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Här finns tävlingar för alla – från nybörjare till elit.

•  Ny tävling – swedish open junior PAIRS 24-25 juli  
•  En bronstävling med handikapp om dagen, med start kl 14.30 •
•  Två bronstävlingar om dagen, med start kl 10.00 och 19.00 •

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

•  Lagtävlingen Chairman’s Cup •
•  Guldtävlingen Guldgruvan •

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

Festivalen hålls på Conventum Arena – mitt i stan.
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Välkommen till Örebro 
och 2020 års Bridgefestival!

www.svenskbridge.se
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Martin Löfgren ordförande 
martin.lofgren@yahoo.se

När du läser dessa rader har säkert 
mycket hänt som vi inte har kunnat 
förutse, denna vår som präglas av den 
förfärliga Covid-19-pandemin som så 
radikalt gripit in i våra liv.
 Att skriva något om händelseför-
loppet är därför inte så meningsfullt. 
Däremot vill jag gärna framföra min 
förhoppning att alla ni medlemmar 
och era nära mår bra, och tacka såväl 
klubbar som medlemmar för att ha 
anpassat sig till situationen.
 Givet situationen har förstås saker 
som planerats till våren skjutits på 
framtiden. Jag är övertygad om att alla 
förstår att beslut om uppskjutande el-
ler inställande av mästerskap är tagna 
med stor eftertanke. Jag ber också om 
allas förståelse att de besök i distrikten 
som varit en hörnsten i den nya styrel-
sens arbete försenas.
 Vi kommer dock att ta kontakt med 
distrikten telefonledes, för att se hur 
vi möjligen kan diskutera önskemål, 
idéer och projekt att sjösätta vid lämp-
lig tidpunkt.
 Som ni säkert har sett har vi försökt 
finna vägar till att bridge ska kunna 
spelas med Funbridge och BBO 
som verktyg. Vår klubbsamvaro är 
ovärderlig och oersättlig, men ibland 
finns inget val, och vi hoppas att man 
kunnat ”finna varandra” även elektro-

niskt. Alla förstår att detta är tillfälligt 
och att vi snarast möjligt måste gå 
tillbaka till det finaste vi har i svensk 
bridge – våra klubbar!
 Mobilisering är dock inte bara hur 
vi kommer över den svåra utmaning 
pandemin har skapat, utan också hur 
vi ska orka tänka utveckling, hur vi får 
fler till vår tankesport och hur vi blir 
ännu bättre på utbildning och täv-
lingsverksamhet. 
 Mitt i denna osäkra period välkom-
nar vi två högt emotsedda medarbetare 
i förbundet, vår nya verksamhetschef 
Suz(anne) Lemborn och junior- och 
rekryteringskonsulent Mats Engman. 
De presenteras på annat ställe i detta 
nummer. 
 Det är viktigt att vi alla känner del-
aktighet i det som ska ske! Alla ska ha 
möjlighet att påverka och ge synpunk-
ter, men det är också vitalt att det i di-
strikt och klubbar känns meningsfullt 
att jobba med framtiden – för när allt 
kokas ned så går det inte att undvika 
att vi behöver fortsätta arbeta, och 
kanske än mer intensivt, för vår tanke-
sports överlevnad och stärkande.
 Normalt brukar jag vilja avsluta 
med en bridgeönskan, men denna 
gång avstår jag och önskar alla det 
viktigaste vi kan ha, hälsan. 
 Ta hand om er!

Martin Löfgren betonar i ledaren vikten av att blicka mot framtiden,  
kanske nu mer än annars, när Covid-19-pandemin drabbat också bridgen.

Mobilisering
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FÖRBUNDSINFO

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

Viktigt med adresser,
och kontaktuppgifter 

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

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

Micael Svensson 019-277 24 82

Carina Wademark 019-277 24 84 

Micke Melander 019-277 24 85 

Thomas Winther 019-277 24 86

Mats Engman 073-309 64 02

Gunnel Hahne 019-277 24 89

OM MEDLEMSAVGIFTER

KLUBBYTE

Om ni har någon medlem som 
vill byta klubbtillhörighet så 
finns möjligheten att fritt göra 
det under perioden 15 juni-15 
september. 16 september-14 juni 
behöver kansliet godkännande 
från båda klubbarna.

MEDLEMSAVGIFT SOM BETALAS 

PÅ KLUBBEN

Om medlemsavgiften betalas

kontant på klubben kan avgiften

regleras via ruterkontot. Hör av

er till kansliet. Ange medlemsnum-

mer och belopp så dras summan 

från klubbens ruterkonto.

DUBBELBETALD MEDLEMSAVGIFT

När en medlem av misstag har

betalat sin medlemsavgift för andra 

gången under samma spelår

återbetalas avgiften till klubbens

ruterkonto, eftersom vi oftast

inte kan se avsändarkontot.

INBETALNINGSKORT

I tidning nr 3, i mitten av juni,
bifogas inbetalningskortet för  
nästa spelår. Används detta går 
det inte att skriva något medde-
lande. Om man ”tappat” bort  
inbetalningskortet kan man i stäl-
let använda BG 373-3482, ange 
sitt medlemsnummer och sin 
klubb i meddelandefältet.

ÖVRIGT OM MEDLEMSAVGIFTER

Frågor angående medlemsavgifter?

Kontakta kansliet: 019-277 24 80

eller kansliet@svenskbridge.se.

GULDTÄVLING
Är din klubb sugen på att arrang-
era en guldtävling? Ni kan när som 
helst ansöka 
och få besked 
under året om 
ni vill arrangera 
en tävling.

ÅRETS KLUBBLEDARE
Varje år delar SBF ut utmärkelsen 
Årets Klubbledare. Priset delas 
ut till en klubbledare som på ett 
förtjänstfullt sätt gjort något utöver 
det vanliga för sin klubb.
 Maila förslag med namn, mid, 
klubb, distrikt samt motivering till 
kansliet@svenskbridge.se.

KALENDERN
APRIL

1-31/5 Nybörjarträffen 
18-19  SM Lag semifinaler, 10 orter
25-25/5 Svenska Cupen, omg. 3

MAJ

21-24 SM lag, final i Örebro
21-24  Nordic Junior Camp, Örebro
28-28/6 Svenska Cupen, omg 5
31 Sista anmälnings- och spel-
 datum för DM-SM Dam,   
 Mixed, Veteran och Open

JUNI

17-27 EM lag, Madeira
25-26 Guldtävling, 
 Ölandsveckan, A-final

Alla datum kan komma att ändras.
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Solen skiner vackert då jag knappar 
in telefonnumret till en av de mest 
framgångsrika svenska bridgespelarna 
genom tiderna.
 – Hej, det är Flodqvist.
 Jag anar en försiktig, myndig 
stämma som undrar vem som ringer. 
Jag presenterar mig och mitt ärende. 
Sven-Olov ”Tjolpe” Flodqvist verkar 
förundrad, men han skruvar ner ljudet 
på radion i bakgrunden.
 Grattis till stora svenska framgång-
ar den senaste tiden. Det var starkt av 
bröderna Rimstedt att vinna VM-guld 
i Orlando, för att inte tala om damer-
nas triumf i Venice Cup. 
 Jag försöker charma den gamle mäs-
taren.
 – Tack för det. Jag följer inte med så 
mycket längre. Tvillingarna har varit 
duktiga i många år nu, så det var skönt 
att de nådde ända fram.
 Tjolpe Flodqvist, född 1940, kan se 
tillbaka på en innehållsrik karriär vid 
de gröna borden. Han representerade 
Sverige vid mästerskap från 1976 till 
2013 och kan notera sig för 11 interna-
tionella medaljer, varav två EM-guld 
i öppen klass och ett i veteran. Det är 
med stor respekt jag drar igång inter-
vjun med denne legend.

 Kan du först säga lite om Tjolpe som 
privatperson. Jobb, familj och övriga 
intressen?
 – Jag är gift och har tre barn samt 
sex barnbarn. Nu är jag en gammal 
man, så familjen tar min tid. Jag har 
arbetat hela mitt vuxna liv, bridge var 
bara en hobby och jag spelade aldrig 
professionellt. I den första delen av 
min yrkeskarriär hade jag en admi-
nistrativ tjänst på Televerket (numera 
Telia), men senare blev det till att 
arbeta med data. Bridgen krävde hela 
tiden det mesta av fritiden, men för 
familjesemestrarna styrde vi ofta mot 
fjällen. Vi åkte mycket skidor; det är 
goda minnen.
 Hur kom det sig att du började 
spela bridge?
 – 1959 började några kamrater på 
gymnasiet och jag att börja spela, till 
våra mödrars stora förtvivlan. Vi blev 
helt besatta och jag kan inte säga hur 
mycket vi spelade, mer än att det var 
många timmar i veckan. Senare blev 
det studier på teknisk högskola, där 
jag träffade flera av mina livslånga 
bridgekamrater.
 Kan du säga något om de första 
åren du spelade bridge? Hur var  
nivån och standarden då?

 – Vi satsade tidigt på bridgen, job-
bade målinriktat och det gav snabbt 
resultat. 
 – Sverige hade några grymt duktiga 
spelare, anfört av bridgegeniet Jan 
Wohlin. Jan var en mycket öppen 
person som gärna delade med sig av 
sin kunskap. ”Onkel”, som vi kallade 
honom, ställde gärna upp och träffade 
oss en stund innan spelet för att berät-
ta om sina erfarenheter och idéer. Här 
sög vi till oss mycket. ”Onkel” var en 
mycket spännande person som bl a 
blev europamästare och vann VM-sil-
ver. Många menar att han var Europas 
bästa bridgespelare i sin storhetstid, 
något som jag också tror stämmer.
 – Första gången vi ungdomar kla-
rade av att slå Wohlins lag blev ett 
slags genombrott. Då förstod vi att det 
var möjligt att spela med och mot de 
allra bästa. Det öppnade också dörren 
för att vi fick spela tillsammans med 
crème de la crème. Det tog några år 
att komma dit, men det var en otrolig 
tillfredsställelse. 
 – Bridge spelades på ett annat sätt 
under 60-talet. Jag har gradvis sett 
spelet utveckla sig till vad det är idag, 
där etik och moral står sig mycket 
starkare. Jag säger inte att det var mer 

Intervju med en mästare
TEXT: NILS KVANGRAVEN, NORGE  FOTO: ARKIV

Nils Kvangraven intervjuar en av våra främsta spelare  
genom tiderna som nu i stort sett lagt kortleken på hyllan.
 Vårt intervjuobjekt representerade Sverige vid mästerskap 
från 1976 till 2013 och kan notera sig för 11 internationella 
medaljer, varav två EM-guld i öppen klass och ett i veteran.  
 Möt Sven-Olov ”Tjolpe” Flodqvist.

          Kopierade Anders  
Borg Tjolpes stil?
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fusk förr, men det har tvivelsutan ut-
vecklat sig till det bättre.
 Det för oss in på ett aktuellt ämne, 
med tanke på de fuskfall världen sett 
under de senaste åren. 
 Har du själv upplevt något fusk när 
du spelade mästerskap?
 – Nej, det kan jag inte säga. Det har 
alltid varit snack om att några fuskade, 
men jag la aldrig själv märke till några 
misstänkta givar eller händelser. Det 
är svårt att ta sådana saker vid bordet, 
men jag har följt de senaste årens af-
färer lite och är mycket ledsen att vissa 
spelare har valt att ta sådana genvägar 
till framgång.
 – Edgar Kaplan var redaktör för 
Bridge World i över 30 år och den då 
ledande bridgeskribenten i världen. 
Han nådde en stor publik och skrev 
vid ett flertal tillfällen om ”svart 
magi”, som ett omnämnande av knep 
och etiska tvivelaktiga handlingar som 
tidigare upplevts vid bridgebordet. 
Det kan vara värt att läsa en del av 
detta innan du bedömer vad det en 
gång var. Jag säger inte att det accep-
terades, men tyvärr, i den tidiga fasen 
av spelet fanns det fler gråzoner än vi 
har idag.

 – När det gäller direkta fuskfall 
skulle jag säga att det alltid har varit 
par som man varit osäker på om de 
använde olagliga metoder. Min iaktta-
gelse är att det är sig ganska likt det vi 
har sett på senare tid. Tyvärr kommer 
det alltid att finnas någon som väljer 
att ta genvägar.
 – Här måste jag för övrigt be-
römma norske Boye Brogeland och 
det enorma arbete han lagt ner. Det är 
verkligen tråkigt att det krävdes en så 
stark personlighet, som var villig att 
sätta sitt eget huvud på ätpinnen, för 
att rensa upp. Jag önskar verkligen att 
det inte var så.
 Du mötte The Blue Team i din ak-
tiva karriär. De har på nytt blivit ak-
tuella efter att boken Under the Table 
kom ut. Hur upplevde du det var att 
spela mot The Blue Team?
 – I mina ögon var de svåra motstån-
dare. Jag kan inte påminna mig om att 
ha lagt märke till någon enda händelse 
eller giv där något fusk skulle vara 
inblandat. Belladonna, Garozzo och 
Forquet vann alla min allra djupaste 
respekt som kortspelare. Man ska 
komma ihåg, att de var otroligt duk-
tiga och gjorde få fel. Deras lagkamra-

ter höll inte riktigt samma nivå, men 
resultaten talar för sig själva.
 – Jag tycker det är tråkigt om det 
skulle vara så, att det är sant att de 
använt olovliga metoder för att nå 
framgång. På ett sätt blundar jag och 
önskar att det inte är sant. Detta blåa 
lag var på många sätt mina hjältar och 
ideal då vi började att spela bridge. 
Det skulle ju vara förfärligt om det 
visar sig att det var ett bedrägeri.
 – Jag måste förresten berätta en his-
toria från 70-talet. Vi mötte Garozzo, 
som jag måste säga aldrig var särskilt 
trevlig vid bridgebordet. Garozzo på-
stod att vi hade fuskat. Han hade där-
för bett arrangören att placera en ob-
servatör vid vårt bord. Jag måste säga, 
att jag blev både överraskad och arg. 
Något så fräckt och nedlåtande har jag 
aldrig upplevt, särskilt när vi ser vad 
som kommit fram i eftertid. Observa-
tören fick självklart inget att rappor-
tera, men Garozzo var aldrig man nog 
till att beklaga sitt uppförande. Han 
var på den tiden en gudabenådad kort-
spelare, men som motståndare visade 
han inte någon klass.
 Din generation klev med buller och 
bång in på den internationella bridge-
arenan i och med EM-guldet 1977 och 
levererade flera goda prestationer med 
bl a ett nytt EM-guld 1987. Kan du 
säga något om varför Sverige lyckades 
så bra under den perioden?
 – Det är svårt att säga, men vi var 
ett bra kompisgäng som satsade seri-
öst och jobbade mycket med att ut-
veckla både budgivning och motspel. 
Vi var kanske inte tekniskt överlägsna 
våra motståndare, men vi var ett sam-
mansvetsat lag. Just att framstå och 
uppträda som ett lag tror jag tog oss 
till europatoppen.
 – Jag tror också att vi fick bra betalt 
i EM, vilket jag anser vara den tuffaste 
turneringen, p g a upplägget. I EM 

Europamästare 1977. De som svarade för bravaden var, nederst fr v:  
PO Sundelin, lagkapten Sven-Erik Berglund, Anders Brunzell och Anders  
Morath. Bakom dem Sven-Olov Flodqvist, Jörgen Lindqvist och Hans Göthe. >
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måste du prestera i ett långt seriespel 
och varje giv räknas lika mycket. Med 
väl inarbetade par och solida budsys-
tem kom vi långt. I VM, däremot, gäl-
ler en annan tävlingsform. Väl framme 
vid cupspelet kan man lätt slås ut, om 
marginalerna går emot. Jag säger inte 
att EM står över VM, men för mig är 
EM en mycket tuffare turnering. 
 Det var spännande att höra. Är det 
sant att dina norska motståndare inte 
arbetade lika seriöst?
 – Ja, det är mitt intryck. Vi respek-
terade likväl de norska spelaren mer 
än några andra. De var briljanta kort-
spelare och de var verkligen svåra att 
slå. Men de la kanske inte tillräckligt 
stor vikt vid partnerskapet. Särskilt 
minns jag Harald Nordby som en 
mycket duktig spelare. Han tillhörde 
den yppersta eliten enligt min värde-
ring, så glöm inte Nordby när ni pra-
tar om era norska stjärnspelare.
 Om vi ta en titt på våra andra 
grannländer, Danmark och Island, 
så har de inte heller lyckats i lika stor 
grad som Sverige. Varför?
 – Jag har alltid tyckt det varit kon-
stigt att inte Danmark presterat bättre 

i mästerskapen. I mina ögon har de 
danska spelarna varit tillräckligt bra 
för att kriga i toppen, men det kan 
vara att de saknade den klara ledaren 
eller att interna saker hindrat dem från 
att lyckas. Island vann ju faktiskt VM 
1991 och hade då en naturlig ledare i 
Jon Baldursson. Jag tror Island inte 
haft en tillräckligt stor bredd för att 
lyckas över flera mästerskap, men de 
bästa håller en hög nivå. Island har 
varit en tuff motståndare som jag har 
haft stor respekt för. Det man kan 
säga, är att rent generellt håller vi en 
god nivå här i Norden.
 Du har haft många framgångar som 
lagspelare, men inte riktigt samma 
succé i partävlingar. Vad tänker du 
om det?
 – Jag prioriterade lagtävlingar. För 
mig var det lagtävling som var bridge. 
Partävling passade mig inte så bra, så 
jag prioriterade därför lagtävlingar. 
 Efter mästerskap i nästan 40 år 
kröntes karriären i stor stil med guld i 
EM veteraner 2013. Hur kändes det?
 – Oväntat och härligt! Jag har haft 
turen att uppleva otroligt mycket fint 
som bridgespelare.

 Spelar du fortfarande bridge?
 – Ja, jag gör det. Men dessvärre har 
en sjukdom hållit mig tillbaka. Jag har 
diabetes och är nästan blind. Därför 
blev EM för veteraner 2013 mitt sista 
mästerskap. Att spela tävlingar var 
inte längre motiverat.
 – Ibland spelar jag klubb- eller 
lagtävlingar, men det är flera gånger 
jag får säga till mina lagkamrater, att 
ikväll spelar jag inte för att vinna, utan 
bara för att delta. Det är svårt att spela 
bridge när du inte längre ser skillna-
den på korten. Men jag tycker fortfa-
rande om spelet och jag har många av 
mina livslånga vänner i bridgemiljön.
 – Med nedsatt syn har jag också 
problem med att läsa. Jag kan inte läsa 
böcker och det är också svårt att läsa 
på skärm. Jag följer därför inte med så 
bra som jag skulle vilja i bridgevärlden 
och vet inte mycket om de allra se-
naste händelserna.
 Här kommer en historia berättad av 
Tjolpes gode vän, Max Ödlund.
 Tjolpe visade fram fördelningen 
3-4-5-1, varpå du via Blackwood bju-
der dig upp till storslam. Utspelet är 
klöveress. Hur är det möjligt – och 
vilken klöver var det Tjolpe hade som 
träkarl?
 Svaret är logiskt. Han hade klöver-
fyra. Men denna dag hade han tagit 
med sig fel glasögon till bridgen, så 
han trodde att fyran var ett ess!
 Flera känner dig som bridgeskri-
bent. Du var redaktör för numera 
nedlagda Bridgetidningen. Berätta!
 – Då Erik Jannersten önskade sluta, 
fick jag möjlighet att ta över. Jag gick 
in som redaktör och drev tidningen i 
drygt 10 år. Jag hade full tjänst vid si-
dan av, så kombinationen jobb, familj 
och redaktör var tuff. Det blev mycket 
jobb, som gick ut över familjelivet. 
Ekonomiskt var det hyfsat, men när 
mitt yngsta barn började kräva upp-Tjolpe och Mats Pettersson vann SM par veteraner 2011.

>
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I EM-lag 1987 lyckades Sveriges lag i öppen klass åter vinna. I laget spelade 
(upptill fr v) P O Sundelin, Sven-Olov Flodqvist, kapten PD Lindeberg, Hans 
Göthe och Björn Fallenius. På huk: Magnus Lindkvist och Tommy Gullberg.

märksamhet tog jag förnuft till mig 
och jag lät andra ta över tidningen.
 Skrev du även böcker eller för  
andra tidningar och bulletiner?
 – Är du galen? Det fanns inte tid till 
att skriva för andra! Men jag tog mig 
tid att skriva en bok, Morotsklövern. 
Den skrev jag på uppdrag av Janner-
sten. Jag skrev manus, varpå förlaget 
tog sig an resten. Det blev en fin bok 
som belyser många problemställningar 
i systemarbetet – och den är aktuell än 
i dag.
 Det får oss in lite på budgivning. 
 Stämmer det att Sverige alltid varit 
ett hack före Norge i systemarbetet?
 – Ja, det tror jag inte någon blir 
förnärmad över att jag säger. Vi var 
några centralfigurer i det svenska 
landslaget som tog systemarbetet på 
största allvar. Anförda av Anders Mo-
rath och mig arbetade vi systematiskt 
och målinriktat. Två av paren spelade 
Morotsklövern, som senare blev Car-
rot Club. Jag törs säga att vi hade ett 
solitt budsystem.
 – Som jag nämnt, var våra norska 
vänner väl så duktiga som oss vad an-
belangar att spela korten, men lycklig-
tvis hade vi bättre koll i budgivningen 
och då hjälpte det inte att de kanske 
var snäppet bättre än oss att hantera 
korten.
 Vad tänker du om dagens populära 
budsystem och konventioner?
 – Jag har märkt att det numera  
används långt fler konventioner och 
reläbud än på min tid. Budgivningen 
blir mer avancerad och det är krä-
vande att spela på toppnivå. Personli-
gen tror jag att var och en får hitta en 
lämplig mängd konventioner man är 
komfortabel med att använda. Det-
samma gäller valet av grundsystem. 
Några passar bättre för stark klöver 
än andra. Jag tror nödvändigtvis inte 
det är så stor skillnad på den tekniska 

nyttan, men man måste hitta vad som 
känns bäst för det egna paret.
 – Vidare har jag noterat att det är 
populärt att spärröppna på tunna fär-
ger och gärna med en färglängd som 
inte motsvarar kraven. För en duktig 
spelare är detta inte någon god idé, 
men för svagare spelare kan det vara 
god taktik att skapa tillfälligheter i 
spelet. Du kommer aldrig se Tjolpe 
Flodqvist öppna på 3-läget med knek-
ten sjätte. I mina ögon är det desperat 
och inget jag tycker om.
 – Svag sang, däremot, känner jag 
för. Den skapar mycket och ger en 
god harmoni i budsystemet. Då du 
vet att färgöppningen inte kan vara 
med en balanserad minimihand, ger 
det rum för att tänka annorlunda i den 
fortsatta budgivningen.
 Om du skulle framhålla någon av 
dina partners genom åren, vem skulle 
det bli?
 – Då måste jag säga PO Sundelin. 
Vi var ett solitt partnerskap som job-
bade seriöst med systemet och visade 
respekt för varandra. PO var kanske 

den bästa spelteoretikern medan jag 
hade min styrka i budgivningen. Vi 
var kanske ett av de bästa exemplen på 
varför Sverige hade stora framgångar 
på 70- och 80-talet.
 Vilken bridgespelare är den första 
du tänker på när du ser tillbaka – och 
varför?
 – Det måste vara italienaren Pietro 
Forquet. Han var en verklig gent-
leman vid bordet som spelade solid 
bridge. Jag kan inte minnas att han 
gjorde ett enda fel! Många menar att 
Garozzo och Belladonna var de bästa, 
men i mina ögon var Forquet minst 
lika bra som nämnda herrar.
 Några andra personligheter du har 
lust att berätta om?
 – När jag tänker tillbaka, är det 
självklart många som förtjänar att 
omtalas. Bland mina egna tycker jag 
Anders Morath är en stensäker brid-
gespelare, som med sitt bidrag till 
systemutvecklingen ska ha en stor del 
av äran för våra framgångar. Han vin-
ner ju ännu bridgeturneringar, trots 
att han är nästan lika gammal som  >
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jag är. Jag kan garantera, att du aldrig 
får något gratis från Anders vid brid-
gebordet. Han är en precis och bomb-
säker spelare!
 – Jag måste också nämna Paul 
Chemla. Han var sannerligen en färg-
klick vid bridgebordet. Gudabenådad 
som bridgespelare, men jag tror inte 
alltid han var en lika god partner. 
Chemla briljerade med korten och 
dolde aldrig vem han tyckte var den 
bäste spelaren i världen – nämligen 
han själv! Han hade självklart helt rätt; 
få spelare nådde upp till Chemlas nivå. 
Som motståndare var han hygglig, 
men jag är glad att jag inte var lagkam-
rat med honom.
 Om du skulle sätta samman ett All-
Star-Team, vilka hade du plockat ut?
 – Vilken svår fråga! Det är många 
som förtjänar att bli uttagna till ett 
sådant lag. Men ska jag ta med fem 
personer får det bli Pietro Forquet, 
Giorgio Belladonna, Anders Morath, 
Tommy Gullberg och Jörgen Lind-
qvist. De är och var alla solida och 
sådana spelare som du sällan sett göra 
fel.
 Om du skulle ge något råd till en 
ung och lovande bridgespelare, vad 
skulle det då bli?
 – Se och lär av de bästa. Nu kan du 
se de flesta mästerskapen på Internet. 
Om du kan ställa rätt frågor, vill det 
ge dig långt mer lärdom än om du 
bara satsar på att spela så många givar 
du kan utan vägledning. Pröva att 
analysera vad den duktige spelaren 
gör; varför spelade han just det kortet, 
och vad kan han haft för anledning till 
att göra det?
 När du ser tillbaka på karriären vid 
de gröna borden, är det något du skul-
le gjort annorlunda i val av partners, 
lagkamrater eller vad du deltog i?
 – Nej, jag måste säga att jag är nöjd. 
Jag har haft mycket tur och lyckats 

bättre än jag kunnat hoppas på. För 
mig var det bra att vara en del av ett 
lag som lyckades tillsammans. Jag spe-
lade fler mästerskap än jag kunde hop-
pas på, och de mästerskap jag kanske 
kunnat spelat klarar jag mig bra utan.
 Det är på tiden att avrunda vårt 
samtal. Jag tackar Tjolpe för en 
utom ordentlig trevlig pratstund om 
en spännande karriär. Det verkar 
dessutom som om det var en trevlig 
överraskning för den pensionerade 
mästerspelaren att en okänd bridge-
journalist från grannlandet tog sig tid 
till ett snack.
 – Även om jag aldrig förlåter Ga-
rozzo för den händelsen då han lät 
observera oss, måste du skriva att jag 
tycker han var en av de skickligaste 
spelarna.
 Tjolpe skrattar. Jag hör honom 
skruva upp radion samtidigt som vi 
tackar varandra för en trevlig stund i 
minnenas allé.

SVENSK TEKNIK

Vi gör ett tillägg till intervjun med 
Tjolpe från boken Tops & Bottoms 
av Pamela och Matthew Granovetter. 
Boken innehåller 52 toppar och bott-

Guldgubbar i öppna EM för veteranlag i Ostende, Belgien, 2013. 
Fr v: Björn Sanzén, Sven-Olov Flodqvist, Peter Billgren och Mats Pettersson.

nar, alla med spektakulärt skimmer 
kring sig, och däri hittas denna spel-
föring signerad Tjolpe Flodqvist. Det 
står f ö i boken att det svenska laget 
utmärkte sig genom, att i motsats till 
pösmunkarna till bridgespelare i andra 
länder, praktiserade fysisk träning 
som situps och jogging.

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

Tjolpe hade som uppgift att som Syd 
spela 43 med ruterfem i utspel.
 Hur spela?
 Tjolpe inledde med ruterdam från 
bordet som fick behålla sticket, när 
Öst följde med trean. Två trumfron-
der räckte då den satt jämnt. Tjolpe 
antog att Väst hade ruterkung, efter-
som Öst troligen hade pillat dit den 
på damen i ett försök att odla ett ru-
terstick till Öst-Väst. Den pusselbiten 

>
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utnyttjade Tjolpe för att garantera 
hemgången. Hur?
 Han hade sett till att vara inne på 
bordet (Nord) då trumfen var utdra-
gen – och begärde spaderfyra! Han 
presenterade sin tes och begärde hem-
gången, under förutsättning att Väst 
hade ruterkung. Det fanns då bara två 
möjligheter:
 1) Om Väst sticker Syds spadertia 
med damen kan han inte spela ruter 
utan att ge bort ett stick i färgen. En 
klövervända vinner Tjolpe med han-
dens ess och nu följer en spader som 
slår bort esset, men samtidigt reser ett 
spaderstick på bordet för ett rutersak 
på handen.
 2) Om Öst går upp med spaderdam 
kan han visserligen spela en ruter, 
men Tjolpe kan då direkt ta för esset 
och spela spadertio. Då etableras två 
spadervinnare på bordet på vilka två 
klöverförlorare kan kastas.
 Hela given:

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

Om Tjolpe hade inlett med vad som 
känns ”naturligt”, d v s spadertio från 
handen, hade Öst vunnit sticket med 
damen. På rutervändan kan Tjolpe gå 
upp med esset och försöka med ännu 
en spader till knekten och esset. Öst 
sitter därefter kvar med 9-2 efter bor-
dets K-6 och att bara få saka en klöver 
från handen räcker inte för hemgång.
 Klöverutspel öppnar dock för straf-
fen.

>

PROBLEM 1

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

SYD VÄST NORD ÖST
1c pass 2NT* pass 
32* pass 33 pass 
3NT pass 5c pass 
pass pass

Nord berättar om trumfstöd och ut-
gångstyrka, varefter Syd informerar 
om kort ruter, singel eller renons.
 Utspel: ruterdam.
 Gardera om möjligt hemgång!

PROBLEM 2

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

SYD VÄST NORD ÖST
13 pass 1s 22 
3c pass 43 pass 
pass pass

Utspel: rutertio.

Öst vinner med ruterdam och fortsät-
ter med esset. Du stjäl och spelar bäst 
låg trumf mot knekten. Väst ingriper 
med damen och spelar en tredje rond 
ruter som du tvingas stjäla.
 När ni sedan fortsätter med hjärter-
ess sakar Öst ruter. 
 Hur vill du fortsätta?

PROBLEM 3

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

SYD VÄST NORD ÖST
  12 pass 
2c pass 3c  pass 
5c pass

Utspel: hjärtertio, enligt 10-12.
 Spelplan?

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

Tommys lagom svåra

S P E L T E K N I K  T O M M Y  L A G O M  S V Å R A
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T
änk om just du visste svaret på alla krång-
liga budlägen, utspelsproblem och vilken 
ordning man ska spela korten i motspelet. 

Det vore väl fantastiskt!? 
  Jag spelar mycket poker och där jobbar jag 
dagligen med just Game theory optimal, eller spel-
teori som vi lite förenklat översatt det engelska 
begreppet. Syftet är att bli en bättre spelare och 
vara väl förberedd när problem uppdagas.
 Bridgen och kunskapen bakom spelet är fort-
farande outvecklat, om du frågar mig. Vi går 
en bridgekurs, ”slussas” ut i verksamheten där 

Spelteori ger bättre resultat
TEXT: NICHLAS ELIAZOHN, SUNDSVALL  FOTO: ADOBE STOCK

Vilket bud eller spelsätt är korrekta och bästa i längden? Tänk om det – som det gör inom 
pokern – i bridgen funnits ett datorprogram att rådfråga.
 Nichlas Eliazohn som dagligen använder sådana program i sitt pokerspel, drar  
paralleller till bridgen.

95% av spelarna fortsätter med det man lärt sig 
på kursen: att räkna hp. Eller som Åke Larsson 
(Sundsvall) uttryckte sig: ”1 års inlärning, 50 års 
upprepning”. 
 Vad är då spelteori, kanske du undrar? Här 
kommer ett försök till förklaring.  
 Självklart drabbas vi alla ibland av dåliga sitsar, 
som är mindre vanliga, men vi säger att du vet 
att ett av två eller tre alternativ är det korrekta 
och vägvinnande i det långa loppet. Om vi ska få 
svaret vad som är rätt matematiskt behöver vi 
ofta hjälp från datorer och välgjorda program. 
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Något sådant finns inte i bridgevärl-
den. Svaret på varför inget liknade 
program som pokern har finns i brid-
gen, är som alltid – pengar. Det är för 
lite pengar inom bridgen, helt enkelt. 
Vem skulle köpa ett sådant program? 
 Inom pokern kostar programmen  
5 000 kr per licens och med tanke 
på att marknaden är otroligt mycket 
mindre inom bridgen är det inte 
ekonomiskt försvarbart att skriva ett 
sådant avancerat program till brid-
gen. Det skulle kosta för mycket att 
utveckla och med en mindre marknad 
skulle sannolikt priset bli oattraktivt 
för köparen.

ETT EXEMPEL FRÅN PRAKTISKT SPEL

Jag minns en bricka från Gävleguldet, 
där jag spelade med Olle Wademark, 
som resultatmässigt var en katastrof, 
men valet av öppningsbud var super-
intressant! Det är ett läge som dyker 
upp allt som oftast: femkorts högfärg 
inom intervallet 15-16 hp. Vad ska 
man öppna med och varför? 1 i hög-
färg eller 1 sang?
 Du kan få massor med ”tips” bero-
ende på hur många och vilka du pratar 
med. Frågan är: vem har rätt? Har 
någon rätt? 
 Andra faktorer spelar också in. Är 
det fråga om partävling eller lagtäv-
ling? Vad lovar 1 sang? Spelar vi med 
fyr- eller femkorts högfärgsöpp-
ningar? Vilken position har du? Hur 
är zonförhållandena? 
 Det är precis i ett sådant här läge 
det vore högintressant att veta vad 
som är det vinnande budet i längden. 
 Svaret: spelteori! 
 Jag har själv inte svaret, i avsaknad 
av ovan nämnda program, men vill 
diskutera handen och dela med mig 
hur jag resonerar. Förhoppningsvis 
öppnar jag ögonen för många hur man 
kan fundera kring öppningshänder?

 Här är handen från tävlingen:

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

Vi spelade med femkorts högfärgs-
öppningar. Det spelar självklart en 
stor roll, genom att man med öpp-
ningsbudet kan visa minst fem spader. 
Öppnar du med 1s kommer proble-
met dock i nästa budrond. Vad gör 
du om partnern bjuder 1 sang, vilket 
lovar ca 6-11 hp? Med 15 hp och rik-
tigt fina honnörer kan det tänkas att ni 
gör utgång om partnern har 8-10 hp. 
Partnern kan exempelvis ha Exxxx(x) 
i klöver och då bommar man med 
största sannolikhet 3 sang. Trekorts 
ruter minskar också risken för att 
motståndarna kan ta många stick där.
 Vad vet vi? Vad ska vi tänka på? 
 Det är partävling och min partner 
samt motståndaren till höger har 
passat. Vad är mest sannolikt? Ska 
vi försöka hitta utgång eller bästa 
delkontrakt? Kan jag som öppnare på 
något sätt kombinera chanserna? 
 Det vi vet är att partnern inte har 
11 hp eller mer. Ja, man öppnar på 
alla öppningshänder, vilket gör att vi 
förfogar över max 25 hp tillsammans. 
Har jag någon känslig kombination 
eller en färg som behöver skyddas i 
utspelet? Det är också något man ska 
tänka på, när det finns alternativ.
 Öppningsbudet i sig är svårt. Vi 
hittar kanske bästa delkontrakt om jag 
öppnar med 1s, men jag gillar inte tre 
hackor i ruter. 
 5-3-3-2-fördelningar gör sig bäst i 
sang – eller? 

PLANERA ÅTERBUDEN

En viktig sak att tänka på är att pla-
nera återbuden! Vad kan tänkas hända 
under fortsatt budgivning? Balanserar 
motståndarna kan du själv bjuda 2s. 
Då är det en fördel om vi öppnat med 
1 sang; vi får en chans till. 

 Jag gillar själv 1s i tredje hand och 
partävling, men inte i lagtävling. Vad 
genererar flest poäng? I imp är det 
oklart, men risken att missa utgång är 
större om vi öppnar med 1s? 
 I första och andra hand tycker jag 
det är självklart att öppna med 1 sang, 
eftersom partnern på 1s svarar 1 sang 
med 5-11 hp och balanserad hand. 
Men vad jag tycker och vad som är 
korrekt är två olika saker. Återigen, 
tänk om vi kunde fråga ett program 
vad som är rätt bud! Om vi visste att 
1 sang genererar 47% plusresultat 
medan 1s inbringar 53% i det långa 
loppet, skulle alla ha ett självklart 
öppningsbud!

EN LITEN MODIFIERING

Vad händer då om man kastar om ett 
kort, t ex en liten ”obetydlig” ruter-
tvåa som blir plötsligt hjärtertvå! 
 Förutsättningarna ändras, om du 
frågar mig. Varför? 
 Nu har man plötsligt:

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

Vad väljer du nu för öppningsbud – 
och varför? 
 Du har fortfarande 15 hp och fem-
korts spader, men i mina ögon ger den 
här handen fler möjligheter. 
 Vidare resonemang kommer i nästa 
artikel. Du kan även läsa mer på  
www.eliazohn.com och därifrån  
kontakta mig om du har några frågor.
 Som du märker ställer jag en massa 
frågor. Jag har inte alla svaren, om ens 
några! Men det är viktigt att diskutera 
och ifrågasätta om vi ska utvecklas 
och bli bättre. Nu hoppas jag att jag 
förvirrat många bridgespelare lagom 
mycket – och fått dig att börja tänka 
på det viktigast inom alla spel och i 
livet: vad gör jag härnäst? Eller inom 
bridgen, som får bli detta nummers 
tips: planera dina återbud i tid!
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www.reseskaparna.se/bridgeresor

På våra resor ingår alltid: 
• Erfarna svenska bridge- & reseledare • Svensktalande lokalguide • Flyg t/r 
• Logi • Oftast halvpension • Utfärder • Dagligt bridgespel

Innehållsrika bridge- och kulturresor

2020
NYA BRIDGERESOR

Avresa från 
Kastrup & Arlanda

Albanien - Dürres Riviera
- Josifs Albanien med en fördold historia och underbar mat

Nu har du chansen att få uppleva Albanien som nyligen öppnat upp för besökare och möta 
stolta och vänliga albaner. Josif vår värd, som växt upp under kommuniståren, visar oss 
delar av hans nya Albanien. Vi bor invid havet på Premium Hotell som har ett perfekt läge 
direkt på den fina, breda sandstranden på Durres Riviera. 

Pris: 15 450 kr  9 dagar, 2 nov 2020

Sicilien - Cefalù
- hotell invid havet och trevliga utfärder

Sicilien är perfekt för en bridgeresa. Denna italienska ö ligger långt söderut, något som bor-
gar för god mat ihop med ett varmt och vänligt bemötande och klimat. Vi bor invid havet i 
mysiga Cefalù på ett trevligt familjeägt hotell. Johan Berg vår omtyckta guide på Sicilien tar 
er med till Palermo, Castelbuono &  vingården Santa Anastasia. 

Pris: 12 950 kr  8 dagar, 14 nov 2020

Kalle Persson – vår omtyckte bridgeledare har spelat bridge i 45 år och under-
visat sedan 1980. Han verkar som tävlingsledare och utbildare samt har uppdrag som 
tävlingsledare i observationstävlingar för veteraner. Kalle har varit bridgeledare på 
ett flertal bridgeresor. Vi erbjuder tävlingsbridge med ett handikappsystem, så det 
passar alla nivåer. För mer information om bridge: Kalle Persson 0730-80 89 07

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Kalle Evald Bernt Ann-Marie  
Hedin Götthardsson Hällström Bjurling
  pass 13 
2c 23  3c  43  
5c  53 pass pass 
D pass 6c D 
pass pass pass

Öst inledde budgivningen med 13. 
Med omsvängda högfärgslängder hade 
Syd haft en bra fördelning för en upp-
lysningsdubbling. Med 18 hp är Syd 
överstark och då rekommenderas ock-
så en dubbling. Syd valde att kliva in 
med 2c, vilket var vägen till ett lyckat 
resultat denna gång. Öst hade lovat 
femkorts hjärter, så Väst visade stöd 
med försiktiga 23. Med singelklöver 
och fin spader är 33 motiverat. 
 Nord har inte en enda hp, men som 
Nichlas Eliazohn i 110 decibel bru-
kar basunera ut: bridge går inte ut på 
att räkna hp, utan på att räkna stick! 
Efter Syds klöverinkliv har Nord en 
enorm stickpotential, vilket skulle visa 
sig senare i spelet. Trots det gick Nord 
på den försiktiga linjen: 3c. Med hjär-
terstöd hos partnern lyfte Öst direkt 

6c med bara 18 hp
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

Från klubbmyllan på Folkare BK i Avesta hämtar vi denna spännande bricka.

till utgång med sin fina 6-5:a i de röda 
färgerna. Med exakt rätt kort hos Väst 
skulle t o m slam kunna spelas, men 
det är mot oddsen. 
 När Öst-Väst har hjärtern gemen-
sam, sannolikt nio kort tillsammans 
efter Östs hopp till utgång, så är det 
troligt att Nord har singelhjärter – så 
Syd satsade på utgång i klöver. Väst, 
som hållit tillbaka något i första bud-
varvet, var inte färdig: 53. Syd la efter 
två pass in sitt misstroende, men Nord 
med sin svitade, men i ett hjärterkon-
trakt sticklösa, hand tog bort straff-
dubblingen och bjöd 6c. Öst tyckte 
att det nu var färdiglekt och läge att 
straffdubbla. 
 Väst spelade ut en hög spader – men 
det var också det enda sticket Öst-
Väst fick! Spelföraren kunde dra en 
trumfrond och sedan nyttja handens 
fyra återstående trumf till att stjäla 
lika många spader. Nords sjätte spader 

blev det tolfte sticket! Jämn hemgång 
för +1090 – trots endast 18 hp tillsam-
mans. Behöver vi nämna att det blev 
en ensam topp?
 Hur går då 53?
 Minst en straff. Nord-Syd ska ha 
ett stick i alla färger utom spader. Ett 
skickligt par skulle också kunna hämta 
hem en andra straff. Ser du hur?
 Syd spelar ut klöveress och strål-
kastaren riktas mot Nord. Med singel-
klöver på bordet finns det inte någon 
anledning att låg- eller högmarkera i 
klöver, så Nord kan använda sig av 
en Lavintahl-markering. Genom att 
lägga ett lågt kort kan Nord indikera 
intresse i en lägre färg (här ruter) och 
ett högt kort visar istället intresse för 
en högre färg (här spader). Med neu-
tralt intresse spelas ett mellankort.
 På denna bricka ska Nord spela 
klövertre. Syd har själv klövertvå och 
vet att Nords lägsta klöver är trean. 
Syd följer därför partnerns pil och 
spelar i andra stick den lägsta färgen, 
trumfen och utspelsfärgen borträkna-
de, d v s en ruter. Nord kan nu stjäla 
med sin trumftvåa. Spelföraren måste 
så småningom ge bort ett stick till 
Syds ruterkung för andra straffen.
 Tack till Kalle Hedin för att du 
gjorde oss uppmärksamma på denna 
spektakulära och lärorika bricka!

K L U B B E N  F O L K A R E  B K



www.reseskaparna.se/bridgeresor

På våra resor ingår alltid: 
• Erfarna svenska bridge- & reseledare • Svensktalande lokalguide • Flyg t/r 
• Logi • Oftast halvpension • Utfärder • Dagligt bridgespel

Innehållsrika bridge- och kulturresor

2020
NYA BRIDGERESOR

Avresa från 
Kastrup & Arlanda

Albanien - Dürres Riviera
- Josifs Albanien med en fördold historia och underbar mat

Nu har du chansen att få uppleva Albanien som nyligen öppnat upp för besökare och möta 
stolta och vänliga albaner. Josif vår värd, som växt upp under kommuniståren, visar oss 
delar av hans nya Albanien. Vi bor invid havet på Premium Hotell som har ett perfekt läge 
direkt på den fina, breda sandstranden på Durres Riviera. 

Pris: 15 450 kr  9 dagar, 2 nov 2020

Sicilien - Cefalù
- hotell invid havet och trevliga utfärder

Sicilien är perfekt för en bridgeresa. Denna italienska ö ligger långt söderut, något som bor-
gar för god mat ihop med ett varmt och vänligt bemötande och klimat. Vi bor invid havet i 
mysiga Cefalù på ett trevligt familjeägt hotell. Johan Berg vår omtyckta guide på Sicilien tar 
er med till Palermo, Castelbuono &  vingården Santa Anastasia. 

Pris: 12 950 kr  8 dagar, 14 nov 2020

Kalle Persson – vår omtyckte bridgeledare har spelat bridge i 45 år och under-
visat sedan 1980. Han verkar som tävlingsledare och utbildare samt har uppdrag som 
tävlingsledare i observationstävlingar för veteraner. Kalle har varit bridgeledare på 
ett flertal bridgeresor. Vi erbjuder tävlingsbridge med ett handikappsystem, så det 
passar alla nivåer. För mer information om bridge: Kalle Persson 0730-80 89 07

Sommar, Sol och Semester
I nr 3/2020, med utgivning i mitten av juni, ger vi  Sveriges alla bridgeklubbar möjligheten att 
gratis tala om vilken eller vilka spelkvällar man hälsar gästspelare välkomna under sommaren 
2020. Vi planerar att som vanligt införa lättlästa kartor. Fyll i nedanstående talong och skicka 
till redaktionen. Senast den 12 maj 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 2019 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: BRIDGEFÖRLAGET, HANSENS VÄG 10, 775 70 KRYLBO. 

E-POST: BRIDGE@SVENSKBRIDGE.SE
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F Ö R B U N D  F U N B R I D G E

SBF arrangerar numera tävlingar på 
Funbridge. Även Danmark ligger i 
startgroparna och kommer inom kort 
börja göra detsamma. Norge har haft 
tävlingar på Funbridge i snart två år. 

VAD ÄR FUNBRIDGE?

Du spelar tävlingar på Funbridge på 
din dator, platta eller smartphone. Din 
partner och dina motståndare är dock 
inte människor utan s k ”robotar”. 
En robot är ungefär som en dator, 
och Funbridges robotar är omvittnat 
väldigt bra. 
 Funbridge är ett franskt företag 
med tusentals användare över hela 
världen.
 Fram till nu har vi kunnat spela 
Funbridge i diverse utmaningar och 

tävlingar, och det finns även kurser. 
Gå gärna till www.funbridge.com och 
kolla in vad som erbjuds!
 I SBF:s tävlingar kan du tävla mot 
andra svenska spelare varje dag i 
veckan och till och med spela ihop 
mästarpoäng! Hur går det till? 
 I korta drag: du ska registrera dig 
för att spela en tävling, och varje en-
skild tävling löper mellan kl 03.00 och 
slutar 02.59 ett dygn senare. Du kan 
under den perioden spela när du vill 
och även göra en paus och återuppta 
spelet. En tävling om dagen erbjuds 
och varje tävling omfattar 20 brickor. 
Fem dagar i veckan spelas tävlingarna 
med partävlingsberäkning och två 
med lagberäkning (imp). 
 Du väljer system för dig och ”din” 
robot. Det går att välja mellan ett stort 
antal, framför allt naturliga, budsys-
tem.

BRONSPOÄNG OCH PRISER

Som SBF-medlem spelar du om brons-
poäng när du spelar en SBF-tävling! 
 I tillägg delar Funbridge ut olika 
priser; en pristävling varje helg med 
mestadels ”diamanter” (se faktarutan)

som pris, och en månadstävling. 
 SBF vill inte vara sämre och delar ut 
frispel till Bridgefestivalen till veck-
ans bästa bronspoängsplockare och 
varje månad blir det likadant till såväl 
månadens total-etta som till den mest 
framgångsrika med max ruternål. 
 I tillägg till att spela spännande täv-
lingar bidrar du lite till SBF. Ibland 
kommer temaveckor hållas, t ex till 
förmån för juniorbridgen.

”DIAMANTER”

Valutan du betalar med heter ”dia-
manter”; dessa ädelstenar handlar du 
hos Funbridge och använder sedan till 
SBF-tävlingar. En tävling kostar unge-
fär 20 kr att spela.
 På www.svenskbridge.se finns en 
avdelning vikt för SBF:s tävlingar på 
Funbridge. Där kommer du finna mer 
detaljerad information, resultat och 
annat.
 2020 blir en inkörningsperiod och 
vi hoppas få synpunkter från våra 
medlemmar. Hur många imp-tävlingar 
ska vi spela? Är 20 brickor lagom? Ska 
vi dela ut fler priser om fler spelar? 
 Vi ses på Funbridge!

Spela tävlingar hemifrån

TEXT: MARTIN LÖFGREN, NORRKÖPING  ILLUSTRATION: DICK HOLST, HALMSTAD

Det är möljigt att spela förbunds tävlingar på Funbridge 
med din dator, surfplatta eller smartphone. En tävling om 
dagen erbjuds och du spelar om bronspoäng och priser.

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.
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FAKTA                                                
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 en SBF-tävling varje dag. Tävlingen börjar  
kl 03.00 och avslutas 02.59 nästa dygn. Du kan spela när som helst 
under dygnet och även pausa och återuppta spelet.

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

VILKEN TÄVLINGSFORM ÄR DET?
Fem dagar spelas med partävlingsberäkning och två med lagberäkning.

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

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

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

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

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

F Ö R B U N D  F U N B R I D G E

Klubbar och medlemmar 
uppmanas att följa officiella 
rekommendationer och 
regulativ från främst Folk-
hälsomyndigheten. 

Om man är eller befarar vara smittad, 
ring 1177. Ta dig inte till akuten eller 
vårdcentralen.
 Då SBF inte har medicinsk kompe-
tens uppmanar vi alla medlemmar och 
klubbaratt hålla sig informerade och 
uppdaterade från främst officiell infor-
mation. Detta är inte minst viktigt då 
utvecklingen går snabbt och SBF inte 
kan garantera att vi finner all info och/
eller kommunicerar nya rekommenda-
tioner omedelbart.
 Framför allt vill vi understryka de 
råd om vikten av personlig hygien som 
ges, d v s att noga och tvätta händerna 
och att inte nysa rakt ut. Avstå från 
klubbesök om du är förkyld eller har 
andra sjukdomssymptom som kan 
påminna om influensa!
 Coronaviruset är extremt smittsamt 
och enligt Världshälsoorganisationen 
WHO kommer fler att dö än av vanlig 
säsongsinfluensa. 80 procent upplever 
milda symptom. Coronaviruset smittar 
främst som droppsmitta och kan även 
smitta genom beröring. Viruspartiklar 
överlever på ytor av plast upp till tre 
dagar. Inkubationstiden, d v s från det 
man får smittan tills man blir sjuk, har 
uppskattats till 2-12 dagar, i medeltal 
omkring fem dagar. 

www.folkhalsomyndigheten.se/covid-19

Nationella informationsnumret 113 13

Covid-19
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D I G I T A L  B R I D G E  F U N B R I D G E

Funbridge går att spela på dator, 
surfplatta eller mobil. Denna guide 
visar hur det ser ut på surfplatta eller 
mobil. Vill du spela Funbridge på 
datorn, gå in på www.funbridge.com 
och följ instruktionerna (som till stora 
delar är samma som finns med här). 
Med reservation för att Funbridge 
kan ändra sin layout och att det kan se 
lite olika ut mellan de digitala platt-
formarna, är här en guide till hur du 
kommer igång med Funbridge. 

 Gå till App Store eller  
Google Play – sök efter Funbridge.

 Har du ett Funbridge-konto?  
Svara ”Nej”. 

Din guide till Funbridge
TEXT & FOTO: PETER VENTURA, KARLBO

För den som inte har möjlighet att ägna sig åt klubbspel är Funbridge ett bra alternativ.  
Det går att spela både med och mot robotar, som i den dagliga förbundstävlingen, men 
även med och mot spelare från hela världen. Denna guide hjälper dig att komma igång.

 Välj ”Spela min första giv”.

 Funbridge guidar dig.

Funbridge guidar dig som ny och du 
kan börja spela, men antagligen vill du 
välja budsystem först.

 Tryck på pilen nere till höger och 
välj sedan ”Ge upp given”

 Välj ett användarnamn

Välj ett användarnamn. Många namn 
är redan upptagna, så t ex bara ditt 
förnamn räcker troligen inte.



D I G I T A L  B R I D G E  F U N B R I D G E

 Välj ett grundsystem.

 Modifiera ditt budsystem.

Du har möjlighet att gå igenom 
ditt valda budsystem, utspel och 
markeringar och modifiera – om du 
vill. 

 Gå till startsidan.

Du kan både träna själv och 
spela tävling. Vill du delta i 
förbundstävlingen? Fortsätt att följa 
denna guide!

SPELA EN FÖRBUNDSTÄVLING

 Välj ”Spela en tävling”.

 Välj ”Förbundstävlingar”.

 Rulla ner till ”Sverige – 
Bronspoäng” och klicka där.

 Skaffa ”diamanter” (betalmedel). 
Tryck på ”Erhåll Diamonds”.

Det kostar normalt 40 diamanter att 
spela en tävling (ca 20 kr). Ibland 
erbjuds gratis tävlingar. Antalet 
diamanter tävlingen kostar står 
ovanför knappen ”Spela”.

 Välj ”Kolla in våra erbjudanden”.

 Välj önskat alternativ.

Du betalar med kontokort. Ju fler 
”diamanter” du köper, desto billigare 
blir de per styck.

 Välj ”Mata in ditt Medlemsnummer”.

>
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D I G I T A L  B R I D G E  F U N B R I D G E

  Skriv ditt medlemsnummer  
och sedan ”Bekräfta”.

 Välj ”Spela”.

 Spela!

Tävlingen är igång. Njut av 20 
spännande brickor.
 Efter varje spelad bricka kan du se 
ditt resultatet på brickan och ställ-
ningen i tävlingen. Efter tävlingen är 
spelad är det spännande att kunna gå 
in och se hur andra bjudit och spelat.

Se dina resulat!

På www.svenskbridge.se kan du efter 
det att resultatet är bekräftat se dina 
resultat.

Titta på enskilda brickor!

Se hur andra har spelat!

Funbridge redovisar statistik.

>
>

TEXT: PETER VENTURA, KARLBO

Med 567 spelare till start i Funbridge-
tävlingen 21 mars lyckades er redaktör 
avgå med segern! Denna bricka bidrog:

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

I 43 spelade Väst ut klöverknekt. 
Jag vann med Syds kung och spelade 
trumf till dam och ess. Nu kunde Öst 
ha säkrat ett till stick till motspelarna, 
genom att spela spader, men valde att 
vända mot bordets svagaste färg, ruter. 
Väst stack ruterkung med esset och 
fortsatte i klöver. Jag drog ut den sista 
trumfen. Trots att det går att kasta en 
spader på klöveress, ser en spaderför-
lorare ofrånkomlig ut. Men varför ta 
10 stick när chans finns för 11? Jag tog 
ut spaderesset (viktigt) och spelade in 
bordet i trumf, inkasserade klöveress 
och drog trumfen i botten. 

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

På sista trumfen sakade jag en spader 
från handen. Robot-Väst fick ge upp, 
då han inte kunde hålla både spader-
kung och kn-9 i ruter. Han sakade 
ruternio – och jag kunde vinna de sista 
två sticken på ruterdam och -åtta.
 Spelföringen gav 97%.

Robot blev skrot
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D I G I T A L  B R I D G E  F U N B R I D G E

Grattis, ”Pocken”! Du blev veckans 
Funbridge-lirare de två inledande 
veckorna. Vad är hemligheten till 
dessa framgångar?
 – Jag hade helt enkelt turen att få till 
liret i helgtävlingarna där det ju rasslar 
till ordentligt med bronspoäng om 
man vinner.
 Varje dagstävling omfattar 20 
brickor. Hur hinner du spela alla 
tävlingar?
 – Det går ganska snabbt att riva av 
20 brickor på Funbridge. Jag spelar 
gärna en tävling i sängen på kvällen 
för att varva ner eller på tunnelbanan 
för att få tiden att gå. Så de passar bra 
in i dagsschemat!
 I dessa Funbridge-tävlingar har 
man robotar både som partner och 
motspelare. Kan robotar spela bridge?
 – Hade du frågat mig för ett halvår 
sedan, innan jag bytte från BBO till 
Funbridge, så hade svaret varit nej. Nu 
måste svaret bli ja. Det är fortfarande 
trist att det inte går att få till något 
finlir i budgivningen, men särskilt när 
det gäller motspel håller robotarna en 
mycket hög nivå. Dock är det en stor 

brist i programmeringen att robotarna 
på Funbridge längdmarkerar slaviskt. 
När det gäller spelmotorn Argine 
hörde jag i november från en andra-
handskälla att endast nio spelare hade 
plusstatistik mot henne i utmaningar 
efter ett signifikant antal matcher. Jag 
vet inte om det stämmer, men prova 
själva så får ni se hur bra hon är! 
 Har du något särskilt tips på om 
man ska bjuda eller spela på något 
annorlunda sätt med och mot robotar 
än vad man gör i ”vanlig” bridge?
 – Detta är en annan sak som 
förändrat sig oerhört efter mitt byte 
från BBO till Funbridge. På BBO 
kunde man i princip öppna med 1 
NT eller 2NT på varje bricka oavsett 
vad man hade för kort och få en bra 
bricka eftersom GIB var värdelös på 
att spela ut och på att spela motspel 
mot oärliga bud. På Funbridge är min 
erfarenhet att den typen av bridge inte 
lönar sig. Min filosofi nu är att spela 
normal bridge. Den som går igenom 
någon av mina 70-procentssessioner 
ser att det inte är några extravaganser 
i budgivningarna som gör att poängen 

trillar in. Lite extra stick här och där 
räcker långt!
 Är bridge på Internet ett hot mot 
traditionell bridge?
 – Jag är lite kluven. Jag kan visst 
tänka mig att – såsom Arne Larsson 
uttryckt farhågor för på forumet – 
möjligheten att sitta hemma i soffan 
och vinna mästarpoäng kan göra att 
vissa avstår från att gå ner till den 
lokala klubben. Den negativa effekten 
av sådana beteendeförändringar vore 
naturligtvis stor. Men jag vill ändå 
tro att mer bridge – oavsett form och 
plats – är bra för traditionell bridge. 
Framtiden får utvisa. Det ska också 
bli intressant att se om den traditio-
nella bridgen kan återhämta sig efter 
Corona.

”Pocken” veckans lirare
– dubbelt upp!

TEXT & FOTO: PETER VENTURA, KARLBO

Sedan 1 mars går det att spela förbundstävlingar  
med bronspoäng på Funbridge. De första två veckorna 
dominerade landslagsspelaren Per-Ola ”Pocken” Cullin  
och blev veckans lirare dubbelt upp.
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Låt oss börja med ett budgivnings-
exempel. Med Syd giv och alla i zonen 
går budgivningen så här:

SYD VÄST NORD ÖST
pass 32 pass pass  
?

Syd har följande hand:

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

Nu är min fråga till dig – om alla de 
spelare som spelar på din klubb i tur 
och ordning skulle sättas i Syds situa-
tion, vilka olika bud tror du att de 
skulle välja? Hur många rimliga alter-
nativ skulle det finnas och hur många 

Tankepauser och blixtpass

TEXT: JAN ERIC LARSSON, LUND  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

Lagkommissionen är Svenska Bridgeförbundets högsta instans när det gäller 
att tolka lagar och regler, att hantera överklaganden, samt att avge domslut.

L A G K O M M I S S I O N E N  T A N K E P A U S E R  &  B L I X T P A S S

spelare skulle välja något av dem? 
 Vilket bud skulle du välja själv?
 Min gissning är att i de flesta fall 
skulle gruppen av spelare välja mellan 
de tre följande buden:
 • 3s. Syds hand är kanske i svagaste 
laget, men det är ändå bättre att bjuda 
än att bli bortspärrad, och spaderfär-
gen bör tåla att spelas bara man får lite 
stöd.
 • Dubbelt. Samma här. Syd är i 
svagaste laget och fördelningen är inte 
idealisk för en UD, men å andra sidan 
får partnern chansen att visa en even-
tuell längre färg eller har ruterlängd 
och kan straffpassa.
 • Pass. Väljs av de försiktiga spelar-

na, som inte vill byta bort en inkomst 
mot ett minusresultat de gånger vi 
kommer för högt.
 Själv skulle jag bjuda 3s, men jag 
tror att på en vanlig klubb skulle an-
talet röster för de tre alternativen för-
dela sig ganska jämnt.

LOGISKA ALTERNATIV

Lag 16B handlar om något som kallas 
otillåten information (OI). Lagtexten 
(Lag 16B) lyder så här:
 All övrig information [förutom in-
formation från korrekta bud och spe-
lade kort] som kommer från partnern 
och som kan föreslå ett bud eller ett 
spelsätt, är otillåten. Detta inkluderar 
påpekanden, frågor, svar på frågor, 
felaktiga och saknade alerteringar,  
uppenbar tvekan, onödig brådska,  
speciellt eftertryck, tonfall, gester,  
rörelser och speciella beteenden.
 Det är inte tillåtet att använda sig 
av OI man fått av partnern när man 
väljer vad man ska bjuda. Lag 16B 
fortsätter:
 En spelare får inte välja ett bud eller 
ett spelsätt som uppenbarligen föreslås 
framför ett annat av otillåten informa-
tion, om det andra budet eller spelsät-
tet är ett logiskt alternativ.
 Vad är då ett logiskt alternativ? 
Lagen definierar det så här:
 Ett logiskt alternativ är ett som, 
med användande av parets metoder, Det är okej att tänka  

– men det kan bli för länge!
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allvarligt skulle ha övervägts av en 
icke försumbar andel spelare, bland 
den kategori spelare det gäller, och som 
några av dem skulle kunna ha valt.
 Det här känner vi igen från det inle-
dande exemplet. Vi kom fram till att i 
den situationen fanns det tre bud som 
”en icke försumbar andel av spelarna” 
skulle kunna ha valt, nämligen 3s, 
dubbelt och pass. I vårt exempel är det 
alltså dessa tre bud som lagen kallar 
för logiska alternativ.

DEN VERKLIGA BUDGIVNINGEN

När brickan spelades i verkligheten 
gick budgivningen så här:

SYD VÄST NORD ÖST
pass 32 pass1 pass  
3s pass 4s pass 
pass pass

1 Tankepaus

Utan någon tankepaus är det självklart 
att man får välja vilket som helst av de 
tre logiska alternativen. Det är Syds 
överenskommelser och personliga stil 
som avgör, inte lagarna.
 Men vad händer när Nord tänker 
länge innan han passar?
 Jo, då inser naturligtvis alla vid 
bordet att Nord har något att tänka 
på – och därmed troligtvis en hyfsat 
stark hand. Tankepausen – uppenbar 
tvekan – är ett typexempel på det som 
Lag 16B kallar otillåten information. 
Enligt Lag 16B har Syd fått otillåten 
information av Nord, och nu får Syd 
inte längre välja ett bud som föreslås 
framför ett annat av otillåten informa-
tion, om det finns logiska alternativ.
 Tankepausen tyder på att det är rätt 
att bjuda, och eftersom det finns tre 
logiska alternativ (3s, dubbelt och 
pass), får Syd inte längre välja 3s eller 
dubbelt, utan måste välja pass.

 Det är ganska vanligt att folk hävdar 
att man ska bortse från partners tan-
kepaus och bjuda ”på sin egen hand.” 
Men det är fel. Enligt lagen ska man ta 
hänsyn till tankepausen och välja att 
bjuda något som den inte föreslår. I 
det här fallet ska man alltså inte bjuda 
som vanligt utan passa.

STOPP

Idén bakom stopp är att minska risken 
för att en tankepaus ska ge partner 
otillåten information. Om Väst läg-
ger upp en stopplapp och sedan hop-
par till 32, ska Nord tänka i cirka tio 
sekunder, oavsett om det finns något 
att tänka på eller inte. Poängen med 
detta är att Nord får tio sekunder på 
sig att tänka utan att de andra spelarna 
kan avgöra om det är en tankepaus 
eller inte. Då uppstår ingen otillåten 
information och Syd får bjuda vad 
som helst.
 Därför är det viktig att alla spelare 
respekterar stopp och verkligen ser ut 
att tänka, även i de fall det inte finns 
något man behöver tänka på. Det är 
definitivt fel att passa snabbt.

HUR FUNGERAR STOPP?

Innan du gör ett hoppande bud tar 
du fram stopplappen, och lägger den 
framför din budgivning, tydligt synlig 
mitt på din del av bordet. Du behöver 
inte vifta med den framför motstån-
darnas ansikten, men se på dem och 
kontrollera att de uppfattar stoppet. 
Bjud ditt bud och stoppa sedan ner 
stopplappen i lådan igen eller vänd 
bort den så att den inte ligger synlig 
på bordet. Finns det ingen stopplapp i 
budlådan går det bra att säga ”stopp” 
i stället.
 Det är bättre att använda stopplap-
pen än att säga stopp. Den är lättare 
att uppfatta och det är också lättare att 
se om motståndarna uppfattade stop-

pet. Alla klubbar bör därför se till att 
det finns alert- och stopplappar i bud-
lådorna i alla tävlingar.
 Vissa tror att stopplappen ska 
ligga kvar i tio sekunder och att mot-
ståndaren till vänster måste vänta så 
länge lappen ligger kvar, men det är 
fel. Vad händer i så fall när den som 
stoppat tar bort stopplappen igen? 
Måste MTV nu bjuda omedelbart för 
att inte skapa OI? Om man gjorde på 
detta vis, skulle det skapa mer OI, inte 
mindre.
 Du ska alltså bara visa stoppet, 
bjuda ditt bud och sedan ta bort stop-
pet igen. Motståndaren till vänster 
ska sedan inte vänta i tio sekunder 
utan tänka i tio sekunder. Det krävs 
pokerface!

BLIXTPASS

Låt oss nu ändra på exemplet, och 
anta att budgivningen går så här i stäl-
let:

SYD VÄST NORD ÖST
pass 32 pass1 pass  
?

1 Blixtpass

Så fungerar 
Stopp
1.  Stopp fungerar som så, att 
innan du bjuder ett hoppande 
bud ska du säga Stopp eller 
använda kortet Stopp.

2.  Därefter ska den som är i tur 
att bjuda avvakta i cirka 10 sek-
under och samtidigt agera som 
om man tänker. 

>
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 NOTISER

KINESISKA MÄSTARE
Fredrik Nyström och Johan  
Upmark spelar som proffs i lag PD 
Times i den kinesiska ligan. De kan 
nu titulera sig kinesiska mästare!
 I Kina spelas först en serie och 
därefter går de sex bästa lagen till 
slutspel. I den 96 brickor långa fina-
len låg PD Times i underläge med  
29 imp inför det sista segmentet. 
Avslutningen med 77-11 gav seger 
och slutresultatet 167-130.

LANDSLAG
Vårt U26-lag i JVM i juli-augusti 
blir Mikael Rimstedt–Ola Rimstedt 
och Simon Hult–Johan Säfsten med 
kapten Anders Morath. I U21 spe-
lar Sanna Clementsson, Alexander 
Sandin, Castor Mann, Erik Hans-
son och Andreas Abragi. Kapten: 
Daniel Gullberg. I U16 deltar Isis 
Lundqvist, MayaLo Björk Heed 
och Andrea Nilsson från Varberg. 
De kompletteras med Filip Asplund 
Sivelind (Ludvika) och Leah Eriks-
son (Göteborg). Kapten blir Sara 
Asplund Sivelind och coach Lars-
Anders Callenberg.
 Damlaget i EM på Madeira i juni 
blir Cecilia Rimstedt–Ida Grönkvist 
och Kathrine Bertheau–Jessica Lars-
son. Kapten blir Linnea Edlund och 
coach Carina Wademark. I öppna 
laget spelar Fredrik Nyström–Jo-
han Upmark, Mikael Rimstedt–Ola 
Rimstedt och Marion Michielsen–
Per-Ola Cullin. Kapten: Jan Lager-
man. Mixedlaget: Emma Övelius–
Tommy Bergdahl, Sara Asplund 
Sivelind–Karl Asplund och Sanna 
Clementsson–Simon Hult med kap-
ten Pär Ol-Mårs.
 Veteranlaget: Mats Nilsland–
Björn Fallenius, Bengt-Erik 
Efraimsson–Mats Axdorph, Sven-
Åke Bjerregård–Anders Morath.
Kapten blir Olle Wademark och 
coach Carina Wademark.

Väst lägger upp stopplappen och 
bjuder sedan 32, men Nord ignorerar 
stoppet och slänger ner ett snabbt 
pass.
 Vad tyder detta på?
 Jo, alla vid bordet inser att Nord 
har en svag och ointressant hand. 
Nord kunde lika gärna ha sagt ”Kära 
Syd, jag har 0-7 poäng och en balanse-
rad hand. Var försiktig och bjud inte 
om du inte är mycket stark.”
 Syd fått otillåten information från 
Nord (onödig brådska), men den här 
gången pekar informationen på att det 
är rätt att passa. Enligt Lag 16B får 
Syd inte längre välja pass, utan måste 
bjuda antingen 3s eller dubbelt!
 Nord ignonerar alltså stopp och nu 
får Syd inte bjuda vad som helst, utan 
måste välja bland de logiska alternativ 
som den otillåtna informationen inte 
föreslår. I det här fallet ska Syd bjuda 
tre spader eller dubbelt, inte passa.
 Vad hade Nord?
 Given i exemplet är hämtad från 
SM-finalen i par för veteraner 2016 
och det var övertecknad som var täv-
lingsledare. 
 I det verkliga fallet gjorde Nord en 
tankepaus, eftersom hela given var: 
 

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

Nord bekymrade sig naturligtvis för 
att fördelningen inte var rätt för en 
UD, och om ruterhållet skulle räcka 
för 3 sang – och plötsligt så hade tiden 
runnit iväg. Nord valde att passa, men 

Syd bjöd 3s och Nord höjde till 4s. 
 Efter brickan protesterade Öst-
Väst. Tävlingsledaren bedömde att 
Syd hade fått otillåten information 
och måste välja pass, och resultatet 
korrigerades till 32 av Öst, med tre 
straff, vilket var betydligt bättre för 
Öst-Väst än 4s plus två för Nord-
Syd.

RESPEKTERA STOPP

Nu vet du varför stopp är ett av de 
mest värdefulla knepen vi har i täv-
lingsbridge. Det hjälper dig ofta att 
undvika otillåten information så att 
partnern kan fortsätta att bjuda fritt. 
Därför är det viktigt att du respekterar 
stopp och tänker varje gång, oavsett 
om du har något att tänka på eller inte.
Du får absolut inte se ut som om du 
väntar, och du får inte heller göra en 
kommentar av typen ”Jaha, nu måste 
jag tänka i tio sekunder.” Det säger du 
nämligen inte de gånger du har något 
att tänka på, och därför ska du aldrig 
säga det. Du får heller inte ignorera 
stopp och passa snabbt. Det är oetiskt 
och du kan lika gärna säga ”Partner, 
jag har 0-7 balanserade, så var försik-
tig.”
 Nu har du läst denna artikel och vet 
både att man ska respektera stopp och 
varför. Lova mig att du aldrig kom-
menterar eller blixtpassar igen. Behåll 
ditt pokerface och se ut som om du 
verkligen tänker.
 Till sist, detta är inte bara det etiskt 
korrekta sättet att agera. Det är också 
överlägset om du vill spela god bridge. 
Varför skulle du vilja avslöja vad du 
har för motståndarna. Nej, träna ditt 
pokerface!
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