 
upp i resultatlistan utifrån hcp känna att 
de utifrån sina förutsättningar och nivån 

på motståndarna har presterat bra vid 
tävlingen. Den stimulansen det ger leder 
med stor sannolikhet till fortsatt och mer 
tävlande på olika fysiska klubbar.  
 Jämförelsen med golf ligger nära till 
hands, där handicapsystemet är ett sätt 
att jämna ut skillnader mellan golfspela-
re av olika skicklighet. 

Locka tillbaka de som lämnat
Även när det gäller att få tillbaka de 
medlemmar som har tappat kontakten 
med bridgen tror jag att resultatredo-
visning utifrån hcp är ett vinnande kon-
cept. Jag tror att många faktiskt inte har 
tappat kontakten. Däremot har de hittat 
andra former för sitt bridgespel än täv-
lingar organiserade av klubbar som till-
hör Svenska Bridgeförbundet. Många är 
antagligen de som har börjat med hem-
mabridge i större utsträckning. Det har 
också framkommit att spel online fått 
ett rejält uppsving och där finns det en 
hel räcka av bridgeklubbar som erbjuder 
gratis spel. 
 Dessa personer tror jag att vi kan 
locka tillbaka. Två resultatlistor, som 
alltså innebär en större möjlighet till en 
framskjuten placering, skulle leda till ett 
ökat incitament att återgå till att bli beta-
lande medlem. 
 Det finns alltså vinster, såväl för den 
enskilde som för klubbarna. Medlem-
stappet är ett konstaterat, mycket be-
kymmersamt, problem. Det finns en 
strategiplan och att det behöver göras 
mycket på flera olika plan för att komma 
till rätta med det sviktande medlemsan-
talet står klart för alla. Att se över möj-
ligheten till att i de flesta klubbtävlingar 
redovisa tävlingsresultaten utifrån både 
scratch och hcp borde vara en naturlig 
del i detta omfattande arbete. 

MiniBridge

Det beräknas finnas drygt en miljon kortspelare i världen 

som tävlingsspelar i Bridge, varav drygt 27 500 är svenskar. 

Alla spelar efter samma regelbok. Här ska du på några 

minuter få en inblick i kortspelet som roar och utmanar. 

Så fort spelaren till vänster om 
spelföraren spelat ut sitt första 
kort lägger träkarlen upp alla  
sina 13 kort på bordet i prydliga 
kolumner. Spelföraren spelar både 
sina egna och träkarlens kort.  
Träkarlen får inte lägga sig i  
spelet, utan gör bara vad spel- 
föraren säger. 

Den spelare som vunnit före- 
gående stick startar nästa stick. 
I bridge är esset det högsta kortet 
och tvåan det lägsta. I varje stick 
får du spela vilket kort du vill, 
högt eller lågt, i den utspelade 
färgen.

I spel utan trumf är det alltid det 
högsta kortet i den spelade färgen 
som vinner sticket. I trumfspel kan 
du vinna stick genom att spela ett 
kort i trumffärgen när du inte har 
något kort i den spelade färgen. 
Kan du inte följa färg får du dock 
lägga precis vad du vill. 

Om flera spelare trumfar i samma 
stick vinns sticket av den som 
spelat den högsta trumfen.  
Observera att du inte är tvungen 
att spela trumf när du inte kan  
bekänna färg. Du får lägga vilket 
kort som helst i de övriga färgerna.

Varje spelare ska sedan i tur och 
ordning spela ett kort i varje stick 
tills alla kort är spelade. Spelarna 
behåller sina kort och placerar de 
spelade korten framför sig i en 
rad (med bildsidan nedåt), som en 
etta om sticket vunnits och som 
ett minus om sticket förlorats.. 

Segrare 
När alla 13 stick är spelade gör du 
en notering om vilken giv det var 
och hur många stick respektive 
sida vann. Resultatet jämför du 
sedan mot de andra bord som 
varit med och spelat. På så sätt 
vet du om ni vunnit eller ej då 
vart och ett av paren summerar 
alla sina vunna stick.

Protokoll finns på nästa sida.

Rättvist spel
I tävlingsbridge spelas det vid 
minst två bord. Genom att 
använda sig av en bricka, en 
rektangulär plastbricka med fyra 
fickor, markerad med Nord-Syd-
Öst-Väst, kan du efter spelet 
lägga in korten i brickan. 

På så vis kan övriga bord spela 
med exakt samma kort och 
jämföra resultaten för att se 
vem som vunnit, vilket gör att 
turmomentet elimineras och du 
kan aldrig säga att du haft dåliga 
kort.

MiniBridge
Minibridge är ett bra sätt att introduceras 
i bridgens fascinerande värld.

Foldern ”MiniBridge” kan beställas kostnadsfritt på  
www.bridgeforlaget.se. Endast eventuell frakt debiteras.



Handikapp 
Hur funkar det?

•  Alla medlemmar har ett handikapp. 52 är högsta  
 möjliga handikapp.
•  En tävling med handikappberäkning krymper  
 startfältets skillnad i spelstyrka.
•  Ju lägre handikapp man har, desto bättre har man  
 lyckats i de tävlingar man ställt upp i. Lågt handikapp  
 är alltså bra.
•  Handikappsystemet är ett nollsummespel. När någon  
 sänker sitt handikapp, höjs det för någon annan.
•  Det svenska handikappsystemet i bridge sjösattes 2005.
•  I varje tävling tilldelas du och din partner tillsammans  
 ett förväntat resultat, beroende på startfältets  
 snitthandikapp. 

Lågt handikapp = BRA!         Högsta möjliga handikapp = 52

Exempel
Här följer Kalle Klövers senaste handikapp resultat.  
Kalles handikapp inför tävlingen 7 december var 31,24.
7 december  
Förväntat resultat i denna tävling var 50,13%, men Kalle 
fick ett bättre resultat än förväntat: 55,56%. Kalle sänkte 
därmed sitt handikapp med 0,31 till 30,93.
19 december 
Förväntat resultat i denna tävling var 56,25%.  
Kalle skötte sig utmärkt och spelade ihop hela 70,56%.  
Kalle sänkte därmed sitt handikapp med 0,74 till 30,20.
3 januari  
Förväntat resultat i denna tävling var 51,40%, men Kalle 
hamnade precis på medel: 50,00%. Kalle höjde därmed 
sitt handikapp med 0,11. 
10 januari  
Förväntat resultat för Kalle i denna tävling var 52,21%, 
men Kalle var helt under isen och skrapade bara ihop 
42,36%. Kalle höjde därmed sitt handikapp med 0,71.
13 januari  
Förväntat resulat i denna tävling var 48,76%, men Kalle 
glänste med ett resultat på 52,08%. Kalle sänkte sitt han-
dikapp med 0,28. Kalles nya handikapp är nu 30,74.

För mer information: www.svenskbridge.se

Vilket är ditt handikapp?  
Sök det på ”Mina sidor” på www.svenskbridge.se

•  Är ert handikapp lägre än tävlingens snitt, förväntas  
 ni komma över medel. Är ert handikapp högre,  
 förväntas ni komma under medel.
•  Når ni ett bättre resultat än det förväntade, sänks  
 era handikapp. Når ni inte upp till det förväntade  
 resultatet höjs era handikapp.
•  För att få fram ett slutresultat i en handikapptävling  
 dras poäng av från par med lägre handikapp än  
 snittet. Par med högre handikapp ges extra poäng.
•  Fördelningen av mästarpoäng baseras i första hand på  
 verkligt resultat, i andra hand handikapptävlingens.
•  Partävlingar som rapporteras till Svenska Bridgeför- 
 bundet är handikappgrundande, oavsett om klubben  
 arrangerat tävlingen som handikapptävling eller ej.

Kalle Klöver

• Kalles handikapp före tävlingen 7 december var 31,24.
• Kalles handikapp inför nästa tävling är 30,74.
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Den förra artikeln 
handlade om fel-
aktiga förklaring-
ar men också om 
felaktiga bud och 
psykar. Låt oss un-
dersöka detta lite 
närmare och titta 
på ett exempel. Det 
är påhittat men 
inspirerat av en 
verklig händelse i 
en lagmatch 2021. 
Given är tyvärr inte 
sparad, så se detta 

som ett påhittat, men förhoppningsvis 
givande, exempel.

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

SYD VÄST NORD ÖST
 pass 2NT D 
3c  pass pass 3s 
pass 4s pass pass 
pass

Syd spelade ut klöverknekt och resultatet 
blev en straff. Det var väl inget särskilt 
konstigt med den här given? Öst hade en 
stark hand. Väst chansade på att höja till 
utgång vilken inte gick hem.

Felaktiga bud
och felaktiga förklaringar
Lagkommissionens Jan Eric Larsson reder ut vad som gäller vid felaktiga
bud och felaktiga förklaringar. 
TEXT: JAN ERIC LARSSON, LUND  ILLUSTRATIION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

 Nu till problemet och lagfrågorna!
 Nords öppningsbud 2NT visade 20-21 
och en balanserad hand. Men Nord trod-
de att Väst öppnat med en högfärg och 
bjöd därför 2NT för att visa minst 5-5 
i lågfärgerna. Sedan såg Nord att Västs 
första bud faktiskt var pass.
 Öst frågade vad budet 2NT betydde, 
fick veta att det var en vanlig överstark 
öppning i 2NT och valde att dubbla. Syd 
hade tillräckligt med styrka för en hög-
färgsfråga och Väst passade naturligtvis. 
När Nord nu passade insåg de övriga 
runt bordet att något måste vara fel. Öst 
visade sin spader och Väst chansade på 
utgång.
 Ingen runt bordet tog upp detta som 
en lagfråga under matchen. Det var 
Nord som senare frågade Peter Ventura, 
som i sin tur förde frågan vidare till Lag-
kommissionen.

Felaktiga bud
Det är tillåtet att avvika från de system 
och konventioner man har. Det är helt 
enkelt tillåtet att begå misstag i budgiv-
ningen så länge som överenskommel-
ser, alerteringar och förklaringar internt 
stämmer med varandra. I det här fallet 
sade de alla att 2NT visade en balanserad 
hand med 20-21 hp.
 Nord var inte säker på vad lagen 
egentligen säger om detta, men valde att 
inte på något sätt avslöja misstaget. Det 
är precis vad man ska göra.
 Lag 75 C Felaktig förklaring eller felak-
tigt bud lyder så här:
 ”Om parets överenskommelser har 
förklarats korrekt och misstaget är det 
bud som bjudits och inte förklaringen, 

har inget regelbrott begåtts. Det är för-
bjudet både att rätta förklaringen och att 
tillkalla tävlingsledaren. Man har ingen 
skyldighet att rätta förklaringen senare 
heller. Oavsett skada ska resultatet stå 
[men se Lag 21B1(b)].”
 Lagboken innehåller alltså en paragraf 
som hanterar fallet ovan. Notera att man 
aktivt måste undvika att avslöja något, t ex, 
genom att vilja kalla på tävlingsledaren, 
nämna något eller ens se bekymrad ut 
för att man bjudit fel. Kom ihåg det sist-
nämnda. Många bridgespelare begår 
detta fel utan att tänka sig för. Beter man 
sig så att man avslöjar att något är fel kan 
man hjälpa sin partner och det får man 
inte.
 En viktig del i lagarna är syftningen till 
Lag 21B1(b). Den delen av Lag 21 lyder 
så här:
 ”Tävlingsledaren ska förutsätta felak-
tig förklaring snarare än felaktigt bud i 
avsaknad av bevis på motsatsen.”
 I det här fallet var det uppenbart att 
det var ett felaktigt bud, eftersom öpp-
ningsbudet 2NT fanns med på deklara-
tionskorten och förklarades korrekt av 
Syd enligt överenskommelserna. Men 
om ett bud inte beskrivs på deklaratio-
ner eller i systemanteckningar slår Lag 
21B1(b) till. Är spelarna osäkra om vad 
som egentligen gäller, ska tävlingsleda-
ren alltså förutsätta en felaktig förklaring 
och kompensera motståndarna om felet 
orsakar ett dåligt resultat för dem.

Psykningar
Precis samma sak gäller när en spelare 
bluffar. Lag 40C säger tydligt att det får 
man göra, och man behöver inte avslöja 

LK HAR 
ORDET
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eller förklara det. Men som jag skrev i en 
tidigare artikel är det viktigt att partnern 
inte är mer van vid detta än vad motstån-
darna är. Blir partnern van vid avvikelser 
går det plötsligt över i ett av de grövsta 
regelbrotten, nämligen det om hemliga 
överenskommelser. Psyka tillräckligt säl-
lan så att partnern inte blir van vid det.

Felaktiga förklaringar
Felaktiga bud är alltså tillåtna. Däremot 
är felaktiga förklaringar inte det. I detta 
fall ska man tillkalla tävlingsledaren. Om 
förklaringen lett motståndarna fel, ska 
det kompenseras.
 Slutsatsen av allt detta är enkel. För-
klarar man fel ska det kompenseras. 
Samma sak om fallet är oklart och inte 
kan bevisas eller troliggöras. Men är det 
ett felaktigt bud eller en psyk så är det 
inget fel enligt lagarna, utan resultatet är 
godkänt. Och man får inte avslöja eller 
ens antyda att det är ett felaktigt bud, för 
då finns risken att man hjälper sin part-
ner.

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 minuter 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 silvertävling 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” (Funbrid-
ges 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.

Efter 2019 års succé för SM Lag 
Mixed i Falkenberg är vi efter 
pandemiuppehåll 2020-2021 nu 
redo för ett nytt toppenarrange-
mang. Vi hoppas förstås att just 
du vill vara med! Spellokalen lig-
ger mitt i centrum, vilket innebär 
att det finns ett stort utbud av 
lunchrestauranger på mycket 
nära gångavstånd. 

De lag som är utslagna efter 
kvalet (även efter kvartsfinalen 
som spelas på söndagen) har 
en automatiskt reserverad plats 
i Falkenbergsveckans lagtäv-
ling. Startavgiften är 1 600 kr/lag. 
10 juli är sista anmälningsdag. 
Boka boende i tid! Falkenberg är 
en välbesökt sommarstad. 

Mer info: www.svenskbridge.se.

SM MIXED
16-17 juli

SM MIXED
16-17 juli
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Har du hört talas om 2- och 3-regeln vid 
spärröppningar? Vad är det för en regel? 
 Jo, det är en förnuftig regel som näs-
tan ingen längre bryr sig om!
 Då kontraktsbridgen blev utvecklad 
ur auktionsbridgen var budgivningen 
tämligen primitiv. Om du hade en bra 
hand, öppnade du på enläget. Med en 
bättre hand, öppnade du på tvåläget. Om 
du hade en ändå bättre hand, ja just det, 
då öppnade du på treläget. Hade du varit 
snäll hela året, kanske jultomten kunde 
ge dig en hand så stark att den gick att 
öppna med på fyrläget!
 Det tog inte särskilt lång tid innan 
man insåg att detta blev alltför slump-
mässigt. Det var bättre, om man tillde-
lats en bra hand, att börja bjuda på låg 
nivå och i lugn och ro nå fram till bästa 
slutbud med hjälp av kravbud. Därmed 
fanns inte längre något behov att visa 
starka händer med höga öppningsbud. 
Istället kunde dessa öppningar användas 
till att visa händer, även om de var svaga, 
som hade stor stickpotential eftersom de 
innehöll en långfärg.

Fördelar med spärrbud
Ett spärrbud ger två fördelar: 1) det ger 
besked om en föredragen trumffärg och 
2) det förhindrar motståndare, med star-
ka händer, att hitta bästa kontraktet på 
vetenskapligt vis. Eftersom sådana bud 
var bridgens motsvarighet till militärens 
”förebyggande anfall” blev de kända som 
”förebyggande bud” och gavs på engel-
ska termen ”pre-empts” medan svenska 
begreppet blev ”spärrbud”.
 Självfallet innebär det en risk att öpp-
na på hög nivå med svaga kort. Det kan 

Sunda principer
för spärröppningar
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 
situa tioner, både i budgivning och spelföring, med en stor portion fantasi.
 Denna gång berättar Zia om spärrbud.
TEXT: ZIA MAHMOOD, LONDON

hända att du öppnar på treläget, eller 
högre, och partnern lägger ner en träkarl 
som inte tar ett endaste stick. Motstån-
darna kommer då inte att bry sig särde-
les om att hitta sitt optimala kontrakt. 
Genom att dubbla dig blir de rikligt 
kompenserade för utgången de mist.
 På så vis föddes 2- och 3-regeln. Idén 
var att du bara skulle spärröppna om du 
kunde garantera att du inte skulle gå fler 
än två bet i zon och tre bet i ozon. Det 
betyder att du inte kommer att böta mer 
än 500, även om partnern ger dig en vär-
delös träkarl och motståndarna är ovän-
liga nog att dubbla dig. Försäkringspre-
mien ansågs accepterad, för om du sitter 
med en svag hand och partnern ingen-
ting har, betyder det att motståndarna 
sannolikt gör slam eller åtminstone har 
utgång i korten. 
 En hand som denna

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

ansågs vara en sund spärröppning med 
3s i ozon. Du kan vara rätt säker på att 
skrapa ihop sex stick med spader som 
trumf utan hjälp från partnern. I zonen 
betraktades det säkrare att passa.
 Med den här handen

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

öppnar du med 43 i ozon och 33 i zon, 
då den innehåller sju stick med hjärter 
som trumf.

1100-regeln
Idag har 2- och 3-regeln blivit ersatt av 
1100-regeln. Det är i vart fall vad du 

skulle kunna tro om du ser experterna i 
aktion! För allt eftersom budgivningen 
utvecklats vad gäller precision och kom-
plexitet, har behovet av att förstöra mot-
ståndarnas budgivning växt. Intar du en 
passiv åskådarroll, så snart du tilldelats 
en svag hand, kommer motståndarna 
bjuda en radda utgångar och slammar – 
och du får en bedrövlig afton.
 Då är det bättre att sätta en käpp i hju-
let – och det behöver inte vara en solid 
käpp som i exemplen ovan. I ozon är det 
tillräckligt med något som 

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

för att öppna med 3s.
 Jodå, det stämmer att du i värsta fall 
bara kan skrapa ihop fyra stick i 3s dub-
belt och att du i så fall måste betala ut 
1100. Men varför vara så pessimistisk? 
Många goda ting kan ske när du spärr-
öppnar. Istället för att dubbla dig, kanske 

Zias tips
1  SPÄRRÖPPNA med bräckliga 

tillgångar om du befinner dig i 
ozon samt i första och tredje hand.

2 HÅLL HÅRT I 2- och 3-regeln när 
du befinner dig i zonen.
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motståndarna havererar i ett kontrakt 
som inte står. Får de bjuda i lugn och ro 
ökar sannolikheten att de hittar ett bra 
kontrakt.
 Om en motspelare bestämmer sig för 
att bjuda över din spärr, kan det hända 
att han hamnar i din partners leende gap. 

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

SYD VÄST NORD DU
   3s 
43 D pass pass 
pass

Denna gång är det ni som inkasserar 
800, något som ni definitivt inte skulle ha 
gjort om du passat i öppningen. Syds 43 
var inte ett tokigt bud; han var mer eller 
mindre tvungen att bjuda på fyrläget till 
en följd av den press du satte på honom.
 Nästa gång du plockar upp en maläten 
sjukortsfärg, vill jag utan vidare rekom-
mendera dig att spärröppna på treläget. 
För en sådan manöver behöver du star-
ka nerver och en sympatisk partner, och 
även om jag inte tvivlar på att du har 
starka nerver är jag inte helt säker på att 
din partner mäktar med pärsen!
 Min poäng är, att bra spelare alltid 
är på hugget och uppmärksam på hur 
värdefullt det är att skapa problem för 
motståndarna. Att svära trohet till den 
gamla 2- och 3-regeln kan beröva dig 
många chanser till spänning och lyckade 
resultat.
 Se där, ja. Nu när du kommit så här 
långt, har du tillgodosett dig sunda prin-
ciper för spärröppningar. 

Delta med ett lag i öppna SM lag veteran! Tävlingen spelas 
under Bridgefestivalen och är öppen för er som är födda 
1961 eller tidigare. Kval pågår tisdag-onsdag 2-3 augusti 
och slutspel 3-4 augusti. Anmälan ska ske på förbundets 
hemsida eller på plats i Örebro. 

Sista anmälningsdag är 1 augusti kl 20.00. I tävlingen spe-
las om mästarpoäng enligt gällande bestämmelser. Start-
avgiften är 1.600 kr per lag. Spelavgiften ska vara betald 
före spelstart. 400 kr ges i rabatt vid betalning senast den 
29 juli. Vi ses i Örebro!

SM LAG VETERANSM LAG VETERAN

Under Bridgefestivalens avslutande 
helg, 6-7 augusti, spelas partäv-
lingen Guldgruvan. På lördagen 
inleds tävlingen med kval (Gröna 
Hissen) och följs av finalspel på 
söndagen. Carry over används. 

I samtliga grupper utdelas guldpo-
äng, därav namnet, enligt följande 
modell. Grupp A: 10-7-5-4. Grupp 
B-C: 3-2-1. Grupp D-G: 2-1. I alla 
övriga grupper som därefter följer 
belönas endast segrarparet med 
1 GP. Inga silver- eller bronspoäng 
utdelas i tävlingen. Det spelas 42 
brickor på lördagen och 30 brickor på söndagen. Startavgift: 300 kr. 
40% går tillbaka i prispengar. I grupp B-J får vinnarparet 1.000 kr. 
Resterande fördelas på topp-5 i A.

GULDGRUVANGULDGRUVAN

Gör ett klipp! Festivalklippet 
kostar 300 kronor. Då får man 
spela vilka tävlingar man 
vill under Bridgefestivalens 
tre sista dagar. Man kan 
sålunda spela obegränsat 
antal brons-, silver- eller guld-
tävlingar, dock ej SM-final. 

FESTIVALKLIPPETFESTIVALKLIPPET



   B R I D G E3 0

Styrkemarkering använder i stort sett 
samtliga par, och behärskar dem bra, 
men många ”struntar” i längdmarke-
ringar. Så borde det inte vara, för det 
finns mycket att vinna på att lära sig att 
längdmarkera.
 Jag ska här först kort förklara när man 
använder vad, och sedan gå in på ett ex-
empel som visar varför längdmarkeringar 
kan vara så viktiga.

Styrkemarkering
Styrkemarkeringar används när partnern 
spelar en färg och du ska bekänna. Det 
vanliga i Sverige är då omvända styrke-
markeringar, även kallad Schneider, som 
innebär att du lägger ett lågt kort om du 
har bra i färgen och ett högt kort om du 
har det dåligt ställt i färgen.

Längdmarkering
Längdmarkeringar används när spelföra-
ren spelar en färg och du ska bekänna. 
Den vanligaste längdmarkeringen kallas 
Malmö, och innebär att du lägger ett lågt 
kort för att visa jämnt antal kort i färgen 
och ett högt kort för att visa ett udda an-
tal kort i färgen.

Kombinera markeringarna
Dessa markeringar kan dessutom kom-
bineras när du inte kan bekänna utan 
ska saka ett eller flera kort i en annan 
färg. Då är det första kortet du sakar en 
styrkemarkering och det andra kortet 
en längdmarkering. Har du till exempel 
E-7-5-2 i en färg och ska saka lägger du 
alltså först tvåan, för att visa att du har 
styrka i färgen, och sedan ditt lägsta kort 
i färgen (femman) för att visa att du har 
ett jämnt antal.

Längdmarkeringar
förbättrar motspelet
Det finns huvudsakligen två typer av markeringar. Det är markeringar för  
styrka och längd. De flesta behärskar styrkemarkeringen, men det finns  
mycket att vinna på att ta till sig kunskap om längdmarkeringar.
TEXT: JOHAN SYLVAN, STOCKHOLM  FOTO: AMELIE SYLVAN, STOCKHOLM  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

Varför styrkemarkeringar?
Framför allt styrkemarkerar man för att 
partnern vet om han ska fortsätta i fär-
gen alternativt byta färg. Ett annat skäl är 
att du ofta kan räkna ut vad spelföraren 
har för honnörer i de andra färgerna be-
roende på vad han visat i allmän styrka 
och vad du har i den aktuella färgen.

Varför längdmarkeringar?
Ett av huvudskälen är att man, genom 
att veta hur många kort partnern har i en 
färg, kan räkna ut spelförarens (troliga) 
fördelning vilket kan vara till stor hjälp 
i motspelet. Bland annat hjälper det dig 
att räkna ut när du ska ta ett stick, oftast 
när spelföraren har slut på färgen så att 
han inte kommer åt träkarlens godspe-
lade stick. Detta gäller framför allt när 
bordet saknar andra ingångar.
 Det kan också vara bra att känna till 
spelförarens fördelning så att du i slut-
läget håller rätt kort och inte sakar bort 
håll i färger och därigenom ger spelföra-
ren extra stick. I den här given får du se 
varför längdmarkeringar kan vara avgö-
rande för att beta kontraktet.

Du tar som Väst upp följande kort:

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

Budgivningen är kort men intensiv:

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

Syd öppnar med 2NT, som visar 20-21 
hp och en jämn hand, varpå Nord avslu-
tar budgivningen med 3NT. 
 Du och din partner passar båda och 
du ska alltså spela ut mot 3NT.

Utspel
Du spelar givetvis ut spaderdam från 
din fina sekvens, i hopp om att snabbt 
godspela två eller tre spaderstick. Nord, 
som är träkarl, lägger upp sina kort.

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

Eftersom spelföraren visat 20-21 hp och 
du kan se 6 hp hos träkarlen vet du att 
motståndarna förfogar över 26-27 hp. 
Rekommenderat antal hp för att bjuda 
utgång är ju 26, så detta kan bli en hård 
kamp! Att man har gemensamma 27 hp 
är ju ingen garanti för att kontraktet ska 
gå hem; det är bara en riktlinje.
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 Du har själv 9 hp och vet därför att 
partnern har de 4-5 hp som blir över.

Strategi
Du inser att klöverfärgen troligen kom-
mer att spela en avgörande roll för hu-
ruvida kontraktet ska gå hem eller ej. 
Eftersom träkarlen inte har några in-
gångar vill du därför minimera antalet 
klöverstick som kommer att vinnas av 
träkarlen. Detta gör du genom att se till 
att spelföraren inte har någon klöver 
kvar att spela in bordet med när du väl 
har tagit för ditt ess.

Använd längdmarkeringen!
Din plan är alltså att vänta med ditt klö-
veress tills spelföraren inte längre har 
några kort kvar i färgen. Hur vet du det?
 Jo, genom att få veta hur många klöver 
din partner har kan du enkelt räkna ut 
hur många klöver spelföraren har! 
 Du ser själv totalt åtta klöver på din 
och träkarlens hand tillsammans. Du 
saknar alltså fem klöver. 
 Om din partner har tre klöver har 
spelföraren alltså bara två. Har din part-
ner bara två klöver betyder det att spelfö-
raren har tre. Och eftersom din partner 
kommer att längdmarkera, när spelfö-
raren spelar klöver, kommer du att med 
säkerhet få reda på vilket som är fallet 
denna gång!

Första klöversticket
Efter att ha vunnit första stick med spa-
deress (partnern lågmarkerar med sjuan) 
spelar spelföraren omedelbart klövertvå.

Ska du ta esset?
Nej. 
 Spelföraren kan inte ha singel klöver, 
då han lovat en balanserad hand med 
öppningen 2NT. Du markerar därför 
för udda antal med nian. Träkarlen läg-
ger knekten och partnern spelar tian. 
På klöverdam, som spelas i tredje stick, 
följer nu din partner upp med att spela 
klöverfem.

Hur sitter klövern?
Din partner har markerat för udda antal 
klöver, genom att först bekänna med en 
hög klöver (tian). Detta innebär förstås 
tre till antalet denna gång. 
 Det ger därmed spelföraren två klöver. 
Hade partnern istället lagt lågt-högt, allt-
så femman följt av tian, hade du vetat att 
spelföraren haft återstående tre klöver.

Ta sticket eller ducka igen?
Eftersom du nu vet att spelföraren har 
slut på klöver finns det ingen anledning 
att ge honom även detta stick. Du tar 
alltså för klöveress och fortsätter spader-
attacken med spaderknekt.
 Hade du istället fått veta att spelföra-
ren haft ytterligare en klöver, hade du 
återigen släppt sticket för att blockera 
träkarlens godspelade klöver.
 Bordet är nu helt dött, spelföraren får 
aldrig för sina återstående klöverstick.
 
Hela sitsen
När kortsitsen är denna, kan spelföraren 
endast få ihop åtta stick (två spader-, fyra 
hjärter-, ett ruter- och ett klöverstick):

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

Spelföraren får finna sig i en straff. Note-
ra att han hade fått ytterligare ett klöver-
stick – och därmed gått hem i kontrak-
tet – om du hade släppt även det andra 
klöversticket.

Är det viktigt med markeringar?
Ja, det får man verkligen säga. Inte minst 
denna bricka var ett talande exempel på 
det. Utan längdmarkeringar hade du ju 
haft en ren gissning huruvida du skulle 
tagit andra eller tredje klöversticket – 
och därmed kanske helt i onödan släppt 
hem kontraktet.

Övriga världen
Utomlands markeras det ofta tvärtom 
mot vad vi gör. Där betyder ett lågt kort 
ointresse i färgen respektive udda antal 
medan ett högt kort visar intresse res-
pektive jämnt antal. Vilken metod som 
är bäst är väl mest en smaksak; det vikti-
gaste är att man har klara regler.
 Lycka till med markeringarna!

Skrivklåda gav blogg

Som ny skribent för Bridge bad redaktören mig skriva 
en introduktion. Då ”jag skriver kanonbra, trevligt och 

pedagogiskt” förtjänar mina artiklar en bredare publik, 
menade han. Ventura har som vanligt helt rätt!
  Mina artiklar i tidningen kommer från den blogg jag för 
några år sedan startade. Den kom till då jag dels har en 
viss skrivklåda, dels för att många av mina bridgebekanta 
på alla nivåer efterfrågade instruktiva givar. Jag gjorde ett 
tjugotal inlägg men nådde inte tillräckligt många läsare 
för att det skulle kännas värt den tid jag la ner. Bloggen 
låg nere något år tills jag startade upp den igen. Jag hade 
då i samarbete med min fru Amelie gjort en nätbaserad 
bridgekurs för nybörjare i tio delar, där ambitionen är att 
de som köper kursen ska kunna spela enklare klubbtäv-
lingar efter utbildningen. Vanliga utbildningar hålls ofta en 
gång i veckan under några månader. Många lever stres-
sade liv och inte alla har möjlighet att gå en sådan tids-
krävande kurs. Där kommer vår kurs på totalt omkring fem 

timmar in i bilden. Den är lättare att 
hinna med och kan dessutom avnju-
tas i portioner när man själv har tid.
 De givar jag tar upp i blogginläg-
gen är oftast hämtade från spel på 
nätet, men även konstruerade bud-
givningar och sitsar kan förekomma. 
 Nämner jag några namn på spelare är 
det med all säkerhet vad som förekom vid bordet.
 Jag varvar svårighetsnivån på bloggen; det förekom-
mer artiklar för nybörjare, medelspelare och avancerade. 
Här i tidningen kommer tyngdpunkten ligga på nybörjare 
och medelspelare. Ämnen som dyker upp varierar. 
 Om detta leder till att fler läser min blogg gynnar det ju 
både mig och (förhoppningsvis) läsarnas bridgekunnan-
de! Win-win, alltså…
 Synpunkter, ris eller ros på mina artiklar och bloggen tas 
tacksamt emot! 
 Hoppas ni får en trevlig och lärorik läsning!

Johan Sylvans blogg: https://sylvanbridge.se
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Alla vi bridgespelare har ett gemensamt. 
Vi har alla varit nybörjare! Och egentli-
gen, var vi än befinner oss i vårt bridge-
kunnande, så kommer vi alltid att kunna 
lära oss mer. Ett sätt som är vanligt, men 
också frustrerande, är att lära sig av sina 
misstag. 
 Något roligare är att lära sig av andras 
misstag. En liten hake i sammanhanget 
är dock att veta vad som är ett misstag. 
Även om vi alla har haft en partner som 
gärna förklarar att vi gjort fel, kanske 
han inte alltid har rätt!
 Det kanske bästa sättet att komma 
framåt är kanske att lyssna på och lära 
av bättre spelare, om man har denna 
möjlighet och är lite vetgirig. Det är inte 
alltid enkelt att veta vilka som är bättre 
spelare – och om de verkligen är bättre 
kanske de ändå är dåliga på att förklara 
så man begriper.
 När min fru, Lena, var nybörjare gick 
hon ibland till klubben utan partner. En 
gång fick hon möjlighet att spela med en 
dam som tillhörde klubbens bättre spela-
re. Damen hade dock ett villkor: ”Kan du 
spela Efos-systemet?”
 Lena kanske inte kunde hela det syste-
met, men vem vill missa en bra möjlighet 
genom att vara okunnig, så visst kunde 
hon det. Man kan ju alltid snappa upp ett 
och annat, tänkte hon kanske.
 På en bricka blev det en lite krånglig 
budgivning som Lena inte riktigt hängde 
med på. Hon tog mod till sig och frågade 
damen varför hon bjöd som hon gjorde. 
”Så bjuder jag alltid”, blev svaret! Det 
blev inte fler tävlingar med den damen.
 Jag tycker att det där ordet ”varför” är 
viktigt.
 I mina unga bridgeår fanns det flera 
bridgetidningar i Sverige. I tidningen 
Svensk Bridge förekom en återkomman-
de spalt med namnet ”Bjud med Alvar”, 

Varför gör dom 
på detta viset?
Mats Nilsland förklarar varför vissa bud är bättre än andra. Han berättar sin egen 
åsikt och tar även pulsen på några av våra främsta spelare. Detta nummers ämne 
är inkliv. Vad har elitspelarna för råd om att kliva in eller att avstå? 
TEXT: MATS NILSLAND, BJUV  FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

där ett antal experter varje månad svara-
de på ett antal budproblem. En liknande 
spalt fanns även i Bridgetidningen, men 
många med mig tyckte Alvar Stenbergs 
version var roligare att läsa eftersom 
Alvar blandade visdomen med en stor 
portion humor. Hur som helst var båda 
lärorika eftersom experterna inte enbart 
avgav sitt bud utan även ofta förklarade 
varför de valde just det budet. Jag tror 
det bidrog till att jag snabbare förstod 
vad budgivning handlar om.
 Min tanke med denna spalt är att för-
söka förklara varför vissa bud är bättre 
än andra, även om det enbart är en kvali-
ficerad gissning då man aldrig vet säkert 
förrän efteråt!

Vad säger elitspelarna om inkliv?
Som dagens ämne har jag valt: Ska man 
kliva in eller avstå? Jag tänker inte bara 
berätta min egen åsikt utan avser att 
även fråga andra bridgespelare vad de 
tycker. Är du med? Då kör vi!
 Vad har elitspelarna för råd om frågan 
kliva in eller inte? Jag råkar ha Simon 
Hult och Adam Stokka på besök här nere 
i Las Palmas, så jag börjar med att fråga 
dem.
 Både Simon och Adam har ganska 
nyligen vuxit ur junioråldern där de till-
sammans har en mängd medaljer i våra 
framgångsrika lag. Simon, som även är 
utbildad elektriker, spelar nu bridge på 
heltid. Tillsammans med Gunnar Hall-
berg är han medlem i ett av de mest fram-
gångsrika lagen på nätet, sponsrade av 
engelsmannen Andrew Black. Han har 
även spelat i vårt öppna lag med Simon 
Ekenberg och är nu åter aktuell i landsla-
get tillsammans med Peter Bertheau.
 Adam har även han provat att spela 
bridge professionellt, men känner just nu 
att han vill satsa mer på jobb och familj. 

Flickvännen Yvonne Wiseman är också 
en duktig spelare och har representerat 
både Skottland och England. Adam av-
slöjar också att han inte alls tycker om att 
spela online.
 Tillbaka till ämnet då! Simon berättar 
att han hade föreläst på ett juniorläger 
om just det där med inkliv. Inom paren-
tes tänker jag: hur kan den lille blyge 
parveln ha blivit föreläsare! Simon Hult 
ställer sig tre frågor innan han bestäm-
mer sig för att kliva in:

1. Kan det vara viktigt att hjälpa 
 partnern med utspelet?

2. Är det troligt att vi har högsta 
 kontraktet (merparten av styrkan)?

3.  Kan vi ha en bra offring?

Om svaret på dessa tre frågor, säger Si-
mon, är ett nej ska man passa och inte 
kliva in. Jag tycker dessa regler är bra, 
men sammanhanget har också betydel-
se. Hur är zonerna? Har partnern passat 
i förhand? Vad är öppningsbudet? 
 Adam håller i stort sett med om Si-
mons tre punkter och tillägger att våra 
inkliv och vidare mothandsbud om part-
nern har stöd även har en spärrverkan. 
Det kan hindra motståndarna från att 
hitta rätt slutbud. 
 Frågan är väl egentligen: När ska man 
kliva in med dåliga kort och när ska man 
passa fastän man har bra kort!
 Vi börjar med den första punkten, att 
bjuda för utspelet. Säg att vi sitter Syd i 
detta budläge:

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

SYD VÄST NORD ÖST
 1c  pass 13 
?
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Båda motståndarna har bjudit, vilket 
ofta innebär att de kommer att ta hand 
om slutbudet. En vanlig fortsättning är 
att öppnaren återbjuder 1NT och faran 
med att passa är ju så klart att vår partner 
inte hittar det utspel vi vill ha. 
 Det finns goda skäl att bjuda 1s, men 
man får inte glömma två möjliga nack-
delar: partnern kan ju tro att vi har bätt-
re kort och motståndarna får reda på lite 
om sitsen.
 Jag ringer Peter Fredin, för att höra 
vad han tycker om ämnet. Peter och jag 
har känt varandra länge och spelat i sam-
ma landslag många gånger. Peter börja-
de sin bridgekarriär i Halland och med 
(som min fru ofta påpekar) ”halländsk 
Culbertson” som enda rättesnöre. Det 
är stor skillnad nu, må jag säga! Peter 
brukar själv säga, att han lärde sig bjuda 
genom sitt framgångsrika partnerskap 
med Magnus Lindkvist, men samtidigt 
har jag noterat att han ofta kommer med 
egna idéer.

Vem blir spelförare?
När det gäller utspelsvisande bud har Pe-
ter Fredin en viktig synpunkt. Han tyck-
er man bör fundera på vem av motstån-
darna som man tror blir spelförare. Det 
är ju rätt meningslöst att tipsa partnern 
om ett utspel om man själv ska spela ut! 
 Vi tar en ny hand och ett annat bud-
läge. Ska vi kliva in med 13 på denna 
hand?

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

SYD VÄST NORD ÖST
   1c   
?

Det kan vara viktigt att vår partner får 
reda på vår färg, t ex om han ska spela ut 
mot 3NT, men frågan är: hur viktigt är 
det och vem ska spela ut?
 Vi har inte mycket kort och inte en bra 
färg. Kanske inte ens ett hjärterutspel är 
det bästa utspelet mot ett sangkontrakt 
om partnern har en egen färg! Om vi 
passar och motståndarna hamnar i 3NT 
kanske det är öppnaren som spelar. Då 
kan vi spela ut en hjärter utan att ha be-
rättat om något. Bjuder vi så talar vi om 
att vi tänker spela ut hjärter om de ham-
nar i ett sangkontrakt! Med bara 9 hp 
tycker jag mycket talar emot ett bud på 
denna hand.

Har vi högsta kontraktet?
Låt oss gå över till Simons andra punkt: 
Är det troligt att vi har högsta kontrak-
tet? Här handlar det mest om hur stark 
man är. Om man passar ner händer med 
styrka för egen öppning, kan man få 
svårt att få grepp på den gemensamma 
styrkan. Är man dessutom i zonen finns 
mycket att vinna genom att hitta en egen 
utgång.
 Det är nog lättare om vi vänder på 
frågan. Genom att motståndarna har vi-
sat en viss styrka med öppningsbud och 
kanske ett svar är det ibland lättare att 
konstatera att vi troligen inte har högsta 
kontraktet. Det kan bero på vilka färger-
na är: den sidan som har spaderfärgen 
(eller högsta färgen) har en liten fördel.
 Simon Ekenberg har blivit pappa till 
dottern Juni tillsammans med Tuva 
Nilsmark (dotter till Catrin Nilsmark, 
som vi alla känner som framgångsrik i 
golf). Tuva aspirerar på en plats i junior-
landslaget med Teo Bodin och Simon 
har (gissar jag) utsett sig själv som an-

svarig för deras budsystem – som förstås 
heter Juni!
 Simon bad mig hjälpa till med lite 
synpunkter på systemet och sedermera 
sparring av juniorerna. 
 På följande giv blev Simon Ekenberg 
och jag snuvade på vår utgång. Så här såg 
det ut:

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Tuva Mats Teo Simon
  1c  pass  
12 13 pass 1NT 
pass pass pass

Med 27 hp tillsammans borde vi natur-
ligtvis ha hittat att bjuda vår utgång i 
sang. Jag tror vi båda tänkte, att när mot-
ståndarna sitter med öppning och svar 
har de ungefär 17 hp eller mer, men så 
var det inte. Tuvas påpassliga psykbud 
gjorde att vi hamnade på läktaren. Det-
ta knep är så vanligt nuförtiden att det 
kanske inte ska räknas som en psyk utan 
bara ett aggressivt svarsbud. 
 Förr i tiden kunde man ofta lita mer 
på motståndarna! Om svarshanden inte 
hade sina 6 hp eller mer så passade han 
ofta på partnerns öppningsbud. Då kun-
de man utnyttja detta med ett balanse-
ringsbud och kanske hitta utgång om 

Kloka råd om bud

För mer än 40 år sedan publicerade Mats Nils-
land (bilden) klassikern Modern Standard, där 

han beskrev ett naturligt budsystem som kom att 
bli det svenska standardsystemet i många de-
cennier och än idag är ett av landets mest spe-
lade och uppskattade system. 
 Mats har konstruerat och utövat alla möjliga 
budsystem. I boken 5-Card Majors The Scanian 
Way, som publicerades 2019, har han byggt in 
de bästa och mest effektiva idéerna han prak-
tiserat under sina 50 år inom internationell toppbridge. 

Förra året utkom Mats senaste bok, 
Competitive Bids, vilken blev en av sju 
böcker den internationella bridge-

pressen nominerade till ut-
märkelsen ”Årets bok”. 
 Varför Sverige har en för-
del jämfört med många andra 
länder, beror på att vi har bra bud-
givningsteoretiker som Mats Nilsland och Magnus 
Lindkvist.
 Det var alltför många år sedan vi kunde njuta 
av Mats Nilslands alster i förbundstidningen. Vi väl-
komnar honom varmt åter – och ser fram emot att 
lära oss massor!

MATS NILSLANDCOMPETITIVE BIDS

1NT

2s

43 

 3c
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spelaren i andra hand hade passat ner en 
bra hand.
 Tillbaka till ämnet, har vi högsta kon-
traktet? Enligt Simon Hult bör vi kanske 
inte kliva in om vi inte tror vi kan ha det, 
eller rättare sagt om oddsen talar emot 
det. Varför är det så viktigt? Skälet är att 
våra bud berättar en del om motsitsen 
och detta kan hjälpa våra motståndare. 
Dels kan de redan i budgivningen pla-
cera några av våra kort (och fördelning), 
dels kan de i spelföringen sedan ganska 
enkelt utnyttja de upplysningar våra me-
ningslösa bud givit dem.
 Man har ofta hört att man ska ha en 
bra färg för att bjuda, men om man kan 
kliva in med 1 i färg tycker nog de flesta 

goda spelare att färgkvaliteten inte spe-
lar så stor roll ifall man tror på ett eget 
kontrakt. 

Om zonförhållanden
Problemet är värre när man inte har ett 
bekvämt inkliv. Ska man våga sig in med 
budet 23 på följande hand?

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

SYD VÄST NORD ÖST
   1s   
?

Många spelare skulle vilja kolla in hur 
zonerna är innan de bjuder 23. Risken 
ökar om man är i röd zon. Det där med 
att vara i zonen eller ej är emellertid tve-
eggat. Det är billigare att gå bet i ozon 

men belöningen för att hitta utgångar är 
också mindre. I frågan om att bjuda el-
ler ej kan ibland väldigt små skillnader 
avgöra. Du kanske bjuder med denna 
hand, men passar om hjärtertian är en 
mindre hacka.
 Även om motståndarna numera näs-
tan aldrig använder straffdubblingar på 
inkliv kanske buden går:

SYD VÄST NORD ÖST
   1s 
23 pass pass D 
pass pass pass

När Väst kan straffpassa på 
Östs dubbling kan man nog 
vara rätt säker på att det inte 
blir något billigt kalas. Trösten 
är att det inte sker så ofta. Jag 
minns att Alvar Stenberg en 
gång skrev något i stil med: 
Bjuder man inte på denna 
hand bör man gömma sig un-
der bordet för att undvika bli 
träffad av meteoriter!

Om återhållsamhet
Vid samtalet med Peter Fredin 
tar jag tillfället i akt att frå-
ga om en annan sak. Jag har 
märkt att han oftare än andra 
passar ner händer som andra 
kanske kliver in på. Varför gör 
han det? Är det för att lyssna 

in vad motståndarna har och gör innan 
han bestämmer sig?
 – Jag är ganska konservativ med mina 
inkliv, svarar Peter. Dels för att inte gå 
för ett telefonnummer, men jag passar 
ofta i första ronden med längd i öpp-
ningsfärgen. I andra lägen kan jag vara 
aggressiv med mina inkliv, t ex om jag 
har en långfärg eller i ozon om partnern 
passat i förhand.
 Angående det där med att vara åter-
hållsam med längd i öppningsfärgen. 
Det vet jag att Ulf Nilsson, känd som en 
duktig bridgeteoretiker, håller med om. 
Jag också.
 Man skulle kunna tro att längd i öpp-
narens färg alltid är något bra, eftersom 
partnern med stöd i vår färg kan vara 
kort i färgen och kunna stjäla. Ulf Nils-
son anser, liksom Peter Fredin, att längd 
i motståndarnas färg är mer en varnings-

signal än något som är positivt. Detta 
kan naturligtvis ändra sig senare i bud-
givningen. Så är det med bridge! Inget är 
alltid säkert rätt. I min bok Competitive 
Bids, som  handlar om konkurrensbud-
givning, har jag med ett exempel på att 
Ulf lever som han lär.
 Ulf satt Syd med följande hand i grönt 
mot rött:

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

SYD VÄST NORD ÖST
   2c*   
?

* Precisionsklöver. Öst visar 5+ klöver 
och 11-15 hp. 

Trots ansenlig styrka och en bra färg val-
de Ulf att passa. Så gjorde även Väst och 
Nord. Resultatet blev flera straff och en 
bra bricka, när inget högt kontrakt gick 
hem på Nord-Syds ledd.
 Däremot, om vi inte har någon an-
ledning att passa, och vår styrka är mer 
än vad öppningshanden har lovat, bör vi 
som regel inte tveka att bjuda. 

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

SYD VÄST NORD ÖST
   1s   
?

Med denna hand tycker jag att man är 
tvungen att våga sig på ett inkliv med 
2c, även i röd zon fastän färgen gärna 
skulle få vara bättre eller längre. 
 Ulf Nilsson tänker lite annorlunda än 
de flesta experter. Om det skulle vara så 
illa att Väst i nästa rond straffpassar på 
Östs eventuella dubbling kanske part-
nern, som då förstår att det sitter illa, flyr 
till en annan färg (kanske med en SOS 
redubbling). Då är det plötsligt bra att vi 
har honnörerna i andra färger. I vissa si-
tuationer kan det således vara bättre om 
färgen är sämre!

Hellre 1NT än 1 i färg med femkorts
Peter Fredin bidrar med en god idé när 
det gäller konstruktiva inkliv. Han väljer 
ofta att kliva in med 1NT även på 14 po-
äng hellre än att bjuda en femkortsfärg. 
Det ger direkt besked om en viss styrka 
och gör det enkelt att hitta en eventuell 

Simon & Simon, Hult (t v) och Ekenberg.
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utgång. Om öppningen i ovanstående 
exempel vore 13, kan vi i enlighet med 
Peter Fredins tips välja att kliva in med 
1NT även om handen inte är helt balan-
serad.
 Något som kan vara viktigt i samman-
hanget är ju två andra faktorer. Om vi 
sitter med hyggliga kort efter en öpp-
ningshand ökar värdet av våra honnörer 
eftersom de är bra placerade. Dessutom 
kan det oftare bli lättare att spela kontak-
ten när man kan utgå från att de flesta 
honnörerna sitter på öppningshanden.

Med passad partner
En sak som många av de tillfrågade näm-
ner är skillnaden om vår partner har pas-
sat i förhand. Då är han begränsad och 
chanserna för att vi har utgång är mindre 
om vi som tänkbar inklivshand inte har 
extra styrka. 
 Simon Hult ger oss denna hand:

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

Med denna hand skulle nog de flesta ex-
perter, liksom Simon, välja att inte kliva 
in på en öppning i högfärg. Men om vi 
säger att budgivningen är denna:

SYD VÄST NORD ÖST
  pass 1s  
?

När partnern, som här, är förhandspas-
sad och man är i glad zon, bjuder Simon 
utan tvekan 2c, men då inte för att han 
tror vi har högsta kontraktet utan för ut-
spelet och för att kanske skapa en aggres-
siv mothandsbudgivning om partnern 
kan vara med.
 Peter Fredin tycker att man, i sam-
ma budläge, kan bjuda med ännu sämre 
kort.

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

Det kan vara lämplig att visa sin goda 
färg när partnern förnekat en öppnings-
hand. Motståndarna har ofta en utgång 
och kanske blir Väst spelförare i 3NT. 
 En av Ulf Nilssons käpphästar är att 
man alltid kan kliva in med en bra färg 
utan någon särskilt styrka. Frånvaron 
av honnörer i andra färger är ibland en 
positiv egenskap på handen. Ett skäl är 

att man saknar onödiga defensiva vär-
den om man kommer för högt, ett annat 
kan vara att motståndarna tror man har 
sidostyrka när de får spela kontraktet. 
Enda faran är väl i så fall att man har en 
partner!

Kan vi ha en offring?
Låt oss som avslutning titta på några si-
tuationer där vi bjuder för att vi kan ha 
en offring. Det var den tredje punkten på 
Simon Hults lista.

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

SYD VÄST NORD ÖST
   13   
?

När det gäller att hitta en lönsam offring 
är det ofta tal om fördelaktiga zoner. 
Med denna hand kan man bjuda 1s i 
fördelaktiga zoner, men att bjuda på så 
svaga kort kommer troligen att löna sig 
sämre i andra zonlägen. Vi kan se på ett 
annat exempel, där fienden redan hittat 
en trumf:

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

SYD VÄST NORD ÖST
 1s pass 2NT*   
?

* 2NT är minst invit med stöd i spader

Även denna hand är ganska svag men har 
en god spelstyrka. Vi har visserligen fyra 

hjärter men den viktigaste tillgången är 
ändå vår ruterfärg. Även om en dubbling 
kan användas som upplysningsdubbling 
tycker jag 32 är rätt bud.
 Det kan finnas en lönsam offring mot 
fiendens 4s om partnern har bra ruter-
stöd och/eller lite bra fördelning. Vi talar 
dessutom, i annat fall, om att ruter kan 
vara ett bra utspel. Det blir så att säga två 
flugor i en smäll.
 Givetvis är det så att bud som siktar 
mot en offring är mest frekventa i plus-
zon. Beroende på hur handen ser ut kan 
det löna sig att bjuda på en fördelnings-
hand även i lika zoner men mer sällan i 
minuszon.
 När det gäller att hitta offringar mot 
motståndarnas utgångskontrakt blir det 
sällan bra utan samarbete i budgivning-
en. Jag tror vi alla har varit med om att 
offra oss på egen hand bara för att upp-
täcka att partnern hade fel kort så att 
motståndarnas utgång skulle straffats. 
 När vi bjuder 32 i budläget ovan kan-
ske Väst bjuder något på 3-läget och 
partnern höjer till 42. Det bör betyda 
att han är intresserad av en offring men 
kanske inte vill bjuda den själv ifall 32 
”bara” var ett utspelsvisande bud!
 Om du undrar om skillnaderna mel-
lan par- och lagtävling när man ska välja 
ett bud så har jag inte tagit upp det. Jag 
har utgått från fyrmanna, d v s lagtäv-
ling, där utgångar och slammar är vikti-
ga men övertrick inte spelar så stor roll.
 Det blir en fortsättning och nästa gång 
har jag tänkt mig att skriva mer om valet 
mellan inkliv och dubbelt. Vi hörs då!
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Ingen är i zonen. Du är giv som Syd och 
har följande trevliga hand:

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

Vad öppnar du med?
Du öppnar förstås med 13 och din part-
ner svarar 1s. Motståndarna är tysta. 

Vilket återbud väljer du?
Valet står mellan att bjuda om hjärtern 
(23) eller att visa din sidofärg i klöver 
(2c). Det bästa budet är 2c, eftersom 
du med det berättar om nio av dina kort, 
medan 23 bara ger besked om att du har 
en sjätte hjärter.
 Nu bjuder partnern 23. Budgivningen 
har alltså gått:

DU (SYD) VÄST NORD ÖST
13 pass  1s pass 
2c pass 23  pass  
?

Vad betyder 23 av partnern? 
Eftersom 23 är en preferens är det ett 
svagt bud och styrkan är 6-10 hp. 

Hur många hjärter har din partner?
Din partner har två eller tre kort i hjär-
ter. Spelar du med femkorts högfärgs-
öppningar har din partner normalt bara 
en dubbelton i hjärter. Med trekorts 
hjärter hade han höjt till 23, stället för 
att bjuda 1s.

Hur stark är din partner?
Du har 14 hp och dessutom tre stödpo-
äng (stp) i och med att du har en sex-
korts hjärterfärg. Det ger totalt 17 stp 
och eftersom vi konstaterat att din part-
ners styrka ligger inom intervallet 6-10 
kan vi definitivt ha utgång i korten. 

Ett steg i taget
Vill du testa dig själv? Här tar vi ett steg i taget. Stanna till när en fråga 
dyker upp. Gå sedan vidare när du tror dig ha det rätta svaret. Lycka till!
TEXT: MAGNUS LINDKVIST, THAILAND  ILLUSTRATION: DICK HOLST, HALMSTAD

Vad är ”stödpoäng” (stp)?
Stödpoäng får du fram genom att ad-
dera antalet honnörspoäng (hp) med 
extra poäng om du har något av föl-
jande: dubbelton = 1, singelton = 2, 
renons = 3 samt ytterligare 1 poäng om 
du vet att ert par förfogar över minst nio 
trumf. 
 Ett annat sätt att värdera handen är att 
räkna sina förlorare. Det är ofta ett bra 
sätt att bedöma styrkan på en obalanse-
rad hand. Då räknar man alla ess, kungar 
och damer man saknar som förlorare.

Hur många förlorare har du på din 
aktuella hand?
Så här många förlorare har din hand:

 Förlorare
s 8 4 2  (E K) 
3 E K 9 8 4 2 1  (D)
2 6    1  (E)
c E D kn 3 1  (K)

                 Summa: 5

Kan ni ha gemensam styrka för att 
bjuda utgång?
Om din partner kan täcka upp två av 
dina förlorare har ni goda möjligheter 
att klara hem 43.

Hur inviterar du bäst? 
Din partner vet ju inte att du har en sex-
kortsfärg och därför vet han inte att ni 
har en gemensam trumffärg den gången 
han har en dubbelton i hjärter. Ditt bäs-
ta bud är att helt enkelt höja till 33. Det 
garanterar att ni har en trumffärg ihop 
och lovar därför sexkortsfärg. Nu vet din 
partner att du har 6-4-fördelning och 
han vet dessutom att du har ungefär 17 
stp.
 Efter moget övervägande höjer din 
partner till 43. 
 Du får ruterkung i utspel och det hela 
ser ut så här:

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

DU (SYD) VÄST NORD ÖST
13 pass  1s pass 
2c pass 23  pass  
33 pass 43 pass 
pass pass

Tycker du att din partner gjorde 
rätt som höjde till utgång?
Med 8 hp och ett eventuellt stöldvärde i 
din klöverfärg hade Nord all anledning 
att chansa på utgång. Ruteresset är ett 
bra kort och D-10 i hjärter är säkerligen 
också verksamma. Spaderdamens värde 
är mera tveksamt.

Hur spelar du dina 43? 
Det första sticket tar du naturligtvis med 
ruteress.

Vad spelar du sedan?
Innan du ger dig på trumfen bör du fun-
dera på om du behöver några stölder på 
den korta trumfhanden. Det behöver du 
definitivt den här gången, eftersom din 
lilla klöverhacka inte är någon vinnare. 
Därför ska du omedelbart spela en klö-
ver från bordet i andra stick. Öst bekän-
ner med en hacka. 

Vilket kort lägger du?
Rätt kort är klöverdam. Det är något 
bättre än att maska med knekten, efter-
som det ger motståndarna mindre infor-
mation. Om du valde knekten snarare 
än damen satsade du helt korrekt på att 
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maska. Klöverdam (eller knekt) vinner 
sticket.

Vad spelar du nu?
Om motståndarna inte är mycket listiga 
(eller helt förvirrade) kan vi vara överty-
gade om att klöverkungen sitter hos Öst. 
Det var ett glädjande besked.

Hur fortsätter du?
Du bör spela in dig på bordets hjärter-
dam och upprepa masken i klöver. Som 
väntat gick den bra igen. Läget är nu:

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

Vad bör du göra nu?
Ett alternativ är att spela trumfen från 
toppen, men det finns en bättre plan. 

Vilken?
Du har fortfarande en klöverförlorare på 
handen, trots att masken gått bra. Efter-
som du har en trumf kvar på bordet bör 
du spela din lilla klöver, i avsikt att stjäla 
den. Även om Väst skulle kunna stjäla 
med hjärterknekten gör det ingenting, 
eftersom du ändå förlorat klöversticket 
senare.
 Risken med att spela E-K i hjärter är 
att trumfen satt 4-1 från början hos mot-
ståndarna. Då förlorar du två spader-, 
ett trumf- och ett klöverstick och går en 
straff.
 Efter klöverstölden kan du stjäla in 
dig på handen i ruter och sedan spe-
la dina två höga trumf. Skulle det sitta 

snällt klarar du hem hela fem trick – allt 
du förlorar är två spaderstick. Även om 
det visar sig att motståndarna skulle ha 
ett trumfstick har du redan ordnat hem-
gången. 
 Så här satt korten när det begav sig:

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

Slutord om budgivningen
Det är oftast bättre att visa en sidofärg än 
att bjuda om sin långa färg när man har 
6-4-fördelning. Det gäller alldeles sär-
skilt på en hand som denna där man har 
mer än minimum. Om Syd gjort miss-
taget att bjuda 23 på 1s kan Nord inte 
bjuda igen och då missas en bra utgång. 

Slutord om spelföringen
Innan man drar ut trumfen bör man se 
om det finns några möjligheter att få 
stölder på den korta trumfhanden. Vad 
man absolut inte ska göra är att börja 
stjäla på den långa trumfhanden – det 
ger väldigt sällan några extrastick. Med 
två intilliggande honnörer (som D-kn i 
klöver i vårt exempel) är det korrekt att 
lägga den högre, eftersom det gör det 
svårare för motståndarna. På den här gi-
ven spelar det ingen direkt roll, men det 
är bra att lägga sig till med rätt teknik.

Budgivning efter en preferens från 
svarshanden
Som vi konstaterat är en preferens ett 
svagt bud, många gånger med bara två 
eller tre kort i öppningshandens färg.
 För att bjuda vidare och hoppas på 
en utgång måste öppningshanden vara 
stark. Vi tittar på samma budgivning 
som i vårt tidigare exempel:

DU (SYD) VÄST NORD ÖST
13 pass  1s pass 
2c pass 23  pass  
?

pass svag hand
2s invit med tre spader, ca 14-17 hp
2NT invit med ruterhåll, antingen 
 1-5-3-4-fördelning eller  
 2-5-2-4-fördelning med 15-17 hp
3c 5-5-fördelning, 15-17 hp
33 6-4-fördelning, ca 16-18 stp
43 6-4- eller 6-5-fördelning, 19+ stp

Här är tre exempel på hur det kan se ut:

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

SYD VÄST NORD ÖST
 13 pass  1s 
pass  2c pass 23  
pass 2s  pass 4s  
pass pass pass

Öst kunde bara göra en preferens till 23 
i andra budronden. När Väst visade sitt 
trekortsstöd i spader fick Öst en mycket 
bra hand. Han vet ju att Väst som mest 
har en singelton i ruter, så korten passar 
utmärkt ihop. Med en riktigt snäll sits 
kan t o m 6s gå hem.

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

SYD VÄST NORD ÖST
 13 pass  1s 
pass  2c pass 23  
pass 2NT  pass 3NT  
pass pass pass

Öst har maximum för sin svaga prefe-
rens och accepterar inviten.

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

SYD VÄST NORD ÖST
 13 pass  1s 
pass  2c pass 23  
pass 3c  pass 43  
pass pass pass

Med två ess och trekortsstöd i hjärter ska 
Öst givetvis bjuda utgång.

Kom ihåg!
1  VISA DIN FYRKORTSFÄRG när du 

har 6-4-fördelning.

2 STJÄL PÅ KORTA TRUMFHANDEN 
innan du drar ut trumfen.

3 RÄKNA DINA FÖRLORARE! Det 
är ett bra sätt att värdera en 

obalanserad hand. 
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Evert Taube, vår store skald och sångare, 
ska skildras i en TV-serie. Han skrev fint 
om den svenska skärgården, men om 
mycket annat också. T ex om Argentina. 
I sin visa om Samboronbon skriver han 
om hur Fritiof Andersson, som han kall-
lade sig i en del visor, en afton i april 
kommer ridande till denna ”by förutan 
gata”, för han ville dansa tango med Car-
mencita.
 Detta tilldrar sig nämligen i Argentina. 
Några år senare, i mitten av 40-talet, när 
vår familj hade flytt till Sverige undan 
Stalins blivande skräckvälde i Estland, så 
blev vi erbjudna att komma till Argenti-
na. Min far hade nämligen en bekant där, 
från det estniska frihetskriget 1918–20, 
och de hade hållit kontakten genom åren. 
Min fars krigsbekanting ägde numera en 
ranch i Argentina, och erbjöd sig att beta-
la biljetten om vi ville resa dit och hjälpa 
honom med att sköta egendomen!
   Detta hände just efter baltutlämningen, 
när några hundratal tyskar och balter 
blev utlämnade till Sovjet, mest för att de 
hade varit klädda i uniform när de kom 
till Sverige. Det hade ju inte min far varit, 
men som alla ester, letter och litauer som 
flytt hit, blev han ändå oroad av eftergi-
venheten mot Sovjet. 
 Många balter flydde vidare till främst 
USA och Kanada, några också till Aus-
tralien och Nya Zeeland. Skulle vi också 
ta det tillfälle som bjöds att fly till det av-
lägsna Argentina? Det var ett svårt beslut 
för min far, men till slut bestämde han 
sig för att familjen skulle stanna i Sverige. 
 Så nära var det att jag hade fått växa 
upp i Argentina, med min far som vice 
ranchchef någonstans på Pampas. Min-
sann. Fast Carmencita hade jag förstås 
aldrig träffat, för de som kan sin Taube 
vet ju att han i skepnad av Fritiof An-
dersson träffar Carmencita igen några år 
senare i Nice, ”Tango i Nizza”, då med 

större framgång.  Varför ljög Carmencita 
om en förmögen friare med ”prisbelönta 
tjurar”? Det var bara ett skämt, säger hon 
i Nice, och hon var bara 17 år. Nu är det 
hon som prompt friar till Fritiof, och får 
ja. I verkligheten hette hon Cecilia, och 
”Tango i Nizza” är bara Fritiof Anders-
sons, eller Evert Taubes, önskedröm. I 
själva verket kämpade hon på, gifte sig 
med någon annan och fick många barn. 
 Så kan det gå. 
 Svenska Ylva Karlsson Uisk har lärt 
sig att man också i bridge ska kämpa på. 
Här har hon hamnat i en storslam, i All-
svenskans sista omgång, där det sitter illa:

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

Efter inledningen 2c–2s, kontrollvis-
ning, visste Syd, Ylva, att övertecknad, 
Nord, hade ess och kung i ruter. Så små-
ningom upptäcktes fyr-fyran i hjärter 
och hjärterdam och då bjöd Ylva 73.
 Spadertvå ut gick till trea, åtta och tia, 
därefter hjärteress som visade att det inte 
satt så bra i den färgen. Ylva tog tre stick 
i klöver, och sakade två spader och en 
ruter från bordet, och tog en klöverstöld 
med hjärteråtta. Så följde ess och kung i 
ruter med spadersak, och en ruterstöld. 
Till slut kunde hon stjäla två spader högt 
på bordet och två ruter högt på egen 
hand, medan Öst stal under. 
 En hel del par hade bjudit sig till 7NT, 
och det gick ju också bra. 

 Uppsala var synnerligen framgångs-
rikt i årets Svenska Cupen, med en im-
ponerande seger för lag Skalman.
 Per-Erik Malmström, fick ett problem 
i början av kvartsfinalen. Motståndarna 
hade bjudit sig upp till 63, och Per-Erik, 
Öst, hade:

s 10 8 7 2   3 —   2 kn 8 3 2   c 8 6 4 3 2

Budgivningen hade inletts med 1c, 
starkt av Syd, och partnern hade spärrat 
med 23. Därefter följde en lång budgiv-
ning till 6s av Syd. Partnern spelar ut 
hjärterkung. Så här ser det ut:

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

Det är högst troligt att Syd har ess tred-
je i hjärter. Frågan är om man ska stjäla, 
och hoppas att Syd inte kan bli av med 
sin andra hjärterförlorare; eller saka, och 
hoppas att Väst har en förlorare i någon 
lågfärg till den i hjärter.
   Per-Erik valde att stjäla. Han tänkte, 
helt korrekt, att Syd troligen inte hade 
några lågfärgsförlorare med tanke på 
bordets starka lågfärger. Men där fanns 
kanske heller inte någon sakning. Så 
Per-Erik stal, med hopp om att Syd inte 
kunde bli av med sin andra hjärterför-
lorare. Och så var det. Det var en viktig 
straff, eftersom vingarna vid det andra 
bordet, Ida och Mikael Grönkvist, hade 
stannat i 4 3. 
   Det är väldigt trevligt att kunna bli lite 
lokalpatriotisk så här i höstmörker och 
pandemi. Vi kräver bättre väder och färre 
pandemiska partiklar i luften!    
   
  

Tangokavaljer istället 
för bridgespelare?!
Kanske Ahto Uisk blivit tangokavaljer istället för bridgespelare. Det var 
nämligen på vippen att Ahto Uisk växt upp i Argentina istället för Sverige.  
TEXT: AHTO UISK, UPPSALA  FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE
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KORSORDET
1 2 3 4

5 6

7 8 9

10

11

12 13

14 15

16

L E D S T Y V S U N D

O Å F E D I K T R

A N T I N O M I A G I O

I L D J T

R U D A L A U G U S T

I C H O C K T N

G R E K N T V A R I

O M B R I G G N

L I B I D O K V Ä G G

E A R E L

T A R V R Ö R E L S E N

T G E N E S B K I

O Z O N T Ä L J A R E

Vågrätt

  5 Auktionsbridgen fick sådana att   
 verka mer hemmahörande. (12)
  7   En viss Hedin blev detta. (5)
  9 Spel i vårt spel. (13)
10 Ågren i Finland. (7)
11 Tankeanknytningar. (13)
12 Genomlida. (7)
14 Knöl. (5)
15 Besvuren. (5)
16 Är vår mest kända Mona Lisa. (12)

Lodrätt

  1 Ökänd överläggning. (5)
  2 Flöt en gång rött i ett martialiskt   
 Skåne. (13)
  3 Firar med Cornelis välkända pippi. (5)
  4 I det här sammanhanget kan 
 Erik Olsson leda rätt. (12)
  6 Ibland fast bara ibland. (12)
  8 Ankomna. (7)
  9 Namnet på orten kan knytas till en   
 pigg Mini-Stellan. (7)
12 Lågvatten. (5)
13 Ven kan förknippas med denna   
 transportled. (5)

Om du inte vill klippa sönder din tidning 
går det bra att kopiera denna sida. 
Lösningar skickas senast 23 mars till 

Bridgeförlaget
Hansens väg 10
775 70 Krylbo 

eller e-post till bridge@svenskbridge.se
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Namn ..................................................................................................................................................................................

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

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

LÖSNING 4/2021

Kommentarer till några av lösningarna

Det är på ön Ven (lodrätt 25) som filmen och 
sången Flicka från Backafall tilldrar sig, och där 
Ellen blir närgången av en ollonborre (lodrätt 11).

Och det är på en brigg (vågrätt 20) som en 
längtande kapten undrar.     

Vinnare

1 Rolf Holmér, Malmö
2 Birger Petersson, Ryd
3 Inger Thalenius, Askim
4 Bernt Sigvardsson, Karlskrona
5 Kerstin Wallin, Sollefteå
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	 s 9 6 5 
  3 K kn 6 5
  2 K D 8 2
  c 8 6
    
           
     3 8   
    
  s 4
  3 E D 9 3 2
  2 —
  c E D kn 9 5 4 2

SYD VÄST NORD ÖST
 12 pass 1s 
2c 2s D 3s 
43  4s  D pass 
5c pass pass pass

Eftersom klövern var så mycket längre 
än hjärtern avstod Syd från att omedel-
bart visa sin tvåfärgare. Nord upplys-
ningsdubblar på andra budvarvet.
 Utspel: hjärteråtta.
 Hur tänker du dig hemgång?

LITE LAGOM  Här följer tre lagom svåra testspel i lagtävling.
TEXT: TOMMY GULLBERG, HÄGERSTEN

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

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

Syd visar 12-14 hp med återbudet 2NT 
och Nord höjer till utgång. 
 Utspel: hjärtertvå, udda enligt 10-12.
 Du lägger lågt från bordet. Öst presen-
terar då knekten. 
 Över till dig!

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

SYD VÄST NORD ÖST
13 pass 43 pass 
pass pass

Med flera fyrkortsfärger öppnar man 
nerifrån i Nordisk Standard. Öppnings-
budet heter då 1c. Syd som spelade Mo-
dern Standard, där hjärter är prioriterad 
färg, öppnade med 13.  I kraft av singel 
spader lyfte Nord till utgång.
 Spelföraren har bara sju säkra stick 
och behöver alltså tre till.
 Hur vill du ta tio stick?

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

SYD VÄST NORD ÖST
2c* pass 22* pass 
2NT pass 3NT pass 
pass pass

Efter den inledande reläbudgivningen 
redovisar Syd 22-24 hp med 2NT.
 Utspel: spaderknekt.
 Försäkra dig om hemgång!

LITE KLURIGARE  
Det gäller att vara 
lite klurig för att 
klara denna giv.
TEXT: MAX ÖDLUND, ÅKERSBERGA

Efter partnerns öppning med 4c skulle 
du spela ut mot 4s. 

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

    
Du valde förstås klöver, varvid partnern 
följsamt tog för kung och ess. Syd bekän-
de med tvåan och damen. 
 Vad sakar du?
 Grubbla själv nu, din latmask, innan 
du läser vidare!

LITE LÄTTARE  Två enklare spelproblem.
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO

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

SYD VÄST NORD ÖST
1NT pass pass pass

Syd öppnade med 1NT, 15-17 hp. Nord 
skulle behövt någon poäng ytterliga-
re för att högfärgsfråga. I avsaknad av 
en långfärg och när ingen utgång finns 
inom räckhåll väljer Nord att passa. 
 Utspel: ruterknekt.
 Vilken spelplan är den bästa för att 
klara hemgång?

Spelproblem för alla

1 2 3

1 2
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SBF:s höga medelålder är en ständig 
utmaning, men alla är som bekant väl-
komna. Duktiga SBF-funktionärerna 
Linnea Edlund och Ryszard Sliwinski 
tog till slutspelet av Svenska Cupen med 
sig en kompis (det är hon till väns ter) 
som verkar ha varit med ett tag. Vad sä-
ger denna nya vän? 
 Hans Norling författade vinnarbubb-
lan: Nån som behöver en liknöjd träkarl? 
Grattis! Pris kommer till Långsele.

 PRATBUBBLAN

Det finns korthållare att köpa för dem 
som har svårt att hålla i korten, men även 
denna lösning verkar funktionsduglig för 
att sopa hem segern. Den fyndigaste prat-
bubblan vinner ett present kort. För slag 
till pratbubbla vill redaktionen ha senast 
23 mars till adressen:  Bridgeför laget,  
Hansens väg 10, 775 70 Krylbo eller till 
e-postadressen bridge@svenskbridge.se.

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

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

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

Nån som behöver 
en liknöjd träkarl?

LITE SVÅRARE  Mer utmanande spelproblem.    
TEXT: PO SUNDELIN, STOCKHOLM

Lite svårare 1  
Med tanke på tidningens nyordning när 
det gäller sortering av problem – vissa lä-
sare har ansett att somligt är alltför svårt 
– prövar jag ett lite annorlunda upplägg.
 Ros och ris och nya förslag skickar ni 
fortfarande till posundelin@yahoo.se.

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

SYD VÄST NORD ÖST
 12 2s D 
3s 4c  4s pass 
pass 5c  pass pass 
pass

Nord spelade ut ruter till bordets ess. 
Efter två gånger trumf (den satt 2-2) tog 
han ut hjärterkung, spelade trumf till 
tian, sakade sin spader på hjärteress och 
gav Syd för ruterkung. Ett övertrick.
 Vid eftersnacket framfördes starka 
synpunkter på respektive partners age-
rande, visserligen inte via moderna ti-
ders knytnävsargument, men ändå...
 Vem tyckte vad och håller du med 
någon eller några?

Lite svårare 2

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

SYD VÄST NORD ÖST
   12 
pass 1s pass 3s 
pass 4s pass pass 
pass

Nord spelade ut hjärterdam mot 4s och 
fortsatte med knekten när Väst inte täck-
te. Väst stal. 
 Sen då?

Lite svårare 3

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

SYD VÄST NORD ÖST
 1NT pass 2c 
pass 2s pass 4s 
pass pass pass

Mot 4s inledde Nord med två gånger 
ruter. 
 Hur spelar du efter att ha stulit den 
andra rutern på bordet?

Lite svårare 4
Nord inleder med trumf mot 4s. 

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

Begrunda dina klöverhackor innan du 
väljer spelsätt!

B R I D G E 4 1

Lösningar för alla spelproblem 
finns på nästa uppslag!               �
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Lösningar                                                                                                                            Lösningar
Lösning – Lite lagom 1
Rimligen har Väst singelhjärter. Det kan 
tyckas att man så snabbt som möjligt ska 
försöka trumfa ut.
 Hela given:

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

Spelar man efter hjärterutspelet klöver-
ess och -dam tar Väst och spelar spader 
till Öst. En hjärterstöld straffar sedan 
kontraktet.
 Ta i stället utspelet på bordet och fort-
sätt med ruterkung! När Öst inte kan 
täcka sakar du din spaderhacka. Väst 
vinner sticket men motspelarnas kom-
munikation är bruten, varför ni senare 
får tillfälle att dra ut trumfen för hem-
gång.

Lösning – Lite lagom 2
Vinner du första stick kan det bli bet.
 Hela given:

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

Lösning – Lite lättare 1

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

Börja med att dra ut trumfen, brukar 
vara en gyllene regel. Går den att appli-
cera också här?
 Om du drar ut trumfen i tre drag åter-
står bara en trumf på vardera hand att 
stjäla med. Trumffärgen genererar då 
bara fem stick totalt och det räcker inte 
för hemgång. 
 Dra ut trumfen och godspela klövern? 
 Visst kanske du kan godspela ett klö-
verstick, men ett spader-, fem hjärter- 
(med en stöld), ett ruter- och två klöver-
stick ger bara nio totalt. Attsan också! Vi 
måste hitta en bättre spelplan.
 Denna giv är ett undantag till grund-
regeln att dra ut trumfen. Nord är kort 
i spader och Syd i ruter. Du bör därför 
satsa på korsstöld, d v s att stjäla fram och 
tilbaka – spader på Nord, ruter på Syd.
 På givar där man satsar på korsstöld 
är det ofta bra att hämta hem vinnare i 
sidofärgerna innan korsstölden påbör-
jas. Annars kanske motståndarna hinner 
saka kort i sidofärgen och får möjlighet 
att stjäla sidovinnarna. Det är inte någon 
fara för det på aktuell giv, men det är 
en bra teknik att använda sig av. Här är 
klöveress en sidovinnare, så efter att ha 
vunnit utspelet med spaderess inkasserar 
du direkt klöveress. Nu kan korsstölden 
påbörjas. Spader till stöld, ruteress och 
ruter till stöld. Du fortsätter med att ta 
ytterligare två spaderstölder på bordet 
och tre ruterstölder på handen. 
 De tre essen och sex stölder har givit 
nio stick totalt. Med en trumf kvar på 
vardera hand är hemgången säkrad.
 På denna giv var trumfkvalitén op-
timal; du hade alla höga trumf, vilket 
sällan är fallet. Korsstöld kan ändå vara 
bästa spelplan, då du ofta hinner stjäla 
med dina små trumf medan motspelar-
na måste följa färg. När de så småning-
om har slut kan de förhoppningsvis inte 
stjäla över.

Lösning – Lite lättare 2
1NT brukar ofta vara krångligt att spela, 
eftersom stykan ofta är rätt jämnt för-
delad mellan paren. Det brukar också 
finnas flera alternativa spelplaner, så det 
gäller att hitta bästa vägen fram.
 På aktuell giv har spelföraren bara fem 
säkra stick och behöver ytterligare två. 
 Hela given:

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

Vid bordet försåg sig spelföraren med 
ruteress och satsade på att klövern skulle 
ge extra stick. Han spelade därför klöver 
till dam och kung, men Väst kunde vin-
na och fortsätta attacken i ruter. Spelfö-
raren vann med kungen och spelade mer 
klöver till knekten. Öst vann med esset 
– och taket ramlade in. Två straff.
 Nej, det var ingen lyckad spelföring. 
Att angripa klövern var ett misstag. I 
den färgen fanns inga intilliggande hon-
nörer. För att säkert få två stick i klöver 
behövs även tian och nian. 
 Fokus borde istället varit på hjärter-
färgen. Kan den ge fyra stick blir det med 
två ruter- och ett spaderstick totalt sju. 
 Ruterutspelet vinns med handens 
kung och i stick två spelas hjärter mot 
bordets knekt. Vinner Väst med damen 
har spelföraren sedan fyra hjärterstick. 
Väljer Väst att lägga lågt på hjärtern, 
vinner bordets knekt. Väst får därefter 
ett hjärterstick, men spelföraren får ånyo 
fyra stick i färgen – och hemgången.
 Både hjärtertio, -nio och -damen sak-
nades. Med E-K-9-5-4 på handen hade 
ett bra spelsätt kunnat vara att vinna ut-
spelet på bordet och spela hjärter knekt. 
 Sitter hjärtern 3-3, vilken den gör i 
36% av fallen, blir det per automatik fyra 
stick i färgen. Skulle bordet ha två hackor 
i hjärter, är det rätta spelsättet att direkt 
ge bort ett hjärterstick och hoppas på 
3-3-sits. 

Lösning – Lite klurigare
Två klöverstick och två ess, det här går 
inte hem! Fast … det som hotar är ju 
att Syd skulle råka vara renons i hjärter. 
Men då är det bet i alla fall, bara Öst spe-
lar en tredje klöver. Hur kan du förvissa 
dig om det? 
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Lösningar                                                                                                                            Lösningar
Spelar du ruter i andra stick, vinner Öst 
och returnerar hjärter. Hur du än spratt-
lar blir det nu bet.
 Låt istället Öst få för hjärterknekt. 
Hjärtervända vinner du så billigt som 
möjligt och driver sedan ut ruteress. Ef-
tersom Öst inte har några hjärter kvar, 
kan du enkelt driva ut spaderess för 
hemgång.
 Enda gången det är rätt att ta hjärter-
dam i första stick är när Väst har såväl 
ruter- som spaderess. Har han det skulle 
han säkerligen klivit in med 13.

Lösning – Lite lagom 3
Ta utspelet på handen och fortsätt med 
klöveråtta, som får löpa om Väst inte 
täcker.
 Hela given:

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

Öst vinner med knekten men vad han än 
vänder med kan Syd ta vändan på han-
den, sticka klöverdam med kungen och 
tvinga till sig två klöverstick för hem-
gång.
 Spelar man klöverdam från handen i 
andra stick, kan motspelarna göra livet 
surt för spelföraren genom att släppa 
sticket! Därefter finns ingen hemgång 
mot alerta motspelare.

 Genom att saka hjärteress i stick två! 
 Partnern borde nog hitta klövervän-
dan, även om du lägger rutertio. Men det 
är din plikt att hjälpa partnern att spela 
så bra som möjligt, så skyll inte ifrån dig 
om du missade att saka hjärteresset!

Given är från boken MaxBridge.

Lösning – Lite svårare 1

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

Väst tyckte att Öst borde ha dubblat 4s.
 – Du har ju två ess och jag öppnade,
det går ju tre bet.  
 Och det kan Väst ju ha rätt i, även om 
en trolig inledning med ruteress gör det 
billigare.
 Öst menade att Väst borde ha spelat 
ruter efter två gånger trumf, för att säkra 
hemgången. 
 – Nu riskerade du kontraktet.
 Korrekt.
 Syd ansåg att både höjningen till 4s, 
och utspelet i fiendens långfärg var idio-
tiska nybörjaravgöranden. 
 – Med hjärter ut går det alltid bet. 
 Vi håller med, utom när det gäller spe-
lanalysen. 
 Nord  framhöll att Syd borde ha släppt 
ruterdam – då går kontraktet alltid bet.
 Jomenvisst. 

Lösning – Lite svårare 2
Det här ser lätt ut. Du trumfar ut  medan 
du tar ännu en hjärterstöld på handen 
och går hem i sex trick om rutern sitter 
2-2. Men aj då, trumfen satt 4-1 och ru-
tern 3-1.  Kunde du ha spelat säkrare och 
undvikit partnerns högljudda kritik?

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

Antag att du spelar ruter direkt i stick 
tre. (Du avblockerar förstås rutinmässigt 
åttan.) Syd stjäl den andra rutern, men 

nu kan ingen retur hota hemgången. Allt 
du förlorar är en klöver till Nord. Om 
rutern suttit 2-2 hade du fortfarande fått 
dina tolv stick.

Lösning – Lite svårare 3
I 4s stal du den andra rutern och fort-
satte med ...

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

... spader till ess, ruterstöld och spader ... 
Tyvärr bekände inte Syd. En bet.
 Ett bättre sätt hade varit att slå direkt-
masken i spader. Släpp runt spadertio. 
Om masken lyckas tar du dina tio stick. 
Om inte hinner du stjäla ytterligar en ru-
ter, trumfa ut och hämta hem dina klö-
ver. Hjärterkung är skyddad, vem som 
än har esset.

Lösning - Lite svårare 4
Nord inleder med trumf mot 4s. 

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

Det tråkiga är, att om klövern råkar sit-
ta 3-1 så hamnar du på handen med din 
fjärde klöver och kan förlora fyra hjär-
terstick. Ger du bort hjärterstick för att 
kunna stjäla en så fortsätter motståndar-
na med trumf och förhindrar din stöld. 
Ger du bort en klöver utan att trumfa ut 
kan motspelarna ta en klöverstöld och 
två hjärter. 
 Vinn istället utspelet på bordet och 
spela en ruter som du sakar klöver på, så 
bör det ordna sig. 
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Allt började med att vi alla samlades vid 
BK S:t Erik klockan 15.00 och tävlingen 
börjas att förberedas. Det fanns tre lag till 
start: AIK, HIF och sist men inte minst 
DIF. Vi körde elva fyrabrickors matcher. 
När vi roterade bord använde vi av oss 
Paul Jones, BAM och Tre-Snurr.  
 Efter första matchen var det dags för 
mitt lag att jämföra. Allan, Harry, 
Andreas och jag samlades för-
väntansfulla. Vi jämförde 
våra resultat – och alla var 
torskbrickor. Men då visa-
de det sig att Lennart gett 
oss fel brickor. Så vi be-
hövde spela om tre av fyra 
brickor. Det gav oss ett gott 
skratt! 
 Efter tre matcher påbörjades 
blindronderna. En person från varje lag 
fick varje match gå till pizzerian för gra-
tis mat som Lennart bjöd på. Det tackar 
vi för! 

 Efter alla matcher hade spelats så vän-
tade vi spänt på resultaten. På 1:a plats 
kom lag AIK (Hanna Willart, Teo Bodin, 
Alexander Sandin, Daniel Gullberg och 
Erik Wiberg). Tvåa kom lag HIF (An-
dreas Abragi, Harry Hjort Warlenius, 
Ida Grönkvist, Allan Nouri och Matteo 
Nordkvist). Sist, men inte minst, DIF på 

3:e plats (Emanuel Unge, Ivar Lich-
tenstein, Johan Säfsten, Liv-Jo-

hanna Lindberg och Tuve 
Gustavsson). 
 Sedan delades pris-
pengen ut. Lars Nilsson de-
lade med sig av några väl-

digt intressanta historier om 
Löparen, Thomas Magnusson 

(bilden).  

Om Löparen och cupen
Lennart Eriksson tog kontakt med Lars 
Nilsson hösten 2016, då han var då ny 
junioransvarig i styrelsen för Stock-
holms Bridgeförbund. Lennart hade 
först en idé om att starta en liga för juni-
orer och unga vuxna under 30 år som 
skulle pågå från januari till maj. Lennart 
frågade Lars om han var intresserad av 
att medverka på något sätt.
 Idén omvandlades till en cup och Lars 
föreslog namnet Löparens Cup, eftersom 
Thomas ”Löparen” Magnusson hade av-
lidit året innan.
 Lennart återkom på hösten två år se-
nare. Nu tänkte han sig en endagstävling 
första veckan i januari. Det blev två lag 
den 4 januari 2019, Fulingarna och Snyg-
gingarna, med totalt 18 deltagare. Alla 
mötte alla i olika parkombinationer. PG 
Eliasson, som spelade med Löparen på 
högsta nivå under många år, var då pris-
utdelare och berättade även han varmt 
om sundsvallssonen.

Hanna Willart med sonen 
Hugo. Hanna ingick i det  
vinnande laget, men hon 
fick ju hjälp att välja korten.

Löparens Cup
I år var det tredje gången Löparens Cup spelades. 
15 deltagare stod på startlinjen med ett 
mer invecklat spelschema än någonsin. 
TEXT: MATTEO NORDQVIST, GUSTAVSBERG  
FOTO: IDA GRÖNKVIST, BROMMA & THOMAS WEDIN, SKÖVDE

 
 
Juniorkommittéen (JK) jobbar med 
bridge för juniorer på riksnivå. Vi ser 
till att det blir Riksläger och svens-
ka mästerskap för juniorer. Vi an-
svarar även för fonder ur vilka man 
kan söka pengar för aktiviteter och 
tävlingar som inte den egna klub-
ben betalar. 
 Vi ansvarar inte för juni or lands- 
laget. Det gör uttagningskommit-
tén, lagkaptenen och coacher.

Mentorsprogram
Vill du se fler ungdomar vid de grö-
na borden? Är du genuint intresse-
rad av att stötta en junior och har 
möjlighet att dela med dig av din 
kunskap och tid?
 Nu finns chansen att bli mentor 
för en juniorspelare. JK jobbar med 
mentorsprogrammet för dem som 
vill ha en sådan. Ta kontakt med Björn 
Sörling (kontaktuppgifter nedan) för 
mer information!

Juniorkommitténs medlemmar

•  Allan Nouri Otman Farha
 BK S:t Erik, Stockholm
 allan.nouri@outlook.com

•  Ping Huang
 Uppsalabridgen, Uppsala
 ping.huang046@gmail.com

•  Björn Sörling 
 Ulricehamns BK, Ulricehamn
 logbjurn@gmail.com

•  Eva Abragi
 BK S:t Erik, Huddinge
 eab@svenskbridge.se

26-28/5 – Riksläger i Värnamo

  Junior-
kommittén
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Seniorkommitténs arbete startade våren 2020 och efter ett 
30-tal digitala möten har vi kommit fram till en verksam-
hetsplan bestående av fyra områden: Marknadsföring, Kom-
munikation, Välkomnande kultur och Tävlingar för mindre 
rutinerade spelare.
 I varje nummer av denna tidning kommer det framöver 

SENIORSENIORSENIORSENIOR

SENIORSENIORSENIORSENIORSeniorprojekt
Vid Riksstämman 2019 efterfrågades en bättre satsning på 
seniorer, vilka utgör flertalet medlemmar i SBF. SBF startade 
då ett senior- och pensionärsprojekt som i dagsläget är en 
kommitté, Seniorbridge, under MK och har fyra medlemmar. 
TEXT: BIRGITTA LAGNELL, GÖTEBORG  FOTO: PRIVAT

BIRGITTA LAGNELL
76 år från Göteborg  

Birgitta började spela bridge 1971 
på dåvarande arbetsplatsen men 
avbröt spelet. 2018 blev hon tillfrå-
gad av vänner att ta upp bridgen och 
började då ta kurser hos Arne Larsson 
i Göteborg. Birgitta är fortfarande mindre 
rutinerad men har börjat tävla och är sedan 2018 medlem i 
Askims BK i Göteborg. Sedan 2019 är hon medlem i Göte-
borgs BF:s styrelse, med ansvar för rekrytering av seniorer, 
sedan hösten 2020 ansvarig för kommittén Seniorbridge 
inom SBF och sedan hösten 2021 medlem i SBF:s styrelse.

att publiceras seniorartiklar eller blänkare. Vi välkomnar 
givet vis alla som vill hjälpa oss att skriva om seniorverksam-
het på dessa sidor. Vill du skriva på seniorsidorna eller har 
uppslag som vi bör uppmärksamma – hör av dig till mig på 
mailadressen birgitta.lagnell@gmail.com! 
 Här nedan presenteras  Seniorkommitténs medlemmar.

ANN-KATRIN (ANKI) VIKSTRÖM, 
69 år från Skellefteå

Anki har spelat bridge sen 1970. 
Först i köket hos sin kompis Lena 
Andersson, vars föräldrar spelade 
bridge, tillsammans med respektive 
pojkvänner Anders Vikström och Hå-
kan Jansson. Sen klubbspel i Umeå under 
studietiden. Bägge Ankis söner och en svärdotter är bridge-
spelare, så kortleken har en självklar plats hos henne.

ANDERS NORDBERG 
62 år från Bunkeflostrand

Anders är kassaförvaltare på BK 
Bridgehuset, Malmö, och styrelsele-
damot i Skånes Bridgeförbund. Han 
gick nybörjarkurs på Rogers Bridge-
skola hösten 2013 och blev då allvarligt 
biten av bridgebacillen. Spelar sedan dess 
två till tre gånger i veckan och agerar TL ungefär lika ofta. 
Andra intressen är Lego och tvåsitsiga japanska sportbilar.

GUNILA LANGIUS
88 år från Hägersten 

Gunila har spelat kort sedan barns-
ben. Bridgen kom in i bilden under 
gymnasietiden och vidare under 
högskolestudierna. Gunila har fus-
kat en gång, då hon hörde att spa-
derkung satt singel varvid hon toppa-
de när given kom upp. Problemet var, att 
överhörningen gällde en annan giv!! Det var en nyttig läxa. 
 Gunila har aldrig tråkigt vid ett bridgebord. Hon menar 
att alla borde spela bridge, dels för hjärngymnastik, dels för 
socialt umgänge och slutligen för att livet är för kort utan att 
ha roligt.  
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NYBÖRJARTRÄFFEN 2022

Folkfesten ”Svenska Cupen” har kommit igång. 31 janu-
ari började första spelperioden med 211 lag spridda från 
hela landet på startlinjen.

Nytt för året är att vi ändrat i regelverket kring live- kontra 
onlinematcher. Utgångspunkten är att matcherna ska 
spelas live, men om båda lagen är överens får match 

Svenska Cupen

Styrelse och anställda har visserligen haft 
ett utmanade uppdrag i att hantera nuet, 
men inte för ett ögonblick har vi tvekat 
att planera framåt. Oavsett om framti-
den innebär att vi helt kan återgå till det 
normala och se tillbaka på pandemin 
som en del av historien, eller om fram-
tiden innebär att vi fortsatt kommer att 
få leva med pandemin och förhålla oss 
till den – så planerar vi för mera bridge! 
Eller hur?!

SBF:s ”Headquarter”
På Karlsgatan 28 i Örebro ligger för-
bundets huvudkontor. Där hyr SBF en 
kontorslokal (med förråd) som vi kall-
ar kansliet. Två av förbundets anställda 
har sin arbetsplats där och de har ibland 
sällskap av våra externa IT-konsulter  
(Tomas Brenning och Johan Östling). 
 En trappa upp från SBF:s kansli har 
SISU sitt kontor. Där finns vår ekonomi-
support, Lisa Jansson, lättillgänglig för 
vårt samarbete. 
 Huset består av flera kontorslokaler, 
där många idrottsföreningar huserar 
tillsammans. Det pratas sport och mera 
sport i fikapausen.
 Övriga anställda i förbundet har ska-
pat ett hemmakontor och finns utsprid-
da i landet. Möten sker normalt sett 
ganska sällan fysiskt, men ofta via Teams 
och i en aktiv chatt, där vi håller varandra 
uppdaterade och kan ställa frågor. Jag 
ska erkänna att det där även dyker upp 

lite dispyter om fotbollsresultat, då flera 
av de anställda är hängivna supportrar ... 
tyvärr till olika lag …Personligen tycker 
jag endast bridgeresultat är intressanta. 

Vi arbetar för dig!
Vi är ett mycket glatt och entusiastiskt 
gäng anställda på förbundet. Nu har vi 
fått förstärkning av fler energiknippen. 
Vi arbetar för just dig och det gör vi ge-
nom att ständigt försöka bistå inte bara 
styrelsen och dess kommittér, enskilda 
medlemmars frågor och önskemål utan 
även genom att stödja funktionärer i 
klubbar och distrikt. Nya och nygamla 
uppdrag har därmed kommit i gång efter 
behovsanalys och med dessa även nyan-
ställningar. 
 Tyvärr valde vår tidigare anställde, 
Micael Svensson, i höstas att inte fortsät-
ta sin anställning hos oss, då vi inte läng-
re kunde erbjuda en 100% kanslitjänst. 
Björn Holm från Hedemora ersatte 
Micael från mitten av november och 
han arbetar nu 60% med de arbetsupp-
gifter och ansvarsområden som Micael 
tidigare hade. Vi önskar Micael all lycka 
till med vad han än företar sig, och vid 
bridgeborden kommer man förstås fort-
satt att få träffa honom då han är aktiv 
spelare i Örebridgen. 
 Vi har tidigare presenterat våra ny-
anställda på förbundets hemsida i takt 
med deras start, men jag tror ni tål ett 
omtag och denna gång tillsammans med 

oss övriga som varit med ett tag. Det kan 
ju vara intressant att få en inblick i vem 
som gör vad – och vad som egentligen 
händer bakom kulisserna.

Telefontider
Förbundets telefonväxel är öppen alla 
vardagar mellan kl. 08.00–12.00, tel. 
019-277 24 80. Ring oss! Vi hjälper dig 
gärna med medlemsservice, t ex med-
lemsinbetalningar, ändring av kontakt-
uppgifter, klubbyten, lösenordsproblem, 
tävlingssupport, styrelsefrågor (stadgar 
och regler, SISU-samarbete) och allmän-
na funktionärsfrågor och administration 
av klubbsidor. Alla frågor är välkomna!
 Det går även bra att e-posta till oss på: 
kansliet@svenskbridge.se. Normalt sett 
får du svar redan samma dag eller senast 
dagen efter (vardagar). Tveka inte att 
höra av dig! 
 Om du vill komma i kontakt med en 
specifik anställd så har vi på nästa upp-
slag kortfattat beskrivit våra huvudom-
råden vad gäller ansvar och arbetsupp-
gifter med följande kontaktuppgifter.
 Vi anställda vill passa på att skicka ett 
stort tack till alla er ute i landet som ar-
betar helt ideellt som funktionärer eller 
med styrelseuppdrag i klubbar och di-
strikt. Tack för att ni brinner för bridgen 
precis som vi! Ni är ovärderliga medar-
betare till oss!

           Till er tjänst!
        Pandemin har hållit bridgelivet i ett järngrepp i över två år. 
    Det har inte betytt att det rullats tummar på förbundet – tvärtom.
TEXT: SUZANNE LEMBORN, FALKENBERG  FOTO: PRIVAT

spelas online. I det fall någon inte vill spela online har 
det laget företräde och matchen ska då spelas live. 

Vi ber er i lagen, med hänsyn till pandemiäget, ha för-
ståelse för att vissa inte kan/vill mötas live och hoppas 
ni kan finna gemensamma lösningar utan att WO ska 
behöva lämnas av något lag av det skälet. 
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Nya ansvariga 
för juniortruppen
Juniorernas landslagstrupp har fått en ny 
och kompetent ledning. Till ny juniorkapten 
har Karl Asplund, Ludvika, tillsatts.
TEXT: MARTIN LÖFGREN, NORRKÖPING  FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE & PRIVAT

Vi har glädjen att informera att Karl Asplund (bilden 
överst), Ludvika, har tillträtt som ny juniorlandslag-

skapten. Karl har sedan en tid arbetat med 
U16-truppen, som sedermera övergått i 

U21, men tar nu ett övergripande ansvar 
för våra juniorlandslag.
 Karl kommer att stödjas av två 
truppledare. Johnny Östberg (mellan-
bilden) Stockholm, blir ansvarig för 

U26-truppen. Mikael Grönkvist (bild 
nederst), Stockholm blir ansvarig för 

U21-truppen.
Juniorlandslagstruppen får därmed en mycket 

kompetent och erfaren ledning, där samtliga har gedigen 
spelarerfarenhet på elitnivå och även stor erfarenhet av in-

ternationellt spel.
Sverige har stolta traditioner att förvalta även i juniorklassen 

och får nu bästa tänkbara ledarskap för att coacha fram våra duktiga ungdomar.
 Närmast på agendan är JEM-lag som går i Holland 19-26 juli 2022.

1 april – 31 maj
Nybörjarträffen är ett viktigt led i uppföljningen av kursverksamheten. Vi hoppas att er klubb ställer upp och arrangerar  
ett heat för era nybörjare. Nybörjarträffen spelas som simultantävling, vilket innebär att man spelar samma givar på  
alla klubbar. Klubben avgör själv vilket datum inom perioden den önskar spela. Nybörjarträffen är öppen för alla som  
gått eller går nybörjarkurs som startat tidigast 2019-07-01. Klubbar anmäler heat via mail till order@bridgeforlaget.se.

De 24 bäst placerade paren kvalificerar sig till SM Par Nybörjarträffen.  
Finalen spelas 1–2/8 på festivalen i Örebro. 

Mer information hittar ni på www.svenskbridge.se.

Tobias Bern och 
Klara Gustafsson, 
vinnare 2021.

NYBÖRJARTRÄFFEN 2022NYBÖRJARTRÄFFEN 2022
1 april – 31 maj Alla klubbar anslutna till 

Svenska Bridgeförbundet är 
välkomna att delta i tävlingen!

På mittuppslaget i juninum-
ret brukar det finnas en kar-
ta med klubbar som spelar 
bridge under sommaren. Då 
juninumret numera distri-
bueras i slutet av juni har ju 
halva sommaren gått när 
tidningen kommer i brevlå-
dan. Med anledning av det 
utgår sommarbridgekartan i 
fortsättnnigen. 

Klubbar som håller sommar-
öppet kommer istället erbju-
das möjlighet att finnas med 
på en lista på hemsidan.

Sol, 
sommar 
och bridge
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SUZANNE LEMBORN
Verksamhetschef, 100%
Hemmakontor i Falkenberg
072-644 96 60, sle@svenskbridge.se

Är den som för-
söker hålla reda 
på alla loppor-
na i påsen och 
dessutom för-
söker lära kat-
ter att sitta fint. 
Det betyder mer 
formellt persona-
lansvar, med allt vad det innebär, och ett 
utmanande uppdrag i att hålla reda på 
pengar och bistå styrelsen med rappor-
ter och information så de får korrekta 
underlag för att kunna fatta kloka beslut. 
Jag har ett övergripande ansvar för verk-
samheten och att verkställa besluten från 
styrelsen i samarbete med personalen 
och kommittéerna. 
 Jag administrerar anmälningar till 
DN, modererar på forumet, lusläser tid-
ningen Bridge, hoppar in i telefonväxeln 
och svarar på kanslimail när det behövs. 
Har försökt att vara Carina Wademarks  
back-up som webb-ansvarig när hon 
haft semester (har gått sådär… hon är 
grym!). Skriver avtal, instruktioner och 
information och framför allt försöker 

jag tänka på utveckling framåt! Ständi-
ga analyser av nuläget och inhämtade av 
information, så att vi tillsammans kan 
planera för en bättre, roligare, effektiva-
re och inte minst framgångsrikare verk-
samhet. Ordning och reda då de tre p:na 
får styra; Personal, pengar och papper! 
Jobbet är mycket roligare än det kanske 
låter! Tänk att få arbeta med sitt fritids-
intresse? Det är fantastiskt!

GUNNEL HAHNE 
Kanslist, 50%
Kansliet – huvudkontor i Örebro
019-277 24 89, gha@svenskbridge.se

Gunnel är vår klip-
pa på kansliet! 
Gunnel tar sig 
an tävlingsrap-
porter, mästar-
bevis och nå-
lar, registrerar 
nya medlemmar 
och har kontroll på 
GDPR i registren. Du träffar på henne i 
telefonväxeln då hennes huvuduppdrag 
är att bistå med medlemsservice och allt 
möjligt som kan behövas pysslas med på 
ett administrativt kontor. Det är ordning 
och reda på den damen!

JOHAN GRÖNKVIST
Konsulent, 100%
Kansliet – huvudkontor i Örebro
019-277 24 81, jgr@svenskbridge.se

Johan är spindeln 
i nätet på kans-

liet! Tidigare 
hade han ett 
större ansvar 
för ekonomi-

frågor, men det 
har han i princip 

helt slutat med. Nu 
ägnar han sig i stället mest åt allt som 
har att göra med både förbundsarrang-
erade tävlingar såväl som de på klubb- 
och distriktsnivå. Det är en hel del! Ett 

axplock är tävlingsrapporter, mästar-
poäng, hcp, Allsvenskan och SM-fina-
ler. Dessutom är han den som befinner 
sig centralt i samarbetet med våra ex-
terna IT-konsulter, när det gäller våra 
IT-ärenden, och bidrar i högsta grad 
till att nya och förbättrade funktioner 
dyker upp. Johan är dessutom duktig 
på tävlingssupport till alla de funk-
tionärer som behöver hjälp med bl a 
Ruterprogrammet eller annat när det 
ibland går snett i någon tävling. Han är 
vår tekniske fixare! Johan stöter man 
även på i telefonväxeln ibland för att bi-
stå med allehanda medlemsservice. Och 
ni vet väl om att hans familj består av fle-
ra landslagsspelare?!

MICKE MELANDER
Konsulent, 100%
Hemmakontor i Falkenberg
019-277 24 85, mme@svenskbridge.se

Micke är den som 
håller reda på 
styrelsen, myn-
digheter och är 
central i arbe-
tet med minst 
Bridgefestivalen. 
Han fungerar även 
som administratör till 
styrelsen och skriver därmed protokoll 
och följer upp agendan samt att han har 
huvudansvaret för att svara på kansli-
mail och serva medlemmar med svar på 
frågor även i telefonväxeln. I slutet av 
varje månad sätter han dessutom ihop 
ett Medlems nytt och ansvarar för admi-
nistrationen av Svenska Cupen. Under 
pandemin har han dragit ett tungt lass i 
att försöka hantera frågor om hur verk-
samheten ska förhålla sig till Covid. Bra 
gjort, Micke! Det är svårt och frustreran-
de att få fram tydliga svar.
 Micke har arbetat länge i förbundet 
och sitter därför på en historisk kunskap 
om förbundet, inklusive dess klubbar 
och distrikt, som är svårklådd. Han kan 

            Vi arbetar för bridgen!
           Det är ett glatt gäng anställda i Svenska Bridgeförbundet. 
       Vem gör vad – och vad händer egentligen bakom kulisserna? 
   Här presenteras de som arbetar för bridgen – och för dig!
TEXT: SUZANNE LEMBORN, FALKENBERG  FOTO: PETER VENTURA, KARLBO & PRIVAT

SM-kval
Vi vill uppmärksamma alla 
distrikt på att  man har mandat 
att fatta beslut om att spela DM-
kval och finaler online, förutsatt 
att det sker på RealBridge.

Planen är att samtliga SM par-
discipliner ska spelas live under 
Bridgefestivalen.
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svara på de flesta frågor om hur saker 
och ting hänger ihop i bridgesverige 
och han representerar oss ofta i externa 
kontakter. Det han inte vet är han snabb 
att ta reda på – förutom när det gäller 
IT-teknik ... Jag vill dock framhäva att 
han är duktig på att designa (ni har kan-
ske t ex sett hans flyers?) så sådant han-
terar han väl, men sen säger han stopp 
till tekniken. 

THOMAS WINTHER
Konsulent 100%
Hemmakontor i Sölvesborg

019-277 24 86, twi@
svenskbridge.se

Thomas är vårt 
orakel när det 
gäller support! 
Thomas finns i 

telefonväxeln för 
att besvara frågor 

från våra medlem-
mar. Han hoppar ibland in och hjälper 
till med kanslimail när det behövs. Hans 
huvuduppdrag är dock tävlingssupport 
till våra funktionärer och det är nog ing-
en som kan klå Thomas kunskap i Ruter, 
Bridgemate och stöd i TL-frågor. Rätt 
som det är håller han även TL-utbild-
ningar och han är den som definitivt gör 
flest klubbesök av oss anställda. Allt för 
att hjälpa klubbar i gång med tekniken 
och svara på frågor om verksamheten i 
stort. Han har arbetat många år åt för-
bundet och borde nog i stället roa sig 
som pensionär, men det har han inte en 
tanke på än. ”Så länge som jag är frisk 
och tycker det är roligt så jobbar jag på”, 
säger han. Vi är så tacksamma för det!

CARINA WADEMARK
Konsulent, 50%
Hemmakontor på Lidingö
019-277 24 84, carina@svenskbridge.se

”Allas vår Carina!” 
har gjort sig ett 
namn inom 
förbundet som 
just ”allas”. 
Många med-
lemmar håller 
kontakt med hen-
ne vad gäller de mest 
varierande frågor; det hon inte vet det 
tar hon reda på med blixtens hastighet. 
Hon är vår webb-ansvarige, vilket bety-
der att hon är den som ofta skriver och 
uppdaterar information på förbundets 
hemsida, Facebook och delvis YouTube, 

samt försöker hålla koll på allt som hän-
der inom bridgen både in- och utrikes. 
Dessutom bistår hon Tävlingskommit-
tén med protokoll, agenda och kontrol-
lerar så att datum, fakta och regler om 
vår tävlingsverksamhet är korrekt. Hon 
rättar till, strukturerar om och ställer frå-
gor så vi andra anställda håller oss på tå 
för att komma ihåg och uppmärksamma 
vad som är på gång. 
 Förutom detta bistår Carina även 
landslagen och Uttagningskommittén 
och har uppdraget som coach för både 
veteran- och damlandslaget, vilket bety-
der att hon förvärvat medaljer av ädlaste 
valörer! Välförtjänt!

SIGRID SVENSSON 
Konsulent, 50%
Hemmakontor i Malmö
019-277 24 88, ssv@svenskbridge.se

Sigrid är nyanställd 
som projektleda-
re för rekryte-
ring, eftersom 
vi vågat tänka 
framåt igen. 
Detta är ett ny-
gammalt uppdrag 
som startades i mars 
2020, men tyvärr avslutades mitt i pan-
demin i november 2020. Nu tar vi ett 
omtag eftersom klubbar uttrycker tydligt 
att de önskar stöd och hjälp med just re-
krytering. Sigrid har kavlat upp ärmarna 
och är i gång med projekten SOS Junior 
och Rekryteringskedjan, som innebär en 
hel del kontaktskapande. Bli inte över-
raskade om ni får ett samtal på skånska! 
Det är väl ett eget språk, eller hur?! Eller 
varför inte ringa henne? Be henne om 
hjälp i ert rekryteringsarbete!

BJÖRN HOLM
Kanslist, 60%
Hemmakontor i Hedemora
019-277 24 87, bho@svenskbridge.se

Björn är nyanställd 
sen mitten av no-
vember, då han 
ersatte Micael 
Svensson som 
kanslist. Björn 
har slängt sig in i 
tävlingsrapporter 
och utvecklar sin re-
dan breda ruterkompetens med att även 
kunna bistå i support till onlinetävlingar 
på BBO, RealBridge och Funbridge. Han 
svarar i telefonväxel och på kanslimail. 

Efter-
som han 
är tekniskt 
duktig, så kom-
mer han även att 
bistå vår IT-konsult, 
Tomas Brenning, med 
tekniken när det är dags 
för förbundsarrangerade täv-
lingar som kräver lite extra, t ex 
SM lagfinalen och Bridgefestiva-
len. Björn kommer även att vara den 
som tar stort ansvar för arrangemang-
et av Allsvenskans tillsammans med Jo-
han. Nu blir det samtal på dalmål!

BJÖRN OHLSSON
Konsulent, 50%
Hemmakontor i Kristianstad
019-277 24 82, bol@svenskbridge.se

Björn är även han 
nyanställd och 
vårt senaste för-
värv till teamet. 
Han började i 
mitten av janu-
ari och har en 
anställning som 
ska pågå i sju måna-
der till mitten av augusti. Efter den be-
hovsinventering som genomfördes i 
våras så lokaliserade vi diverse arbeten 
som behöver åtgärdas snarast. De flesta 
av dem kräver en högre IT-kompetens 
och god kunskap om våra regelverk. Vi 
hittade Björn och han har fått en lång 
att-göra-lista som han ska beta av. Bl a 
kommer han att få pyssla med skapande/
uppdatering/korrigering av instruktio-
ner, nyheter, rapporter, inbjudningar, 
regelverk, formella beslutsdokument 
samt protokoll som finns på vår hemsida 
och behöver en rejäl översyn. 
 Björn har även programmeringsupp-
drag som stöd till främst personalens 
arbete och GDPR, men även för använ-
darvänligheten för funktionärer, (laga 
mindre arbeten, översyn av funktiona-
liteten och hemsidans innehåll, kvalité 
och korrekthet) samt assistera arbets-
gruppen för IT vid behov. Vi pratar med 
andra ord om allmän städning och lag-
ning samt förbättringar av rutiner där vi 
tar hjälp av tekniken. 
 Vi har dock problemet att vi lyckats 
nyanställa två stycken som båda råkar 
heta Björn ... Smeknamnsförslagen har 
haglat för att skilja dem åt ...
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Så hörde jag en politiker intervjuas och då 
föll det på plats … Plötsligt svarade han 
”den frågan måste jag passa på”.

  Har du tänkt på hur ofta vi använder ord och 
uttryck i vårt tal som handlar om bridge eller i 
alla fall kortspel? ”Den frågan måste jag passa 
på”. Tänkte han på vad han sa? Trodde han att 
alla förstod? Eller är uttrycket bara alldeles själv-
klart för gemene man?
  Man skulle ju kunna tänka att det var ovanligt 
mycket ruter i den här politikern, så att han vå-
gade använda lite mer av sitt kunnande, oavsett 
om inte alla förstår. Ja, du förstår vad jag menar, 
han valde helt enkelt att spela ut det register han 
har. En annan tanke är att han hade något mer 
att ta till om det skulle bli pinsamt med journa-
listen som kanske inte förstod honom. Man vet ju 
hur det är med politiker; de är aldrig svarslösa. 
  Journalisten å sin sida verkade förstå precis. 
Han såg inte det minsta osäker ut. I själva verket 
var det nog han som hade trumf på hand för 
han var den som fortsatte. Han drog ett nytt 
kort och frågade om något helt annat. Den här 
gången var det nog en hjärte(r)fråga 
som kom upp. ”Är det verkligen fråga om så 
stora summor pengar?” Svaret kom genast, det 
var som att han inte ens behövde tänka efter. 
”Han har så gott om klöver att jag tror att jag får 
spader”. Nu är ju inte jag den som synar varifrån 
det kommer, men så är det. Gott om klöver, helt 
enkelt.
  Journalisten kämpade vidare med sina frågor. 
Det fanns ju mer han ville få veta. ”Om det nu 
är så att det inte är helt lagligt det här, kommer 
den här personen då att få lämna sina uppdrag? 
Inte heller den här gången behövde politikern 
tveka. ”Naturligtvis bör ingen sätta sin framtid på 
spel på ett sådant sätt som han gjorde den här 

gången.” ”Men kommer han att kunna vara kvar, 
envisades intervjuaren”. Ja, du, vem vet? Den som 
sig i leken ger, får leken tåla. Nu är det som det är, 
helt enkelt. Vi får se.
  Man bör inte spela sitt bästa kort först, det visste 
journalisten. Men om han skulle få ära och beröm-
melse för den här intervjun behövde han få fram 
ett ess ur ärmen och det så snart som möjligt. Han 
valde att spela ut lojalitetskortet. Det brukar trots allt 
alltid fungera. ”Hur går det med de personliga rela-
tionerna när något sådant här händer? Kommer du 
att kunna fortsätta att umgås med honom?”
  ”Det är väldigt onödigt och rent av farligt att ta 
så stora risker, i alla fall om man inte har en mycket 
trogen omgivning. Vem kunde ana att det skulle gå 
så illa. Men jag är trots allt en god vän, vår historia 
går långt tillbaka i tiden, och jag är inte den som 
skulle lämna en en vän i sticket”. Även en politiker 
måste tänka på hur man uppfattas och ingen vill ju 
framstå som oempatisk.
  Den här intervjun har förstås aldrig ägt rum, det 
enda som är sant är frågan som fick svaret ”Den 
måste jag passa på”. Men håll med om att vi ofta 
använder anspelningar eller talesätt som direkt re-
fererar till våra slitna kortlekar och vårt älskade spel. 
Det är för övrigt inte bara vi kortspelare som gör 
det. Om man frågar någon som just har uttryckt sig 
så här, kan det visa sig att vederbörande inte ens 
spelar kort själv. Ändå faller orden naturligt.
  Till sist något i ren välmening;  det gäller att an-
vända ord och uttryck vid rätt tillfälle. Försök inte att 
slå en mask om du är ute på promenad i naturen, 
det kan uppfattas helt annorlunda än du tänkt dig …  
Då är det i så fall bättre att försöka framstå som lite 
bildad eller intellektuell och fråga efter ”var är det 
stöd du bjöd men aldrig gav?”. 
  Allt är inte självklart för gemene man, men en 
liten strof av Nils Ferlin kanske ändå kan gå hem.

3 Eva Abragi är präst, bridgespelare och bor i Huddinge.

Sista sticket ...
Vilket förtroende att få skriva den här allra första krönikan under 
rubriken ”Sista sticket”.  Men jag insåg snabbt att det inte är för 
min bridgebegåvnings skull så det måste vara något annat 
man vill ha. Jag funderade och klurade med vad jag skulle 
kunna bidra med. Jag kan ju inte tjoa om juniorrekrytering jämt.

Eva Abragi



Sista sticket ...
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 27 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 29 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.

30 juli - 4 augusti 2022

fyllas:

istrikt.

ffra. 

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

www.svenskbridge.se

sponsor: ma
ts qviberg

BRIDGEFESTIVAL

2022

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.

Senast det begav sig i Örebro .... Senast det begav sig i Örebro .... 



POSTTIDNING B
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
Uppge ditt medlemsnr (MID) vid beställning, så får du 5% rabatt på samtliga varor med särskild förbundsrabatt + 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. ...................... 200:– 
Högsta kvalitet. Set om 16 st. ......................325:–
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:–
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 ..................................... 100:–
BRIDGEMATE – SCORINGSYSTEM
Bridgemate är ett tråd löst scoringsystem. 
Pris per Bridgemate 2 (dvs bord) ..............1.775:–
Pris per Bridgemate Pro begagnad ..............700:-
Server för BM2, med USB ...................... 2.800:–
* Pris beroende på rabatt

Prisexempel:

Ny bok av Andrew Robson:

SVAGA TVÅÖPPNINGAR

En svag två-
öppning är 
som en treöpp-
ning med ett 
kort färre.  
Det ger mot-
ståndarna 
problem, 
samtidigt som 
det gör egen 
konstruktiv 
budgivning lättare de gånger part-
nern har en stark hand. Eftersom de 
svaga tvåorna är mycket vanligare 
än de starka, har de blivit mer och 
mer populära.

Att öppna med en svag tvåa är 
enkelt – en hyfsad sexkortsfärg och 
6-10 hp är allt som behövs – men 
alltför få vet hur en effektiv bud-
givning nu fortsätter. Är partnerns 
bud i ny färg krav eller okrav? Vad 
betyder 2NT på partnerns svaga 
tvåöppning? Hur påverkar ett inkliv 
den fortsatta budgivningen?  
Andrew Robson ger i boken svar 
på dessa frågor och många fler!

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

www.bridgeforlaget.se

1

1

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 budgiv-
ning, rekommenderade utspel samt 
idéer kring spelföringen m m. Bud-
givningsförslagen är baserade på 
fyrkorts högfärger och 15-17 sang.

Pris:

  100.—

NY!

Nr Nr 1515 ute nu! ute nu!

PRIS TILL 28/2

  120:—
ORD. 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


