
✃

BEHANDLING AV BUD UTOM TUR (29)
A. Budet godkännes av motståndaren till vänster om 
  den felande genom att bjuda. Inga korrigeringar. 
B. Budet godkännes inte av motståndaren till vänster 
  om den felande och budgivningen återgår till den spe- 
lare som stod i tur att bjuda. Korrigeringar enligt nedan 
C. Vid artificiellt bud gäller de visade benämningarna 
  och inte den bjudna benämningen. 

Korrigering för den 
felande

Korrigering för den felandes 
partner

PASS UTOM TUR (30)     
Pass, artificiellt eller pass på ett artificiellt bud (30C) Lag 31 Lag 31 
Pass, när MTH stod i tur att bjuda Passa nästa gång (ev. 72C)
Pass, när partnern stod i tur att bjuda (30B) Får bjuda vilket regelrätt bud som 

helst 30B1(b) och 
(i) bjuder ett jämförbart bud 
(ii) bjuder inte ett jämförbart bud 

Får bjuda vilket regelrätt bud som helst 
30B1(a) 
(i) Ingen korrigering 
(ii) Passa nästa gång 

Pass när MTV stod i tur att bjuda (den felande har 
inte bjudit tidigare) (30B) 

Se ovan (Pass när partner stod i 
tur att bjuda) 

Se ovan (Pass när partnern stod i tur att 
bjuda) 

Pass, när MTV stod i tur att bjuda (den felande har 
bjudit tidigare) 

Ändrat bud, Lag 25 Ändrat bud, Lag 25 

KONTRAKTSBUD UTOM TUR (31)
Kontraktsbud, när MTH stod i tur att bjuda 1. MTH passar.

Budet utom tur måste upprepas. 
Ingen korrigering för någon i 
paret. 

2. MTH bjuder ett regelrätt kontraktsbud, D 
eller RD. Den felande kan bjuda vilket 
regelrätt bud som helst. Om det är ett: 
(a) Jämförbart bud, ingen korr. för partnern  
(b) Ej jämförbart bud, pass nästa gång för 
    partnern 
Lag 16C, 26B (utspelsbegr.) och 72C kan gälla 

Kontraktsbud, när partnern stod i tur att bjuda Se Pass, när partnern stod i tur Se Pass, när partnern stod i tur
Kontraktsbud, när MTV stod i tur att bjuda (den 
felande har inte bjudit tidigare) 

Se ovan (Kontraktsbud när 
partnern stod i tur att bjuda) 

Se ovan (Kontraktsbud när partnern stod i 
tur att bjuda) 

Kontraktsbud, när MTV stod i tur att bjuda (den 
felande har bjudit tidigare) 

Ändrat bud, Lag 25 Ändrat bud, Lag 25 

DUBBELT ELLER REDUBBELT UTOM TUR (32)  
D eller RD, när MTH stod i tur att bjuda Se ovan (Kontraktsbud, när 

MTH stod i tur att bjuda) 
Se ovan (Kontraktsbud, när MTH stod i 
tur att bjuda) 

D eller RD, när partnern stod i tur att bjuda Se ovan (Pass när partnern .…) Se ovan (Pass när partnern stod i tur ….)
D eller RD, när MTV stod i tur att bjuda (den felande 
har bjudit tidigare) 

Ändrat bud, Lag 25 Ändrat bud, Lag 25 

 
OTILLRÄCKLIGT KONTRAKTSBUD (27) (Ta spelaren ifrån bordet och fråga om orsaken till det otillräckliga budet)
27A. Budet kan godkännas av den felandes MTV. Det godkännes om den spelaren bjuder. 

Budgivningen fortsätter utan korrigeringar.  
27B. Budet godkännes ej av MTV om den felande och måste rättas till genom att ersättas 

med ett regelrätt bud med korrigeringar enligt nedan.  
27C. Ändring i förtid av den felande, innan TL har beslutat om korrigering, och det 

otillräckliga budet inte har godkänts i enlighet med A, gäller det nya budet. TL tillämpar 
det relevanta avsnittet i B på det nya budet. 

Korrigering för den
felandes partner

27B1(a) Om det otillräckliga budet ersätts med det lägsta tillräckliga kontraktsbud som 
        specificerar samma benämning(ar) som det ersatta budet, fortsätter budgivningen utan 
        ytterligare korrigering. 
27B1(b) Förutom enligt (a), om det otillräckliga budet ersätts med ett jämförbart bud, 
        fortsätter budgivningen utan ytterligare korrigering.

Ingen korrigering. 

27B2. Förutom enligt B1 ovan, om det otillräckliga budet ersätts av ett tillräckligt 
        kontraktsbud eller pass. 
27B3. Förutom vad som står i B1(b) ovan, om den felande ersätter det otillräckliga budet 
         med D eller RD, ogiltigförklaras detta bud. Spelaren måste bjuda ett tillräckligt 
         kontraktsbud eller pass. 

Pass resten av budgivningen.
Ev. utspelsbegränsning lag 26B.                
Ev. korr resultat lag 72C. 

27B4. Om den felande försöker ersätta det första otillräckliga budet med ett annat 
          otillräckligt bud, dömer tävlingsledaren som i B3 ovan, om inte MTV godkänner det 
          nya otillräckliga budet enligt A1 ovan.  

 

Otillräckligt kontraktsbud utom tur. Lag 31. Lag 31 
 

Våra vanligaste domslut
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Våra vanligaste domslut

Lite svårare...
TEXT: PO SUNDELIN, STOCKHOLM

PO Sundelin levererar svårare spelproblem som det kan  
ta en stund att lösa. Lösningar hittar du på sidorna 46-47. 

Visserligen är bridgespelare normalt 
inbitna latmaskar (jag själv är inget 
undantag), men de enstaka bland er 
med någon fräsch idé om ett lämpligt 
problem ombeds omedelbart maila 
detta till bridgeproblem@yahoo.se (gi-
vetvis inklusive ros och ris om aktuell 
spalt - för svår, för lätt, lagom…).
 Problem 5 kommer från The Art 
of Declarer Play av Tim Bourke och 
Justin Corfield. Det är en utmärkt 
bok som rekommenderas varmt för 
problemnördar.  En liten varning 
dock; denna giv är en av bokens mest 
lättlösta...
 Lycka till!

PROBLEM 1

Här har du överbjudit optimistiskt 
mer än vanligt och hamnat i 63. Finns 
det någon sits där Väst kan gå hem? 
Det vill till ett rejält önsketänkande.
Nord inleder med spaderkung och 
Syd bekänner med tvåan.
 När du bestämt dig för sitsen – hur 
spelar du?

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

PROBLEM 2

Seniorkapten Olle Wademark rap-
porterade följande giv (i princip) från 
OBS-tävlingen för seniorer.

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

Du spelar 43. Nord klev in med 1s 
och inleder med två höga klöver. Du 
stjäl och lyfter på hjärteress. Nord 
sakar en klöver.
 Denna evinnerliga otur…! Låt se 
om du platsar i seniorlandslaget.

PROBLEM 3

Med hjälp av ert listiga system har ni 
lyckats få storslammen i spader på 
Västs hand. Nord spelar ut spadersju.

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

Med rätt lågfärgsmask har du tretton 
stick. Finns det något bättre?

PROBLEM 4

Du spelar 4s efter följande budgiv-
ning:

SYD VÄST NORD ÖST
12 1s D 2s 
pass 4s pass pass 
pass

Nord-Syd öppnar med femkorts hög-
färg och fyrkorts ruter. Nords dubb-
ling lovade hjärter.

S P E L T E K N I K  L I T E  S V Å R A R E

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

Nord spelade ut ruterkung och fort-
satte med spadersju.

PROBLEM 5

Du spelar åter 4s med ruterkung i 
utspel och spadersju i fortsättning.

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

En vaken läsare tycker troligen att 
given påminner om den förra. Det är 
korrekt. Men budgivningen skiljer sig 
något.

SYD VÄST NORD ÖST
12 1s 2c 2s 
pass 4s pass pass 
pass

Nords 2c var uppenbarligen okrav.
 Påverkar budgivningen ditt spel-
sätt?
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TEXT: SARTAJ HANS, SYDNEY

I finalen av Grand National Open 
Teams hade André Korenhof som 
Väst mot tufft motstånd denna hand:

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

Motståndarna bjöd ostört sig upp till 
utgång:

SYD VÄST NORD ÖST
 André

1s pass 2NT1 pass 
322 pass 3s pass 
4s pass pass pass

1  Utgångskrav med minst fyrkorts  
 stöd i spader
2  Kortfärg i ruter

Vad spelar du ut?

c  2  3   s

Att vara en duktig utspelare kräver en 
räcka ingredienser: goda värderings-
ögon, erfarenhet och regelrätt flax. 
Mot bra motstånd lönar det sig i prin-
cip att spela ut aggressivt. Utspelaren 
försöker att undgå att missa snabb-
stick och riskpremien blir då att ge 
bort ett stick i utspelet.
 Här, när trumfen sitter styggt för 
spelföraren, är emellertid rådet att pas-
sivt skrida till verket. I så hänseende 
är ett utspel från kungen fjärde mest 
passivt. Grunden är att spelföraren har 
kort ruter och inte något annat utspel 
är attraktivt.
 Ruterutspelet kan också fungera på 
ett annat ovanligare sätt. Spelföraren, 
som kanske är avhängig en rutermask 

Giv med Sartaj: 
Strukturera dina tankebanor!

för att klara kontraktet på grund av 
den sneda trumfsitsen, vill möjligen 
inte satsa på rutermasken i stick ett. 
Det är först när 4-0-sitsen i trumf 
upptäcks som han kommer ångra sig 
över den missade chansen.
 Nåväl, tillbaka till den aktuella han-
den. Ruter ut, alltså. Träkarlen över-
raskar med att att kopiera spelförarens 
singelruter.

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

Spelföraren sticker med ruteress och 
tar för spaderkung (bra för dig!) och 
partnern sakar en ruter. Så kommer en 
klöver till Syds dam, klöverknekt som 
han sticker över med esset och kungen 
som han sakar en hjärter på. Du kan 
stjäla, men måste nu planlägga det 
vidare motspelet i detta läge:

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

Ruter kommer att vara mot dubbelre-
nons och hjärter vill ge bort minst ett 
stick, så det ser naturligt ut att fort-
sätta med spader. Spelföraren vinner 
sticket med esset. 
 Läget är nu:

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

Spelföraren kan slå sig fri i spader – 
och du blir inpetad på knekten. Två 
av Syds hjärterförlorare kommer att 
försvinna på träkarlens klöver och 
ännu en hjärterförlorare blir spelföra-
ren kvitt, då du antingen får ge honom 
stick på hjärterkung eller spela ruter 
mot dubbelrenons.
 Efter att bara ha förlorat två trumf- 
och ett hjärterstick klarar spelföraren 
kontraktet. 
 Hela given ser som förväntat ut så 
här:

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

Kunde du gjort något annorlunda?
 Kan du se hur du skulle ha straffat 
kontraktet?
 Låt oss gå tillbaka till då Väst var 
inne efter att ha trumfat den tredje 
klöverronden.

S P E L T E K N I K  G I V  M E D  S A R T A J
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S P E L T E K N I K  G I V  M E D  S A R T A J

SARTAJ HANS från Sydney, Aus-
tralien, författade Battling the 
Best, som utnämndes till bästa 
bridgebok 2017. Sartaj beskriver 
sig själv som skribent, lärare och 
halvprofessionell bridgespelare. 
Sartaj är flitigt anlitad som coach 
och personlig bridgetränare.

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

Att returnera en trumf, för att undgå 
att ge bort ett stick i en annan färg, 
verkade vara bästa motspel. Men det 
var helt fel. Väst måste försöka förutse 
problemet. Att slå sig fri med en spa-
der utnyttjar spelföraren med att peta 
in Väst och gör att man tappar trumf-
kontrollen.
 André, vid det andra bordet, hittade 
det vinnande motspelet. Han spelade 
hjärtertre (hjärteress följt av hjärtertre 
fungerar också).
 Hur kom han fram till det?
 Han började med att räkna spelfö-
rarens fördelning. Femkorts spader 
är känd (partnern var renons första 

gången färgen spelades), dubbelton 
klöver är känd (Syd sakade en hjärter 
på tredje klöverronden), singel ruter 
är känd (från budgivningen och det 
första sticket). Alltså är spelförarens 
fördelning 5-5-1-2.
 André fortsatte nu med att räkna 
spelförarens honnörspoäng. Spader-
ess, dam-knekt i klöver och singelru-
ter är kända kort. För att kunna öppna 
måste Syd minst ha kungen i hjärter. 
 Så kommer uppgiften att räkna 
spelförarens stick. Med två spader-
förlorare har Syd tre stick i spader, 
fem klöverstick och ett ruterstick för 
summa nio. När Väst trumfar en klö-
ver reduceras antalet klöverstick, men 
antalet trumfstick ökas. Totalen är 
fortfarande nio. 
 Så gäller det att förutse vad som 
kommer att hända. När vi senare blir 
inpetade, måste vi ge bort ett stick till 
hjärterkung eller spela ruter mot dub-
belrensons. Oavsett ger vi spelföraren 
då det tionde sticket. 
 Det sista steget i att finna rätt väg, 
är att kontrollera om spelföraren har 
förbindelse mellan händerna för att 
inkassera de tio sticken. Träkarlens 
spadernio är hög nog till att komma åt 
de höga klöversticken.

 Efter att ha resonerat sig fram till 
detta, analyserade André vidare och 
insåg att bästa chansen till straff låg i 
att hitta partnern med kn-x i hjärter. 
Därför spelade han en liten hjärter, 
för att etablera två hjärterstick innan 
spelföraren kunde hämta hem klöver-
sticken.
 Är det svårt, att resonera sig fram 
till lösningen på det här sättet?
 Ja, det tycker jag. Som bridgeträna-
re (www.sartajhans.com) försöker jag 
att lära mina elever det korrekta sättet 
att tänka. Ett strukturerat sätt gör det 
lättare att ta sig an komplexa uträk-
ningar, för att nå fram till de rätta 
besluten. Tänker man endast i gene-
rella banor, är det betydligt svårare att 
se alla aspekter på ett problem.
 Man måste behandla all relevant 
information (så lång som spelet gått), 
räkna det mest nödvändiga (fördel-
ning, honnörer och stick), förutse 
utvecklingen (som t ex inpetningen 
och ingången till bordets klöver), se 
den möjliga lösningen (hjärterknekten 
hos partnern) och agera därefter (spela 
en liten hjärter)!
 Bridge är, när allt kommer kring, ett 
svårt spel!

André Korenhof (t.v.) är här träkarl. Spelförare är Andrés livskamrat, 
Carola Hoogervorst.
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I N T E R N A T I O N E L L T  W I N T E R  G A M E S

Andra Winter Games i ordningen fick 
se ett ordentligt uppsving vad gäller 
antalet deltagare. Arrangemanget 
rosades på plats och de största stjär-
norna jämför Winter Games med 
världens största turneringar. Det var 
Pierre Zimmermann som hade idén 
att skapa en riktigt stark lagtävling i 
Europa. Lyckligtvis hade han också de 
ekonomiska muskler som krävdes för 
att förverkliga sina drömmar.
 Winter Games består av två lag-
tävlingar. Huvudtävlingen Zim-
mermann Cup börjar med tre dagars 
kvalificering och därefter slutspel. 
Medaljer delas ut till de tre främsta 
och prispengar till alla lag som når 
slutspel, varav €30.000 (300.000 kr) till 
vinnarna.
 Lag som inte går vidare till slut-
spel, eller blir utslagna, kan hoppa in 
i lagtävlingen FMB Trophy. Även här 
delas det ut medaljer och prispengar i 
A-finalen och prispengar i B-finalen. 
€8.000 (80.000 kr) till vinnarna i 
A-finalen och €4.000 (40.000 kr) till 
vinnarna i B-finalen.
 Det var länge fyra lag med svensk 
representation som låg med bland de 
16 lag som gick till slutspelet i Zim-
mermann Cup. Det var dock tätt i 

tabellen och till slut blev det endast 
Team Ventin med Simon Hult, 
Fredrik Nyström, Frederic Wrang 
med argentinarna Antonio Palma och 
Juan Carlos Ventin som gick vidare. 
Övriga lag startade om i FBM Trophy, 
som spelades med board-a-match-
beräkning.
 I Zimmermann Cup avancerade 
Team Ventin till kvartsfinal genom att 
besegra The Club Enthusiasts, med  
bl a Sabine Auken och Roy Welland, 
med klara siffror, 140-64. 

 Genom att även vinna över ita-
lienska Delta TV-programs storstilat 
(167-70) ställdes man i semifinal mot 
meriterade Zimmermann med Geir 
Helgemo, Tor Helness, Lorenzo 
Lauria, Franck Multon, Al fredo 
Versace och Pierre Zimmermann. I 
semin över 3x20 brickor låg Team 
Ventin under med 34-51 efter det 
första segmentet. I det andra tog man 
in underläget och gick in för de sista 
20 brickorna med en ledning om  
2 imp. Stabilt spel ledde till seger med 
134-121. I finalen väntade idel ädelt 
stål: lag Mahaffey med Boye Broge-
land, Espen Lindqvist, Zia Mahmood 
och Jeff Meckstroth. 
 Finalen, som även den spelades över 
3x20 brickor, blev välspelad och spän-
nande, där Mahaffey till slut kunde 
vinna med 5 imp.
 Även i FBM Trophy blev det 
svenskt silver genom Peter Fredin och 
Simon Ekenberg tillsammans med 
Thomas Bessis och Leslie Amoils i 
The Bush. Även här var det små mar-
ginaler. Lavazza vann med 1 VP.
 Salvo, med bröderna Rimstedt, 
slutade på 6:e plats i A-finalen.
 I kvalet öppnade Mikael med 3s i 
första hand. Efter pass av motstånda-

TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: FRANCESCA CANALI, ITALIEN

I mitten av februari arrangerades European Winter Games i Monaco för andra 
gången. Tack vare generös sponsring av affärsmannen Pierre Zimmermann, 
som byggt ett av världens bästa landslag under monegaskisk flagg, har Winter 
Games seglat upp som en av de största turneringarna vid sidan om amerikanska 
Nationals och VM.

Svenska framgångar i Winter Games

Fredrik Nyström.
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ren till höger skulle Ola ta ställning till 
följande hand:

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

Vad bjuder du? 
 Med de rätta korten hos partnern 
står utgång, men Ola har sett tvilling-
brodern spärra förr och gäspade fram 
ett pass. 
 Hela given:

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Zia O. Rimstedt Meckstroth M. Rimstedt

   3s
pass pass pass

Syd spelade ut ruterknekt som täcktes 
med kungen och vanns av Nords ess. 
Hjärterdam kom tillbaka och bordets 
kung vann sticket. Efter spaderess spe-
lade Mikael en ruter. Nord hoppade 
upp med damen och spelade hjärtertre 
till Syds ess. Hjärternio kunde Nord 
vinna med tian och spela mer hjärter. 
Mikael stal, med Syd stal över. Klö-
vervändan från Syd gick till dam och 
kung. En ruter från Nord stal Öst, 
men ånyo kunde Syd stjäla över. Nord 
skulle även få ett trumfstick.
 Fyra straff.
 Du la väl inte på till utgång?

TVÅ SVÅRSPELADE HJÄRTERSLAMMAR

I semifinalen mellan Lavazza och 
Mahaffey visade Boye Brogeland 
varför han och laget gick hela vägen.
 Vid det andra bordet hade Geir 
Helgemo gått en straff i samma kon-
trakt som Boye Brogeland och Espen 
Lindqvist nådde, d v s 63.

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Brogeland Nab Lindqvist Drijver

   pass 
13 pass 2c pass 
23 pass 33 pass 
4c* pass 42* pass 
4NT* pass 5c* pass 
52* pass 62* pass 
63 pass pass pass

Här spelade Väst ut klövertvå och 
spelföraren vann med esset. Han stal 
en klöver och spelade ruter. Väst tog 
för esset och fortsatte med ruterknekt 
till bordets kung. Ruterdam stal Öst 
med hjärteråtta, så spelföraren fick 

Lag Ventin var bara 5 imp från att vinna European Winter Games. Fr v (efter Yves Aubry, , Europabridgeförbundets 
ordförande) Antonio Palma, Simon Hult, Juan Carlos Ventin samt sponsorn och arrangören Pierre Zimmermann.  
Frederic Wrang och Fredrik Nyström saknas på bilden.

>
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I N T E R N A T I O N E L L T  W I N T E R  G A M E S

stjäla över med kungen. Nu följde 
spaderess, spaderstöld, klöverstöld, 
spaderstöld, klöverstöld och ännu en 
spaderstöld. Läget var nu:

  s —
  3 —
  2 8
  c 8
s —   s —
3 3   3 10 2
2 10   2 —
c —  c —
  s —
  3 E 7
  2 —
  c —

Ruteråtta fångade nu upp Östs 10-2 i 
hjärter. 12 stick.
 Frederic Wrang ville inte vara sämre 
han. I finalen fick han till uppgift att 
klara en lillslam. Även här var kon-
traktet 63.

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Brogeland Wrang Lindqvist Hult

pass 13 1s 2NT* 
4s 52 pass 63 
pass pass pass

Ruterutspel från Nord straffar kon-
traktet, då spelföraren inte har råd att 
dra ut trumfen. När valet av utspel 
naturligt föll på klöverkungen fick 
Frederic chansen.
 Utspelet stals och i stick två gav 
spelföraren bort ett spaderstick. Syd 
vann och fortsatte med spader. Bordet 
fick stjäla med hjärtertio och en ruter 
till dam och ess följde. Hjärter till 
esset följdes av klöveress med rutersak 
och klöverstöld, vilket ställde klö-
verknekt. Frederic stal en spader på 
bordet med hjärterkung, sakade en 

Vinnare av Zimmermann Cup – lag Mahaffey – med (efter Yves Aubry) 
Espen Lindqvist, Jeff Meckstroth och Boye Brogeland. Till höger ses tävlingens 
grundare Pierre Zimmermann. Zia Mahmood saknas på bilden.

ruter på klöverknekt och spelade hjär-
ter till sjuan – och maskade därmed ut 
Syds knekt.
 Jämn hemgång.
 Som det sitter, kan spelföraren 
hämta hem hjärteress- och kung efter 
spaderstölden. Sedan kan klöverknek-
ten godspelas. Spaderstöld följs av 
klöverknekt innan ruter från bordet 
avslöjar rutersitsen.
 Vid det andra bordet stannade Zia 
och Meckstroth i 53. Det betydde  
13 imp för Ventin, som trots det föll 
med ynka 5 imp.

Frederic Wrang (t v) och Juan Carlos 
Ventin tampas mot Zia Mahmood 
(mitten).

>
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11-15 juli spelas öppna JEM Par 
i Opatija, Kroatien. 11-12 juli 
spelas Mixed och 13-15 juli övriga 
klasser U26, U26w, U21 och 
U16/13. Man måste spela med 
spelare från samma land. 
Spelare som inte når final kan 
spela President’s Cup. Där är det 
fritt fram att spela med spelare 
från annat land.
 När JEM är färdigspelat 
arrangeras ett tre dagars läger. 
Där kan man på ett mer avslapp-
nat sätt umgås med nya och 
gamla vänner och kanske lära sig 
en del nytt under tiden. Lägret 
hålls 16-18 juli samma plats som 
öppna JEM Par.

JEM och läger

PG lämnar 
kaptensjobbet
Öppna lagets kapten, PG Eliasson, 
har med tanke på sin egen fram-
gångsrika bridgekarriär, insett att 
tiden inte riktigt räcker till. Han 
väljer därför att lämna sitt uppdrag 
– och det gör han onekligen på topp. 
Utan att lista alla framgångar här, 
kan man konstatera att Sverige som 
bridgenation under PG:s ledning 
nått framgångar som vi inte gjort på 
väldigt länge. Han har tillsammans 
med sitt team jobbat långsiktigt och 
det finns många landslagskandida-
ter att jobba med för en blivande 
kapten.

Tvåa i FMB Trophy blev fr v (efter Yves Aubry och sponsorn 
Pierre Zimmermann) Leslie Amoils, Peter Fredin  och Simon Ekenberg. 
Thomas Bessis saknas på bilden.

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.

Denna folder på sex sidor ger kortfattad information 
om bridge och instruktioner om hur minibridge spelas. 
I foldern finns även protokoll, där resultatet kan noteras.

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

Ny folder!
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Vad är en mask över partnern?
 Vanligtvis en ganska dålig idé.
 Men det fascinerande med bridge är 
att det aldrig finns något absolut. Ett 
påspel som tvivelsutan skulle vara fel i 
de flesta situationer, kan vara det enda 
saliggörande under speciella omstän-
digheter. 
 Ett typiskt exempel på detta är mas-
ken över partnern.
 Först och främst, vad är en mask? 
Den är definierad som ett försök att 
vinna ett stick med ett kort som inte 
är det högsta utestående. Jag är säker 
på att du känner till den mest vanliga 
situationen.

  3 E D
    
3 K 4   3 8 7
    
   

  3 6 5

Syd spelar en hjärter och när Väst 
lägger lågt, försöker han vinna sticket 
med damen även om inte kungen har 
gått. I exemplet ovan lyckas masken.
 En mask mot partnern är ett miss-
lyckat försök att göra det samma. Låt 
oss säga att färgen i ett sangkontrakt 
ser ut så här:

  3 6 5
    
3 K 10 8 7 3   3 E kn 4
    
   

  3 D 9 2

Väst spelar ut hjärtersju. Öst vill inte 
slakta esset och bidrar istället med 
knekten. Syd vinner sticket med da-
men, ett kort som annars aldrig skulle 
givit ett stick. 
 Om Öst korrekt hade hoppat upp 
med esset och returnerat knekten – en 
mask över spelföraren – skulle mot-

TEXT: ZIA MAHMOOD, NEW YORK

Zia är en av världens största ”bridgestars”. Med Zia som 
motståndare kan man vänta sig något udda, för han har 
ett rykte om sig att lösa situa tioner, både i budgivning och 
spelföring, med en stor portion fantasi.
 Denna gång berättar Zia om masken över partnern.

 
Mask över partnern

Zia Mahmood.

M A G I S K  B R I D G E  Z I A

spelarna tagit de fem första sticken.
 Ibland kan en mask över partnern, 
som vanligtvis är en blunder, vara det 
korrekta. Säg att vi ändrar hjärterfär-
gen i det tidigare exemplet något.

  3 D 9 2
    
3 K 10 8 7 3   3 E kn 4
    
   

  3 6 5

Väst spelar på nytt ut hjärtersju. Trä-
karlen lägger nian – och Öst bör lägga 
knekten. På det sättet kan motspe-
larna ta fem hjärterstick, något de inte 
skulle lyckats med om Öst hoppat 
upp med esset.
 Tar man en mask över partnern, går 
man emot principen om ”högt i tredje 
hand”. Men regler är till för att brytas. 
Se på denna giv, hämtad från en inter-
nationell uttagningstävling.

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

SYD VÄST NORD ÖST
1NT* pass 3NT pass 
pass pass

* 12-14 hp
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Väst spelar ut hjärtertre – och Öst la 
knekten! Masken över partnern var 
faktiskt motspelarnas enda hopp om 
att beta utgången. Syd kunde ha klarat 
sig, genom att fräckt krypa på hjärter-
knekten, men han stack naturligt nog 
med kungen. Han skulle ju sett tämli-
gen dum ut, om Väst hade startat med 
E-D-8-3-2 i hjärter och klöverkung 
(eller att Väst spelat ut från E-D-3-2). 
Då förlorar han de fem första sticken 
och går en straff, medan det finns 
minst tio stick att hämta från taket.
 Så Syd stack med hjärterkungen 
och prövade klövermasken. Öst kom 
in på kungen, inkasserade hjärteress 
och spelade en tredje hjärter. Därmed 
kunde Väst förse sig med ytterligare 
tre hjärterstick. En straff.
 Om Öst hade spelat hjärteresset i 
första stick, d v s högt i tredje hand, 
och fortsatt med hjärterknekt, skulle 
Syd givetvis ha krupit. Öst skulle där-
efter kunna pressa ut hjärterkungen, 
men när Öst sedan kommer in på klö-
verkungen har han inte fler hjärter att 
spela. Tio stick.
 Hur hittade Öst detta glimrande 
motspel? 
 Med hjälp av enkel matematik! 
 Syds 1 sang hade lovat minst 12 hp. 
Träkarlen hade 14 hp och Öst 12 hp. 
Stackars Väst kunde inte ha fler än  
2 hp. Därmed var Syd markerad med 
hjärterkungen.
 Det fanns emellertid rum för hjär-
terdamen hos Väst – och masken över 
partnern var motspelarnas enda hopp.

ÖPPNA LAGET

Årets upplaga av det öppna laget är 
rekordungt. Pojkarna som ska göra 
det är tvillingarna Mikael Rimstedt–
Ola Rimstedt, formstarka duon Simon 
Hult–Simon Ekenberg medan Fredrik 
Nyström–Johan Upmark är det mest 
rutinerade paret i laget.
 Kapten: Vakant.
 Coach: Jan Lagerman.

DAMLAGET

Flera damspelare fanns först inte till-
gängliga för spel i sommarens EM, 
men till slut kunde några damer lägga 
om sina almanackor och ändå tacka ja 
till att vara med. Paren blir:
 •  Maria Grönkvist– 
 Catharina Ahlesved
 •  Cecilia Rimstedt– 
 Ida Grönkvist
 •  Kathrine Bertheau– 
 Jessica Larsson
 Kapten: Kenneth Borin.
 Coach: Carina Wademark.

VETERANLAGET

I veteranlaget mönstrar vi kända 
namn, men några nya konstellationer. 
Extra välkommen (hem) är Björn Fal-
lenius, som flyttat tillbaka till Skåne 
från New York.
 • Bengt-Erik Efraimsson–
 Mats Axdorph
 • Mats Nilsland–
 Björn Fallenius
 •  PG Eliasson–
 Anders Morath

Bengt-Erik Efraimsson och Mats Ax-
dorph har vid de två senaste mäster-
skapen de spelat varit vårt ankarpar. 
De toppade butlern i senaste EM och 
var 5:a i VM.
 Mats Nilsland och Björn Fallenius 
har kunnat sikta på spel i landslaget 
igen. Båda har varit med tidigare. Mats 
senast i OS i Lille 2012 och Björn i 
öppna laget i EM i Dublin 2012.
 PG Eliasson och Anders Morath 
har båda varit med i laget tidigare, 
men i andra partnerskap. Efter VM 
i Lyon bildades detta par som sedan 
dess förmodligen spelat fler brickor 
tillsammans än något av de andra pa-
ren. De var också det par som vann 
veteranernas observationstävling.
 Kapten Olle Wademark har vid sin 
sida coach Carina Wademark.
 Världs- och Europabridgeförbun-
den (WBF/EBL) har börjat att höja 
veteranåldern för att år 2026 till slut 
nå 65 år. De kommer att höja vete-
ranåldern vartannat år och säsongen 
25/26 kommer man att nå målet med 
65 år för de som är födda 1961.
 Sverige kommer att fortsätta med 
en veteranålder om 60 år fram till 
säsongen 20/21. Den säsongen fryses 
veteranåldern, så att de som är födda 
1961 kommer att fortsätta vara vete-
raner medan de som är födda 1962 får 
vänta till säsongen 26/27. Detta inne-
bär att några kommer att förbli vete-
raner i Sverige medan de inte kan delta 
i internationella mästerskap förrän de 
är veteraner enligt WBF/EBL.

Inför sommarens EM
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO

6-16 juni spelas EM för 54:e gången i ordningen; denna 
gång i Oostende, Belgien. De svenska lagen är uttagna 
och ligger nu i hårdträning för att kunna knipa medaljer.
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Jag konstaterar att i Ödeshög har 
bridgeklubben 13,5 medlemmar per 
tusen invånare. Hur många kommu-
ner i Sverige slår det? År 2006 spelade 
de på fyra bord i ett verkstadslunch-
rum i Ödeshög. De vågade ta steget 
att byta till en trevlig lokal som kos-
tade pengar och började ordna nybör-
jarkurser. I dag spelar de i två grupper 
varje onsdag.
 I tre av kommunerna (markerade 
med *) i ÖMBF drivs ingen vanlig 
klubbverksamhet. För en klubb som 
har 20-25 medlemmar borde prog-
nosen på fem års sikt vara rätt dyster. 
Enda sättet att få en chans att överleva 
är att starta nybörjarkurser! Jag tror 
inte det räcker med att starta nybör-
jarkurs ett år. Det är rätt sannolikt att 
de som kommer direkt från kursen 
tappar självförtroende och entusiasm 
om de ska spela mot klubbkamrater 
som 
spelat i 
20-40 år. 
När man 
kommit 
sist tio gånger i rad är det lätt att tappa 
intresset.

34 BORD I LILLA SKÄNNINGE

När jag började spela bridge spelade 

de i fyra grupper varje tisdag i Skän-
ninge, i en gammal skola. Alla fick 
möta motståndare som var ungefär 

lika 
duktiga. 
Rummen 
hade bara 
plats för 
åtta bord 

var, så ibland fick man spela i kapp-
rummen. Rätt ofta var det två bord i 
kapprummen och då var det 34 bord, 
dvs 136 spelare. Detta i en stad med 

lite drygt 3.000 invånare. Jag tyckte då 
och tycker fortfarande att konceptet 
är genialt. Nybörjarna slapp möta 
motståndare som var märkbart duk-
tigare.
 I Mjölby menade man, att nybörjar-
na inget lär sig om de bara spelar med 
och mot varandra. Då åkte nybörjarna 
i Mjölby till Skänninge och spelade. 
 Det är en vanlig uppfattning bland 
duktiga bridgespelare, att nybörjarna 
måste spela mot duktiga spelare för 
att lära sig något. Hur många skulle 

Klubben avgör sin egen framtid

TEXT & FOTO: BERTIL LJUNGARS, MJÖLBY

Det nämns ofta i bridgerörelsen att vi vill ha fler medlemmar. För att se var vi har 
möjlighet att öka har jag gjort en genomgång av Östra Mellansvenska BF – mitt  
distrikt. Jag gissar att strukturen i andra distrikt är liknande. Det är lätt att gör  
en likande analys för andra distrikt. Då ser man var det finns utvecklingspotential.

Enda sättet att överleva  
är att starta nybörjarkurser.

”
”

Nya spelare lockas utanför Systembolaget på Centrumgallerian i Mjölby.



BR IDG E  APR I L  2018 3 7

K L U B B E N  M J Ö L B Y  B K

komma på tanken att hävda att ett 
division 6-lag i fotboll bör spela mot 
ett division 2-lag? 
 Vi startade en grupp för mindre  
rutinerade spelare i Mjölby. Det är 
idag vårt klart största speltillfälle. I 
Motala har man nu gjort likadant. 
Även där är gruppen för mindre ruti-
nerade det största speltillfället. Många 
i denna kategori spelare tycker att det 
är trevligare att spela bridge bland 
spelarna som inte är så duktiga.

DE MINDRE DUKTIGA ÄR FLER

Vi har ungefär 1 500 duktiga bridge-
spelare i Sverige (< 18 i hcp) och un-
gefär 15 000 medelmåttiga och mindre 
duktiga bridgespelare (> 32 i hcp). 
Det är i den senare stora gruppen vi 
har framtidens duktiga spelare. Vi har 
många spelare som inte har den minsta 
ambition att bli duktiga bridgespelare. 
De tycker bara att bridge är ett trevligt 
sällskapsspel. De mindre duktiga är 
avsevärt fler än de duktiga spelarna.
 I Mjölby har vi haft nybörjarkur-
ser sju år i rad. Vi planerar en ny till 
hösten. 
 Finns det någon verksamhet som är 
mer angelägen för en bridgeklubb eller 
för bridgerörelsen som helhet?

ÖMBF – Medlemsantal och folkmängd

KOMMUN MEDLEMMAR FOLKMÄNGD MEDLEMMAR
   /1000 INVÅNARE

Ödeshög 72 5 364 13,4
Vadstena  63  7 334 8,6
Mjölby 208 26 791 7,8
Trosa  75  12 520 6,0
Kisa 55  9 853 5,6
Gnesta 47 10 839 4,3
Västervik  157 36 483 4,3
Boxholm 23  5 394 4,3
Söderköping 60  14 452 4,2
Ydre 15  3 691 4,1
Motala 165  43 375 3,8
Åtvidaberg  41  11 622 3,5
Valdemarsvik* 27  7 849 3,4   
Linköping 382  156 381 2,4
Flen 39 16 861 2,3
Nyköping 124 55 087 2,3
Norrköping 271 139 950 1,9
Oxelösund* 19  11 976 1,6
Finspång 33  21 540 1,5
Katrineholm* 24  33 851 0,7  

>
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Nybörjarträffen spelas någon 
gång under tiden 

1 – 22 april 2018
Alla klubbar anslutna till Svens-
ka Bridgeförbundet är välkom-
na att delta i tävlingen. 

Nybörjarträffen spelas som si-
multantävling, 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 en nybörjarkurs 
som startat tidigast 2016-07-01. 

Klubbar anmäler heat via mail 
till ventura@bridgeforlaget.se.

De 24 bäst placerade paren 
kvalificerar sig till SM Par 
Nybörjarträffen, som spelas 
30-31/7 på festivalen i Örebro. 

Mer information hittar ni på 
www.svenskbridge.se.

NYBÖRJARTRÄFFEN

Axel Lundvist och Tomas 
Svanberg vann 2017.

   Det nämns ibland önskemål om 
central marknadsföring. Jag tror inte 
att riksmarknadsföring har någon som 
helst positiv effekt för klubbarna. Det 
är bara klubbarnas intresse och arbets-
vilja som avgör. 
 Kanske finns det ändå klubbar som 
skulle må väl av hjälp. Det är lite tra-
giskt med klubbar med medlemmar 
utan någon verksamhet. Kanske behö-
ver de hjälp att få fram funktionärer?

FUNKTIONÄR UTAN ATT VARA EXPERT

Det finns en uppfattning om att brid-
gefunktionärer och förtroendevalda 
måste vara duktiga bridgespelare. Vi 
har några exempel på mycket duktiga 
funktionärer i klubben, som inte är 
särskilt duktiga bridgespelare. Vi har 
också exempel på duktiga bridge-
spelare som inte är särskilt lämpliga 
funktionärer. Bridgespelare har nor-
malt en yrkeskompetens som kan vara 
användbar när det gäller att driva en 
bridgeklubb. 
 Jag tror att de duktiga bridgespe-
larna är kraftigt överrepresenterade i 
våra styrelser.  

K L U B B E N  M J Ö L B Y  B K

Överallt i Mjölby propageras 
det för bridge och lockas med 
nybörjarkurs i det ädla spelet. 
På biblioteket i Mjölby står 
givetvis ett bridgebord uppställt 
så att intresserade får provspela.

>

>



AKTUELLA BRIDGERESOR -  www.reseskaparna.se/bridgeresor Bokning: 08-94 40 40   
För mer information om bridge: Christer Cedergren  0709-17 04 88 • Kalle Persson 0750-80 89 07

SISTA MINUTEN: 11 750 kr ord medl. pris 12 450 kr 10 dgr, 7 mar              

• Svenska bridge- & reseledare • Flyg Arlanda-Mallorca t/r • Logi inkl frukost
• 11 måltider • Utfärd Palma  • Utfärd Soller

Malta - Succéresan 10:e året i rad, nu 13 dagar!

Megaliter och riddarstäder–de maltesiska öarna är verkligen medelhavets bästbe-
varade hemlighet. De smala, slingrande gatorna i städer och byar är fulla av renäs-
sanskatedraler och barockpalats. Med fantastiskt gästvänlighet och över 7 000 år 
av spännande historia, finns det en hel del att se och göra. Tillsammans med vår 
mycket kunnige svenske reseledare och guide Fredrik Hammenborn, som bor på 
Malta, kommer vi närmare den maltesiska kulturen och får en inblick i öns mycket 
speciella historia. Vår bridge-och reseledare Christer Cedergren & Kalle Persson ord-
nar bridgespel varje dag på hotellet.

Erbjudande: 13 450 kr ord medl. pris 13 990 kr   13 dagar, 4 nov 
• Svenska bridge- & reseledare      • Flyg Arlanda-Malta t/r • Logi inkl frukost      
• 7 måltider  • 2 utfärder: Valetta & Birgu • 1 Vandring

Välkomna att kombinera bridgespel med kulturella upplevelser! 
ReseSkaparna har samarbetsavtal med Svenska Bridgeförbundet som ger alla 
medlemmar ett förmånligt pris. Våra bridgeresor leds av våra erfarna bridge-
ledare Christer Cedergren och Kalle Persson. Bridge spelas varje dag med en 
bordsavgift som betalas på plats. Ange medlemsnummer vid bokning.

Boka senast 

30 mar

erhåll  upp till 

500 kr rabatt

Kryssning Nice-Dubai: från 22 995 kr   21 dagar, 2 dec

Kroatien - Bridge på Adriatiska kusten

Upplev både de små vackra orterna längs Adriatiska kusten, Podgora, i hjärtat av 
Makarska rivieran och landets huvudstad Zagreb. Dagligt bridgespel varvas med 
intressanta utfärder i Kroatien. Tillsammans med lokalguide får vi uppleva landets 
intressanta historia och kultur. Bridgeledare: Christer Cedergren

Erbjudande: 15 450 kr ord medl. pris 15 950 kr 12 dagar, 25 sep              

• Svenska bridge- & reseledare • Flyg Arlanda-Kroatien t/r • Logi inkl frukost
• 13måltider & 1 vinprovning • 3 utfärder: Grabovac, Plitvice & Zagreb

Resor för medlemmar i Svenska Bridgeförbundet

Namnlöst-1   1 2018-03-07   14:06:38

Sommar, Sol och Semester
I nr 3/2018, med utgivning i början av juni, ger vi  Sveriges alla bridgeklubbar möjligheten att 
gratis tala om vilken eller vilka spelkvällar man hälsar gästspelare välkomna under sommaren 
2018. Vi planerar att som vanligt införa lättlästa kartor. Fyll i nedanstående talong och skicka 
till redaktionen. Senast den 30 april vill vi ha skriftliga uppgifter om klubbens sommarbridge.

OBS! BARA DE KLUBBAR SOM SKICKAR IN NY INFORMATION KOMMER MED PÅ SOMMARKARTORNA!

Klubb: .................................................................................  Ort: .........................................................

      Vi önskar införa samma information som i 2017 års sommarkarta!
      (Då behöver inte nedanstående fyllas i)

Speldag(ar): .....................................................Datum:  ................................................................
Klockan: ........................................................................................................................................
Adress/Spellokal: ..........................................................................................................................
Kontaktperson (som kan svara på frågor): .................................................................................
Telefon och e-post till kontaktperson ovan: ..............................................................................
      Vi erbjuder partnergaranti. Vi har jourspelare. Gästspelare kan komma ensam utan föranmälan!

SKICKA DENNA TALONG TILL: BRIDGE, VILLA CICERO, 775 70 KRYLBO. 

E-POST: BRIDGE@SVENSKBRIDGE.SE
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TEXT: ANDERS WIRGREN, MALMÖ  ILLUSTRATIONER: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

Vill du testa dig själv? Täck då över den följande texten 
när du kommer till en fråga med fet stil. När du tror dig 
ha det rätta svaret, läser du vidare tills det kommer en 
ny fråga, då du täcker över texten och försöker besvara 
den nya frågan, o s v.

Steg för steg

För 30 år sedan ogillade du snö, ef-
tersom den ofta skapade problem i 
trafiken och du var beroende av bilen 
i ditt jobb. Men som pensionär har du 
ändrat uppfattning. Dels står bilen för 
det mesta i garaget, dels gillar både du 
och barnbarnen att bygga snögubbar 
och pulsa i snön. Hellre det än den 
gråa, trista vinter ni annars bruka ha i 
södra Sverige.
 I natt kom ett rejält snöfall, i alla 
fall för att vara på era breddgrader. 
Trots att du fått skotta snö en rejäl 
stund i morse, kan du inte annat än 
”gilla läget”, som dina barn brukar 
uttrycka sig. Nu sitter du i köket 
med en kopp kaffe och tittar ut på 
den vackra, vita omgivningen när 
telefonen ringer. Det är Bengt. ”Den 
här snön har du väl väntat på länge”, 
skrattar han, och vill påminna om 
partävlingen på klubben i kväll. Du 
svarar att du trivs perfekt i snön, men 
måste tillstå att du faktiskt hade glömt 
bridgen och tackar Bengt för att han 
på minde dig.
 Nere på klubben på kvällen är allt 
sig likt, bortsett från att det är blötare 
på golvet än det brukar. När du ska 
hänga av dig rocken, ser du dig inte 

för och är nära att halka omkull. Som 
tur är, återfår du balansen och slipper 
sitta och spela bridge med blåmärken 
på knäna.
 Det är barometer i kväll, men del-
tagandet är mindre än det brukar, 
förmod ligen på grund av vädret. Att 
de som bor utanför stadskärnan håller 
sig hemma, förstår du.
 Ni börjar bra och finns snabbt med 
bland de tre tätparen. I den fjärde 
ronden ska ni möta er gamle lagkam-
rat Åke, som spelar tillsammans med 
Jörgen. Båda är duktiga, så ska ni be-
hålla er plats, eller rent av avancera, får 
ni inte slarva.
 Rondens första bricka är tråkig. 
Åke spelar 2s med åtta lätta stick. Du 
fann förvisso det bästa utspelet, så det 
blev inga övertrick, men att gå minus 
på delkontraktsgivarna är sällan bra, 
så du räknar med något under medel. 
Både du och Bengt hade trista kort, 
men om en av er vågat sig in i budgiv-
ningen hade ni kunnat slippa undan 
med -50 eller -100 i 3c eller fått upp 
dem i 3s med bet. Tyvärr var både du 
och Bengt försiktiga.
 På rondens andra bricka är Åke giv, 
som Öst, och bara er sida är i zonen. 

Du är Syd och har fått en trevlig hand, 
när Åke öppnar med 1s.

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

VAD BJUDER DU?

22.
 Med 14 hp och en stark sexkorts-
färg har du en fin hand och ska förstås 
vara med och strida om kontraktet. 
Men mer än till ett enkelt inkliv har 
du inte. Ett 2-lägesinkliv visar ju en 
vettig hand: 11-16 hp och minst fem 
bra kort i färgen, så om Bengt har vad 
som behövs för utgång, kommer han 
att bjuda. 
 Om du i stället dubblar och bjuder 
ruter nästa gång, räknar Bengt med 
en ännu bättre hand: minst 17 hp och 
minst en vettig femkortsfärg. Lägg till 
en kung och dubbelt hade varit rätt 
inledning; nu får 22 räcka.
 Jörgen passar, precis som Bengt, 
men Åke har inte bjudit färdigt. Han 
återkommer med 23. Det är du igen.

SYD VÄST NORD ÖST
   1s 
22 pass pass  23 
?

F Ö R  M I N D R E  R U T I N E R A D E  S T E G  F Ö R  S T E G
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GILLAR DU LÄGET?

Nej.
 Det hade varit roligare om Åke pas-
sat. Nu är frågan om du ska bjuda om 
din starka ruterfärg eller om det är 
lugnast att passa.

HAR TÄVLINGSFORMEN BETYDELSE?

Visst.
 Eftersom er sida inte kan göra 
utgång, när Bengt inte orkade bjuda 
på ditt inkliv, finns mindre att vinna 
på att bjuda 32 i lagbridge. OK, +110 
är bättre än +50, och -100 är bättre än 
-110/140, men den stora vinsten är när 
båda sidor klarar ett kontrakt, vilket 
är mindre troligt.
 Så i fyrmanna hade du valt ett fegt 
pass. Då slipper du riskera -200 eller 
mer på en delkontraktsgiv.

PASSAR DU I PARTÄVLING OCKSÅ?

Det är inte lika klart.
 Partävling är ju ett spel där små 
differenser premieras, så om du bju-
der 32 och slipper undan med -100 i 
stället för -110, kan det ge er en topp. 
Dessutom kan 32 från dig få upp mot-
ståndarna på 3-läget med straff.

VAD BLIR DET DÅ?

32.
 Du är långt ifrån säker på att det 
är klokt, och kanske är du påverkad 
av att ni var för passiva på den förra 
brickan, för tämligen omgående ligger 
32 på bordet.
 Jörgen tittar på sina kort en kort 
stund – och tar sedan fram en dubb-
lingslapp ur budlådan.

VAD ÄR DET?

En straffdubbling.
 Om Jörgen dubblat 22 förra gång-
en, hade det varit en negativ dubbling, 
som sagt att han velat bjuda över, 
framför allt i de objudna färgerna. Så 

när han passar först och dubblar sam-
ma färg nästa gång, är han ute efter 
dubblade straffar. Det var inte precis 
det du hade hoppats på…
 Mer händer inte, så budgivningen 
gick så här:

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

Jörgen spelar ut spaderåtta, och Bengt 
lägger upp sina kort. ”Tyvärr inte 
mycket att hjälpa till med”, säger han.

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

GILLAR DU LÄGET?

Nej.
 De två honnörer som Bengt har, 
är förvisso användbara för dig och 
om slutbudet varit odubblat hade du 
haft förhoppningar om att gå hem i 
kontraktet. Har öppningshanden ru-
terdam andra eller tredje är det bara 
att vinna utspelet på bordet, trumfa 
ut med hjälp av en mask och sedan 
godspela det nionde sticket i hjärter.
 Men efter Jörgens straffdubbling 
vet du att trumfen sitter illa. Ruterdam 
sitter inte rätt, och rutern sitter inte 
runt. Så mycket förstår du.

HUR MÅNGA RUTER TROR DU JÖRGEN HAR?

Fem (eller sex).
 Minst fyra är du säker på, men 
efter som er sida har fem av de sju 

högsta trumfen, är det inte säkert att 
Jörgen dubblat med bara dam fjärde. 
En annan sak som pekar på många 
ruter hos Jörgen är att Åke visat minst 
nio högfärgkort.

SKA DU SPELA TRUMF SNABBT  

OCH HOPPAS PÅ DET BÄSTA?

Nej.
 När du vet att trumfen sitter illa, är 
det oftast bättre att låta trumfen vara. 
Vad som då kan hända är att motspe-
laren med de många trumfen kommer 
in i ett läge när han bara har trumf 
kvar. I så fall kan det betyda att han 
måste ge favör: spela trumf upp i din 
gaffel. Så trumfen får vänta.

VAR VINNER DU UTSPELET?

På handen.
 Förmodligen spelar det ingen roll, 
men om spadern sitter 1-6, så att 
Jörgen kan få en spaderstöld senare, 
kommer du att ha kvar bordets kung, 
vilket kanske hjälper dig längre fram.
 Åke bekänner med sexan och du 
sticker med esset.

VAD SPELAR DU NU DÅ?

Hjärtertvå.
 Genom att börja godspela ett hjär-
terstick hoppas du få två spader-, ett 
hjärter- och fyra (eller fem) ruterstick.
 Jörgen bekänner med åttan, och 
Åke sticker knekten med kungen.

HUR SATT HJÄRTERN?

Att Åke och Jörgen använder omvän-
da markeringar vet du, så Jörgens åtta 
ser ut som en längdmarkering för ett 
udda antal hjärter. Stämmer det, har 
Åke fem hjärter och Jörgen tre.
 I nästa stick spelar Åke spaderdam. 
Jörgen bekänner med trean och du får 
för kungen.

HUR SATT SPADERN?

F Ö R  M I N D R E  R U T I N E R A D E  S T E G  F Ö R  S T E G  

>
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F Ö R  M I N D R E  R U T I N E R A D E  S T E G  F Ö R  S T E G

Att Åke skulle ha minst fem spader 
visste du efter hans 23-bud. Nu vet du 
att det var precis fem.

SPELAR DU TRUMF NU?

Nej. Skälet är detsamma som tidigare.
 I stället fortsätter du med hjärter, 
då Åke tar för esset och Jörgen lägger 
trean. Jörgen har ingen anledning att 
falskmarkera och riskera att lura sin 
partner, så du kan vara säker på att 
Åke hade fem kort i båda högfärgerna.
 Sedan spelar Åke spaderknekt.

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

GILLAR DU LÄGET?

Nej.
 Jörgen har alla sina trumf kvar och 
hans spader är slut. Stjäl du lågt, stjäl 
han över billigt; och stjäl du högt, 
sakar han sin sista hjärter, så att han 
senare kan stjäla hjärter dam. Usch, 
vad trist!
 Att spela ett dubblat kontrakt som 
inte kan gå hem är jobbigt, men det 

betyder inte att du ska ge upp och 
sluta koncentrera dig.
 Det budläge som du fick, kommer 
att upprepas på de flesta andra bord. 
I så fall är det både möjligt och troligt 
att fler än du kommer att bjuda 32 
och bli dubblade. Att slippa undan 
med två straff kan då vara värt en del 
poäng, trots allt.

STJÄL DU HÖGT, LÅGT  

ELLER MITT EMELLAN?

Du följer den svenska modellen, att 
inte överdriva, och stjäl med tian. Om 
Jörgen stjäl över, blir det med ett kort 
han alltid ska få för, så han gör vad du 
befarat när han i stället sakar hjärter-
fem.

SPELAR DU TRUMF NU?

Nej.
 Gör du det, försvinner bordets 
trumfåtta. Om Åke senare kommer 
in och spelar hjärter, får Jörgen en låg 
stöld. Så bordets trumfhacka får ligga 
kvar ett tag till, redo att stjäla över om 
tillfälle ges.
 I stället spelar du en klöverhacka. 
I den färgen måste du ju förlora två 
stick förr eller senare.
 Jörgen lägger sjuan och Åke sticker 
bordets tia med knekten. Han funde-
rar sedan ett tag och vänder slutligen 
med rutertre.

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

VILKEN FÖRDELNING HADE ÅKE?

Fem spader och fem hjärter vet du 

>

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

redan. Du har också sett ett kort i var-
dera lågfärgen. Det trettonde kortet 
är med stor sannolikhet en klöver. I 
annat fall hade Jörgen haft ess-kung-
dam fjärde i klöver och säkert spelat 
ut klöveress hellre än en spader från 
två hackor.
 Nu när du vet hur det sitter, kan-
ske du också vet vad du bör göra på 
trumfvändan.

HÖGT, LÅGT ELLER MITT EMELLAN??

Den här gången är svaret ”högt”. Du 
tar för esset och spelar sedan din sista 
klöver.
 Åke vinner sticket med klöveress, 
och spelar spadertio.

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

Återigen gäller det att behandla trum-
fen på rätt sätt.

STJÄL DU HÖGT, LÅGT  

ELLER MITT EMELLAN?

Nu stjäl du lågt, inte för att variera 
dig utan för att du vet att det är rätt. 
Jörgen har fyra ruter kvar, precis som 
du, men efter att ha stulit över kan han 
inte hindra dig från att vinna tre av de 
fyra sista sticken.
 När han spelar klöverkung, som 
Åke sakar hjärter på, stjäl du lågt och 
spelar hjärterdam. Jörgen stjäl den, 
men sedan måste han spela trumf upp 
i din gaffel, så att du vinner de två sista 
sticken och lyckas hålla förlusten nere 
i två dubblade straffar.
 -500 är inte mycket att skryta med 
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c Ett 2-lägesinkliv visar 11-16 
hp och minst fem bra kort i den 
bjudna färgen. Har du mer än det, 
börjar du med en dubbling och 
bjuder långfärgen nästa gång. Då 
visar du minst 17 hp.

c Om du passar på ett inkliv, 
men dubblar samma färg i nästa 
budrond är det fråga om en straff-
dubbling.

c I partävling är delkontrakten 
viktiga. Att missa att bjuda över 
och slippa undan med -100 i stället 
för -110 kan ibland vara lika dyrt 
som att bjuda över när det är fel 
och åka på -500 i stället för -110.

c Även i lagtävling är delkon-
trakten viktiga, men inte på samma 
sätt som i partävling. +110 i stället 
för -110 är 6 imp, men -100 i stället 
för -110 ger inte en enda imp, och 
-500 i stället för -110 kostar 9 imp.

c Att spela ett dubblat kontrakt 
som du vet kommer att gå bet är 
deprimerande. Det är lätt att tappa 
koncentrationen och gå fler bet än 
du borde. Men ge inte upp! Fler än 
du kan ju ha blivit dubblade. Så att 
slippa undan med -500 i stället för 
-800 kan vara värt en del poäng, 
trots allt.

c När du blivit dubblad i ett 
delkontrakt, kan du räkna med att 
trumfen sitter snett. I så fall är det 
ofta klokt att vänta med trumfen.

c Att följa med i spelet är A och 
O för en spelförare. Ju mer du vet 
om sitsen, desto fler stick kommer 
du att vinna.

c Glöm inte att du också kan 
dra slutsatser av vad som inte 
hände. En motspelare som spelar 
ut partnerns färg från två hackor 
har knappast en stark sekvens som 
E-K-D-7 i en annan färg, t.ex.

Att tänka på

GIVBORD. Du kan utläsa både 
zoner och giv från givborden. 
Givaren markeras med en cirkel 
och zoner markeras med vitt 
(ozon) eller rött (zon). Här 
följer några exempel.

 Nord giv, ingen i zon.

 Öst giv, N/S i zon.

F Ö R  M I N D R E  R U T I N E R A D E  S T E G  F Ö R  S T E G  

när motståndarna bara klarar ett del-
kontrakt, men det är bättre än -800, 
som det hade slutat med om du inte 
skött spelet så fint.
 Hela sitsen:

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

När scorerna kommer upp för ron-
den, ser du att -110 på den första 
brickan var under medel, precis som 
du trodde, men -500 var aningen över 
medel. 32 dubbelt spelades på många 
bord – och de flesta gick tre straff. Så 
att undvika den tredje straffen var värt 
många poäng. 
 Allt kretsade kring trumffärgen på 
den här given. Det var helt rätt att inte 
spela trumf för tidigt, likaså att först 
stjäla mellanhögt, sedan vinna trumf-
vändan med esset och slutligen stjäla 
lågt. 

>
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Bjuder du slam har du antingen dina 
stick eller så är det någon enstaka 
detalj som måste lyckas, t ex en mask. 
Spelar du 1 sang är det troligen istället 
hål i var och varannan färg och mot-
ståndarna får ofta kommandot i och 
med utspelet. När du spelar 4 i hög-
färg gäller det däremot ofta att göra 
saker i rätt ordning. Här är några ge-
nerella saker att notera som spelförare:
 • Räkna förlorare (eller vinnare om 
du tycker att det är enklare).
 • Gör en plan, för att reducera dina 
förlorare (eller skapa fler vinnare).
 • Har motståndarna blandat sig i 
budgivningen? Vad vet du då om de-
ras händer? 
 • Har motståndarna passat? Vilka 
slutsatser kan du då dra?
 • Vad säger utspelet dig?
 • Hur många trumf har motståndar-
na – och hur är de troligen fördelade?
 • Ska du spela trumf direkt du kom-
mer in eller vänta? Är du osäker, kan 
det vara en anledning att vänta.
 • Vad ska du spela i stick ett? Även 
om det verkar uppenbart – tänk först!

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

Du spelar 43 och får spaderdam i ut-
spel. Hur planerar du spelföringen?
 Du har fyra förlorare, en i varje 
färg. De tre essen kan du inte undvika 
att förlora, så hur ska du undvika att 
förlora ett spaderstick?
 Innan du spelar något kort från 
träkarlen, ska du ägna en stund åt att 
lägga upp spelet – och besvara på föl-
jande två frågor:
 1) På vilken hand vinner du första 
sticket?
 2) Vilken färg spelar du i stick två?
 Egentligen skulle frågorna ha kom-
mit i omvänd ordning, för svaret på 
fråga 2) avgör svaret på fråga 1).
 Så, vad är svaret på fråga 2)?
 Trumf? Kommer inte på fråga! 
Eftersom du måste försöka göra dig 
av med en spaderförlore, gäller det att 
spela en lågfärg i stick två. Vilken?
 Syds klöverfärg är stark och tät, 
men om du inleder med att spela klö-
ver, kommer motspelarna, efter att 
ha vunnit för klöveress, envisas med 
spader. Fortsätter du därefter med 
klöver, kommer motspelarna att stjäla 
tredje klöverronden (om klövern sitter 
4-2) – eller så stjäl de när du prövar 
att inkassera din trettonkvistare för att 
kasta spaderförloraren.
 Rätt svar på fråga 2) är alltså ruter. 
 Varför? 
 Jo, i ruter har du samma honnörer 
som i klöver, men eftersom Öst-Väst 
har åtta ruter tillsammans är risken 
liten att någon motståndare kan stjäla. 

Lite lättare...
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

Lite lättare riktar sig till våra nya spelare. Denna gång  
planerar vi spelföringen i 43.

S P E L T E K N I K  L I T E  L Ä T T A R E

För det måste färgen sitta 6-2, 7-1 eller 
8-0, vilket är kraftigt mot oddsen.
 Nu, när du vet att det är ruter som 
ska spelas i stick två, gäller det att 
svara på den första frågan. Vinner du 
första sticket hos träkarlen (Nord) 
eller på handen?
 Din hand (Syd) har bara en snabb 
ingång, vilket är spaderkungen. Det 
kortet måste du spara till dess ruter-
esset är borta. Håller motståndarna 
inne med ruteresset en rond kommer 
du nämligen inte åt handens stora ru-
ter, innan de elakt tar sig in och häm-
tar sitt spaderstick. Du vinner därför 
utspelet med bordets spaderess. I stick 
två spelar du den korta handens hon-
nör först, d v s ruterkungen. Motstån-
darna förser sig med ruteresset och 
matar på med spader. Du vinner nu 
med handens kung. På din höga ruter 
försvinner bordets spaderhacka. Yes!
 Nu, först nu, är det dags att dra ut 
trumfen. Motståndarna kan vinna för 
trumfesset, men klöversset blir sedan 
deras tredje och sista stick.
 Så här såg hela given ut:

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


