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Vi ses i Örebro!
Bridgefestival 29 juli – 7 augusti
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Här finns tävlingar för alla – från nybörjare till elit.

•  En bronstävling med handikapp om dagen, med start kl 14.30 •
•  Två bronstävlingar om dagen, med start kl 10.00 och 19.00 •
•  Tävling för dig med max klöver- RESPEKTIVE max ruternål •

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

•  Lagtävlingen Chairman’s Cup •
•  Guldtävlingen Guldgruvan •

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

Festivalen hålls på Conventum Arena – mitt i stan.
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Kontaktinformation
TELEFONVÄXEL
Måndag-fredag kl 8-12.
✆ 019-277 24 80

E-POST
✉ kansliet@svenskbridge.se

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

ADRESS
Svenska Bridgeförbundet
Karlsgatan 28, 703 41 Örebro

SUZANNE LEMBORN
Verksamhetschef, 100%.
Ekonomi och övergripande ansvar.
Hemmakontor i Falkenberg.
✆ 072-644 96 60   ✉ sle@svenskbridge.se

JOHAN GRÖNKVIST
Konsulent, 100%. Allsvenskan, SM-finaler, 
tävlingsupport, funktionärsadmini-
stration, teknisk support av klubb- 
och distriktssidor samt IT-utveckling.
Kansliet – huvudkontor i Örebro.
✆ 019-277 24 81   ✉ jgr@svenskbridge.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BRIDGEBRIDGE
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Hur blir vi bättre?
Rekrytering är ett av förbundets strategiska mål och det är 
viktigt att det finns på agendan för alla klubbar. Vi fokuserar
i detta nummer lite extra på denna viktiga överlevnadsfråga,
såväl för klubb som förbund, och vi presenterar några lycko-
samma exempel och nya grepp.

Ledaren

Alla distrikt rekommenderas att genomföra liknande 
möten, också för att det ibland kan vara räddningen 
för små klubbar som inte har tillräckligt med egna 
resurser för en bra rekryteringsprocess - då kan 
samarbete vara nyckeln!

Bland de målgrupper som identifierades kunde 
märkas ”uttråkade föräldrar” (!), ”golfspelare” och 
”Lantbruksuniversitetet”. Mobiliseringen inom klub-
ben, ständigt välkomnande arbete och varierande 
spelformer togs upp som framgångsfaktorer. Täv-
lingsledaren, klubbvärden och bridgeläraren sågs 
som nyckelfunktionärer i klubben, och dessa behö-
ver stöd, hjälp och uppskattning. För de färska spe-
lare framhölls vikten av en kontaktperson som följer 
upp. Efter avslutat spel tyckte flera att det var en god 
idé att stanna kvar en stund och gå igenom brickor, 
och att vara lika noga med att säga ”hej då” som att 
säga ”hej” när man träffas.

Men vi behöver allas hjälp, också för att bli bättre 
på förbundsnivå. Vi börjar skriva lite om roller och 
ambi tioner i detta nummer, och du har väl inte und-
gått att se att själva tidningen också genomgått en 
ansiktslyftning. Men förbättringsarbetet måste vara 
ständigt, så tveka inte att höra av dig med förslag 
på vad som kan göras annorlunda och bättre! 

När nu dagarna blir ljusare och varmare hoppas jag 
du tänker tillbaka på 2019 och hur trevligt det var på 
Bridgefestivalen! Det kommer med all säkerhet en 
festival 2022 och då räknar vi med att träffas. Notera 
29 juli–7 augusti i kalendern. Vi ses i Örebro!

Martin Löfgren

Förståeligt nog kan det vara svårt att finna 
fokus i de tider vi lever i. När vi till sist började 
se slutet på den pandemi som hållit oss i sitt 

grepp i två år, ersattes lättnaden med bestört-
ning över det som sker i Ukraina. 

Ett stort tack till er som ställde upp i den rekord-
stora simultantävlingen till förmån för Röda Kor-
sets arbete i Ukraina, och lika stort tack till er som 
bidrog till insamlingen på annat sätt. Sammanta-
get samlade vi ihop över  64 000 kronor! Siffran är 
dock ännu högre då många klubbar samlat in på 
andra sätt, så vi kan konstatera att Bridgesverige 
känner starkt för detta.

När vi nu kan samlas ansikte mot ansikte igen är 
det ändå viktigt att vi ser framåt och funderar på 
hur vi ska kunna få Bridgesverige på stabila fötter 
igen. Jag rekommenderar läsning om hur klubben 
i Åhus har lyckats med sin rekrytering, och det är 
också en god idé att läsa mer om Rekryterings-
kedjan och SOS Junior. Du finner information om 
dessa projekt såväl i tidningen som på vår hemsi-
da. Läs också om det minibridgeprojekt som pla-
neras inför spelåret 22-23!

En första distriktsträff i förbundets regi med tema 
rekrytering hölls i Norrköping i mitten av mars. 
Konsulent Sigrid Svensson höll ett drygt tjugotal 
deltagare ”varma” med frågor under en lördag, 
och intresset var på hög nivå. Personligen tror jag 
att utbytet och diskussionerna deltagarna emel-
lan var lika viktig som sakfrågorna, där momenten 
i ”kedjan” stod i centrum. 
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Stig Engström, känd som 
Skandiamannen, var en 
svensk grafisk formgivare 
och reklamkonsulent på 
Skandia. Han pekades den 
10 juni 2020 av chefsåkla-
gare Krister Petersson ut 
som misstänkt gärnings-
man för mordet på Sveriges 
statsminister Olof Palme 
den 28 februari 1986.
 På Netflix hade i novem-
ber den sevärda miniserien 
Den osannolika mördaren 
premiär. Serien är baserad 
på Thomas Petterssons 
bok från 2018 med samma 
namn.
 Engström var en stryk-
täck hackkyckling i ett gäng 
bridgespelande Täbymode-
rater och det förekommer 
en hel del bridge i serien.

§74 Kortläsare
minskar
kontanter
I bridgelokalen hos Skövde BA har man 
installerat en kortläsare för att minska 
kontanthanteringen. Det går att köpa 
spelkuponger och klippkort till fikat.

På bilden handlar Sanny Syberfeldt (t h) 
av klubbens ordförande, Bengt Forsberg.

FÖRSTA STICKEN

Uppsalabridgen har 
kompletterat lagboken 
med lag §74 C 9. Den lyder:  
Spelare med mer än fem cm 
glipa mellan byxor och över-
del kan straffas med först en 
varning, och vid upprepning 
avdrag på brickan! 

Bridgerörelsen har kraftsamlat 
för att stödja hjälporganisatio-
ner verksamma i Ukraina. Den 
14 mars arrangerade SBF en 
simultan till förmån för Ukraina. 
Tävlingen slog rekord för en van-
lig simultan i antalet deltagande 
par. 719 par på 51 klubbar deltog, 
vilket innebar 14 380 kr i spelav-
gifter. Tillsammans med lokala 
insamlingar hos klubbarna  
kunde 64 430 kr skänkas till  
Röda Korset. Staffan Hedman- 
Emil Tibblin, Sundsvallsbridgen, 
avgick med segern i simultanen.

Flertalet klubbar har på egen 
hand skänkt ytterligare via olika 
stödorganisationer, så totalsum-
man från svenska bridgespelare 
är betydligt högre. BK Bridge-
huset i Malmö har med hjälp av 
sina medlemmar t ex samlat in 
12 385 kr till Röda Korset.

Våra svenska landslag kommer 
på initiativ av Frederic Wrang 
genomföra en insamling 10 maj 
när landslagen för U26, U21, open 
och veteranlagen ska spela 
online. 

På den internationella arenan 
följer Europabridgeförbundet 
(EBL) den väg många andra 
idrottsorganisationer tagit 
och utesluter ryska deltagare i 
bridge evenemang. EBL går dock 
ett steg längre och Ukrainas 
Bridgeförbund behöver inte  
betala några avgifter för 2022. 
EBL planerar även för en solidari-
tetstävling, vars intäkter kommer 
att hjälpa ukrainsk bridge. 

Bridgegemenskapen sänder 
våra varmaste tankar till de 
drabbade i Ukraina och hoppas 
att vårt stöd kan vara till hjälp.

Till stöd 
för Ukraina
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Bridgesporten har ännu inte tagit chansen fullt ut 
att synas på sociala medier. Det slogs bl a fast 
under workshops i anknytning till Riksstämman. 
Norges Bridgeförbund har låtit slagkraftig och 

lättillgänglig reklam för bridge cirkulera för 
spridning på bl a Facebook.

Till hösten startas en Mini-
bridge-cup, med liknande 
upplägg som Svenska 
Cupen, fast med Minibrid-
ge och för nya spelare! For-
matet är fortfarande inte 
helt klart, då projek-
tet är nystartat, 
men något som 
redan är igång 
är snacket! 
För att få ut 
informationen 
och sprida pepp 
för detta fantastiska 
evenemang, som är en idé 
som i grunden kläcktes av 
Linnea Edlund och går att 
läsa om i förra numret, så 
behövs ambassadörer. Tina 
Elfstedt (bilden) i Karlstad 
är projektets första ambas-
sadör, och hon har tagit 
uppdraget med entusiasm! 
 Det var en helg då Linnea 
och Tina möttes, och då 
berättar Linnea om de stor-
artade planerna och säger 
att hon tror att Tina skulle 
bli en jättebra ambassadör. 
Och det hade hon nog rätt 
i! Efter några dagar när idén 
hade lagt sig lite, så vakna-
de Tina och hade bestämt 
sig. Hon ska bli den första 
ambassadören! 
 ”Jag tänkte, varför inte! 
Jag vet ju att vi är ett döen-
de släkte och jag vill ju ha 
någon att spela med. Jag vill 
att bridgen ska fortsätta.”
 Lördag morgon gick hon 
upp och gjorde direkt en 
PowerPoint. Den visade 
hon sen för sin styrelse, och 
övertalade alla om att bli 
mentorer, vilket är bridge-
spelare som fungerar som 
lagkapten i minibridgelaget. 
Inte nog med att styrelsen 
blev mentorer, det var även 
två av dem som håller i 

kursverksamhet och som 
samma dag meddelade att 
alla deras tio nybörjare vill 
vara med! Så lätt var det!
 Tina själv kom in i 

bridgen via sitt jobb, då 
en fritidsförening 

mejlade ut om en 
kurs i bridge. 
Tina hade ald-
rig testat bridge 
innan, men 

spelat whist. 
Hon fastnade 

för bridgen redan 
vid första kurstillfället! 

Sedan dess har Tina snackat 
varmt om bridge till höger 
och vänster, och bl a hållit 
kurser i bridge på lunchras-
terna på jobbet. 
 ”Inspirera och imple-
mentera, prata lite här och 
prata lite där, sprida ut det 
lite så! Och att prata om det 
med glädje!”, svarar Tina 
när jag frågar vad hon tror 
är viktigast i rollen som am-
bassadör. Det, och att skapa 
engagemang hos mento-
rer som kan hitta adepter 
(nybörjare, de övriga i laget 
som inte kan bridge ... än). 
Själv säger Tina att hon 
självfallet kommer att delta, 
och hon har inte ännu 
samlat ett lag, men hon har 
några i åtanke. Bl a har hon 
några f d arbetskamrater 
från när de jobbade med 
skyddsrum, som kallade 
sig Shelter Girls (kanske ett 
passande lagnamn?), en 
gammal klasskompis och 
ett barn hon tänkte fråga. 
 Vill du också bli 
ambassa dör och veta mer? 
Maila ssv@svenskbridge.se 
för mer information. Detta 
kommer bli jättekul! 
 Bridgen behöver dig, så 
häng med!  

Tina först ut

En engelsk läkare har 
sänt ut en broschyr, 
vari han påpekar faran 
för damer av att spela 
bridge.
 ”Ser ni en dag i spe-
geln och med en rysning 
upptäcker, att ni fått 
rynkor, att edra ögon äro 
trötta, att munnen darrar 
av nervösa ryckningar  
o s v, så kan ni vara säker 
på, att bridgen har sin 
stora del av ansvaret för 
denna sorgliga föränd-
ring.
 Spelar en dam kort, gör 
hon det mera lidelsefullt 
än en man. Spelet tager 
på hennes krafter. Hon 

Bridge – farligt spel 
för damer

röker mycket för att döva 
nerverna. Vinner hon, 
klappar hennes hjärta av 
glädje, förlorar hon, blir 
hon sittande hela natten 
för att försöka vinna till-
baka hushållspengarna.”
 En man, säger läkaren, 
tar kortspelet som ett 
tidsfördriv, som för tillfäl-
let drar hans tankar från 
allvarliga ting. 
 Men kvinnan är benä-
gen att glömma hus och 
hem, när hon sitter vid 
bridgebordet.

Svenska Bridgemagasinet, 
december 1934
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Andreas Westman firade stora 
framgångar inom rullstolstennis. 
I Sverige var han obesegrad som 

junior och han bärgade ett flertal SM- 
tecken. Kronan på verket blev ett VM-

guld för juniorer. Efter Paralympics i 
Sydney år 2000 bytte Andreas sport. Han 
hade blivit utslagen av australiensaren 
David Hall som senare vann både sing-
eln och dubbeln. Andreas deppade inte 

länge. Han gick från världseliten i rull-
stolstennis till en satsning på tankespor-
ten bridge. 
 – Jag har en inbyggd vilja att vinna, 
något som jag tror är viktigt för att kun-
na bli bra i alla sporter, säger Andreas.
 Till en början var målet att ta en 
landslagsplats i bridge. Med ett krävande 
arbete som skattehandläggare på Skatte - 
verket, med inriktning på ekonomisk 
brottslighet, insåg han att den tid som 
krävdes för landslagsspel inte riktigt 
fanns. 
 Varför blev det bridge?
 – Pappa kom antingen hem glad eller 
arg efter bridgekvällarna. Då förstod jag 
att det måste vara något speciellt med 
bridge! Jag började spela lite under fritt 
val i nian, men farsgubben tillät mig inte 
börja på allvar förrän jag var en bit in på 
första ring i gymnasiet. Han visste väl att 
studierna vore i fara om jag började för 
tidigt, berättar Andreas.
 – Vi var ett gäng ungdomar som bör-
jade samtidigt, vilket hjälpte till att hålla 
intresset vid liv.
 Spelar du mycket bridge?
 – Under pandemin har det faktiskt bli-
vit mer. Tidigare fnyste jag åt nätbridge, 
men nu har jag omfamnat den och det 
blir det spel i stort sett varje dag på nätet! 
Nätbridge är lättillgänglig och lämplig 
för träning. Att spela bridge live är givet-
vis att föredra och ett par gånger varje år 

PÅFÖLJDSPOLICY  DN
VARNING är den lindrigaste påföljden och innebär ett skriftligt påtalande av 
det fel som begåtts samt en uppmaning till den felande att rätta sig efter 
gällande bestämmelser.

AVSTÄNGNING kan drabba enskild person från viss tävling, visst uppdrag 
eller för viss tid, lägst en månad och högst tio år. Den som är avstängd för 
viss tid får inte delta i förbundssanktionerad tävling eller utöva något upp-
drag inom bridgerörelsen. DN kan dock besluta att avstängningen ska gälla  
endast tävlingsspel eller endast utövande av uppdrag. 

PARTNERFÖRBUD kan tilldelas enskild person från att spela med viss part-
ner för viss tid eller för all framtid. 
 
UTESLUTNING  ur förbundet kan drabba enskild person eller klubb. En ute-
slutning innebär att man fråntas sitt medlemskap på obestämd tid. Ute-
slutning får beslutas endast i synnerligen grova fall eller vid upprepade 
förseelser av grov art och då endast efter beslut av SBF:s styrelse. Klubb 
får stängas av för viss tid, lägst en månad och högst tio år. En klubb som 
är avstängd får inte anordna förbundssanktionerade tävlingar eller delta i 
tävlingar för klubblag som anordnas av SBF eller distriktsförbund. 

Förbundets olika funktioner

I förra numret presenterades personalen i SBF. I organisationen finns även en styrelse, 
åtta kommittéer och en sakrevisor. Vad har de för funktioner? I detta och kommande 

nummer ska vi titta lite närmare på det. Först ut presenteras Disciplinnämnden.

Tidigare paralympier
styr Disciplinnämnden
I sällsynta fall inträffar det mindre trevliga händelser vid och kring bridge-
bordet. Det kan vara en berusad spelare som kommer till start, att någon 
avviker mitt i en tävling eller att spelledaren får ta emot oförskämdheter. 
För dessa och liknande intermezzon finns möjlighet att göra en anmälan till 
Disciplinnämnden (DN). Vi träffar ordföranden i DN, Andreas Westman från Sundsvall.
TEXT & FOTO: PETER VENTURA, KARLBO



FAKTA  ANDREAS WESTMAN
Ålder   43 år.
Bor   Sundsvall.
Arbete   Skattehandläggare på Skatteverket.
Familj   Katten Frank.
Intressen   Tennis och ett i övrigt stort sportintresse.
Läser   Bridgeböcker med humor och deckare. 
 Har ett litet bridgebibliotek hemma.
Musik   Blandat.
Ser på   Serier, science fiction och fantasyserier. 
 ”Ser lite för mycket på Netflix.”
Favoritresmål Bridgeresa till Gran Canaria eller Madeira.
Kuriosa   Har kunnat gå på händer på kryckor.
Aktuell   Ordförande i Disciplinnämnden.
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reser jag på bridgeresor utomlands, gär-
na till Gran Canaria eller Madeira.

Bridgesuddare
I streamingprogrammet Bridgesudd bru-
kar Andreas vara bisittare till Nichlas 
Eliazohn, vilken på ett humoristiskt sätt 
kommenterar bridge från svenska och 
internationella mästerskap. Andreas är 
där van vid att dela ut såväl gula som 
röda kort för diverse speltekniska vur-
por. Påföljder av det mer allvarligare sla-
get handlar det om i DN.
 För ett år sedan efterträdde du Per-
Ola Cullin som ordförande i DN. Berätta 
mera!
 – Det var inte mer komplicerat än att 
Per-Ola hade en alltför stor arbetsbelast-
ning och avsade sig rollen som ordföran-
de. Han är kvar som ledamot i DN.
 Vilka är kvalifikationerna för att bli 
ledamot i DN?
 – Det finns inga dokumenterade, vad 
jag vet, men de flesta har en bakgrund 
som handläggare eller utredare med ju-
ridisk insikt. DN representerar en bredd 
med bl a advokater och ett f d hovrätts-
råd. Själv är jag utbildad rättsvetare.
 Hur många fall hanterar DN årligen?
 – 6-10 stycken, med fall alltifrån oför-
skämdheter till regelrätt fusk.
 Hur många ärenden ber ni parterna 
själva försöka lösa?
 – Bara något enstaka per år.
 Händer det att ni inom nämnden är 
oeniga?
 – De flesta av ärendena är rätt självkla-
ra. Vi har en bra samsyn och blir alltid 
överens, även om det initialt kan finnas 
en nyansskillnad i vilken disciplinär åt-
gärd som vi vill se.
 Hur lång tid tar ett ärende?
 – Vi försöker väga tidsaspekt mot 
rättssäkerhet. Ambitionen är att ta be-
slut inom en månad och maximalt får ett 
ärende ta tre månader. Ärenden tende-
rar att dra ut på tiden, då många inblan-
dade ska höras och det faktum att vi alla 
fulltidsarbetar civilt.

Gränsen kan uppfattas olika
När passeras gränsen för vad som är 
okej?
 – Det är förstås subjektivt – men en 
gräns är nådd om du upplever att det 
verbala är på en nivå som du inte accep-
terar. En del tar illa vid sig tidigare än 
andra. Det gör det också svårare för oss 
att bedöma sådana fall. Spelledare ute 
på klubbarna släcker nog en del bränder 
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och får de som är i luven på varandra att 
sansa sig och lägga dispyten bakom sig. 
Ibland räcker kanske en ursäkt, för vi har 
inget intresse av att hantera ärenden som 
kan lösas inom klubbens väggar. Anser 
man sig ändå drabbad, finns möjlighet 
att lämna in en anmälan till DN.
 Vad ser DN särskilt allvarligt på?
 – Alla överträdelser är beklagliga, 
men jag skulle nog säga fusk. Internet 
har öppnat nya möjligheter för att fuska, 
men där kan vi säkra bevis med assistans 
av BBO och RealBridge som är de stora 
plattformarna för onlinebridge.
 Vilka ärenden är mest komplicerade?
 – Fuskärenden tenderar att bli långa 
och tunga fall.

Kan man överklaga?
Går det att överklaga ett beslut av DN?
 – Nej, men en uteslutning, ett beslut 
som tas av förbundsstyrelsen, kan om-
prövas och även teoretiskt tas upp i civil 
rätt. Det är ändå tveksamt om en dom-
stol skulle ta upp ett ärende som avstäng-
ning i bridge.
 Tidigare har DN som högsta straff 
kunnat döma 18 månaders avstängning. 
Det är nu ändrat. Berätta!
 – Vid Riksstämman i höstas antogs 
nya stadgar och vi har närmat oss övri-
ga bridgenationer vad gäller straffskalor. 
DN fick då fler verktyg och vi kan nume-
ra döma upp till 10 års avstängning och 
även neka ett partnerskap på livstid.
 Blir den anmälde avstängd under ti-
den för DN:s utredning?
 – Efter stadgeändringen har vi fått 
möjlighet till avstängning även under 
utredning, men det vanliga är att de kan 
spela på som vanligt tills dom har fallit.
 Hur får man kontakt med DN?
 – Verksamhetschef Suzanne Lemborn 
är kontaktperson. Anmälan görs på en 
blankett som finns på hemsidan. �

Andreas reser på bridgeresa varje år. Här blev det seger 2019 i Las Palmas 
för Andreas i par med Mats Pettersson.

FAKTA  DN
Medlemmar
Andreas Westman, Sundsvall – ordförande
Per-Ola Cullin, Enskededalen – ledamot
Jan Lagerman, Täby – ledamot
Vidar Wahlestedt, Karlskrona – ledamot
Lena Westman, Uppsala – ledamot
Suzanne Lemborn, Falkenberg – sammankallande

Hur du gör en anmälan
Anmälan görs på avsedd blankett som finns att hämta här:
www.svenskbridge.se/disciplinnamnden
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På mittuppslaget i juninumret brukar det finnas en karta med klubbar som 
spelar bridge under sommaren. Nr 3 distribueras numera i slutet av juni 
– och då har ju halva sommaren gått när tidningen kommer i brevlådan. 
Med anledning av det utgår sommarbridgekartan i fortsättningen. 

Klubbar som håller sommar öppet kommer istället erbjudas möjlighet att 
finnas med på en lista på hemsidan. Skicka ett mail med era uppgifter till 
kansliet@svenskbridge.se för publicering på hemsidan.

Sol, sommar och bridge
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Annette Södergren 
och Birgitta Weber

I par med Barbro Lönning hamnade 
Annette Södergren över medel i för-
sta tävlingen utanför nybörjarramarna. 
Bara det får anses vara en presta-
tion. Ringrävarna i ABB BK 
fick än mer anledning att 
ordentligt höja på ögon-
brynen efter Annettes 
andra framträdande. 
16 par kom då till start 
och nu blev det seger 
med Birgitta Weber som 
partner. Paret toppade 
handikappresultatet i 
överlägsen stil, men det 
mest anmärkningsvärda 
var att även utan juste-
ring för handikapp av-
gick de med segern, före 
klubbens rävar varav några som frekvent 
hävdar sig i guldtävlingar.
 Minns du känslan när du förstod att 
ni vunnit?
 – Jag var i chock! Överrumplad. Vi 
kunde inte fatta att det var sant. Vi hade 
sett att vi låg högt i resultatlistan inför 
de sista ronderna och trodde att det var 
handikappresultatet som visades – men 
det visade sig vara scratchresultatet. Jag 
förstod inte riktigt hur det gick till, men 
det var väldigt trevligt så klart.
 Vad sa de övriga spelarna, de mer ruti - 
nerade rävarna?
 – De var nog förvånade och undrade 
vem jag var och hur det gick till, men alla 
var jättepositiva och tyckte det var roligt 
att en färsking kunnat hävda sig.
 Hur har du som ny spelare blivit väl-
komnad på din klubb, ABB BK?
 – Verkligen positivt! ABB BK är en 
jättetrevlig klubb och är duktig på att ta 
hand om nya spelare. Ikväll arrangeras 
det t ex mentorsbridge och då får vi oru-
tinerade spela med en erfaren partner. 
Själv ska jag spela med Elisabeth Stanley. 
Det ser jag mycket fram emot.

Sänkt handikapp med 1,29
I och med segern sänkte Annette sitt 
handikapp med 1,29. Verkligheten kom 

dock ikapp och det blev svårt att 
som orutinerad klamra sig fast 

på denna höjd.
 Hur kändes det att inte 

kunna följa upp med 
lika strålande resultat?
 – Lite skämmigt var 
det förstås, då folk trod-
de att man var jätteduk-
tig samtidigt som jag inte 
hade kapacitet att fort-
sätta i samma fina stil. 
Jag är ingen vinnarskalle 
och gråter inte blod om 
det går dåligt. Inte ens 
besviken blir jag. Alla 

framgångar är bara bonus och det är så 
roligt, verkligen jätteroligt med bridge.
 Vad jag förstått har du flera bridge-
partners?
 – Ja, jag spelar med några stycken. Det 
är förstås lättare att bli samkörd med en 
enda partner, men samtidigt är det nyt-
tigt att lära sig av flera. Det är utvecklan-
de på olika sätt. Nu får jag ta till mig lite 
av allas idéer; lite som att ta russinen ur 
kakan.
 Hur länge har du spelat bridge?
 – Sedan förra hösten. Än så länge kan 
jag ju bara grunderna, men jag vill ut-
vecklas och bli bättre. Det jag upptäckt, 
är att ju mer kunskap man tillgodogör 
sig desto större bridgevärld öppnas upp. 
Det verkar finnas hur mycket som helst 
allt lära. Tar det aldrig stopp?
 Hur kom du i kontakt med bridgen 
från första början?
 – För över 30 år påbörjade jag en brid-
gekurs men kom aldrig igång. Arbete 
och barn kom i vägen. Jag minns att vi 
fick lära oss Modern Standard medan 
systemet som nu lärs ut är Nordisk Stan-
dard, men det verkar inte vara jättestor 

skillnad. Under åren har jag spelat en del 
fyrmanswhist och när Birgitta och jag 
gick i pension bestämde vi oss för att ge 
bridgen en chans. Det är inget vi ångrar! 
 Hur ofta spelar du bridge?
 – Det blir ett par gånger i veckan. Här 
i Västerås har vi många väldigt kluriga 
spelare. Det är intressant att iaktta när 
de skickliga spelar och försöka att lära sig 
mer av dem. Sedan tränar Birgitta och 
jag varje vecka på Funbridge. Jag är inte 
särskilt tekniskt intresserad och emel-
lanåt gör den där datormänniskan inte 
som jag vill. Det finns bra träningsgivar 
på Funbridge, så de kan jag rekommen-
dera, fastän helst spelar jag med riktiga 
människor.
 Vilket är ditt mål med bridgen?
 – Att ha roligt – och hålla sig över 
medel. 
 Vad händer härnäst på bridgefron-
ten?
 – Vi är ett gäng som planerar att be-
söka Scheelespelen i Köping, en bridge-
weekend som vi hört gott om. Det är inte 
heller omöjligt att det blir en tur till Brid-
gefestivalen i Örebro till sommaren.
 Har du något att säga andra oruti-
nerade som ska ta steget från kurs till 
klubb?
 – Våga er ut! Jag vet att många är skra-
ja, osäkra och känner att det kommer bli 
ett stort steg, men det finns inget att vara 
rädd för. Alla är så vänliga och tillmötes-
gående. Det kommer att gå bra. Sen är 
det nyttigt för att utvecklas. Jag tycker 
handikapptävlingar är ett bra sätt att få 
fler spelare. Det kan kännas lättare för 
färska spelare att spela med handikapp. 

Vann sin andra tävling
Annette Södergren från Västerås fick en flygande start i bridgekarriären. 
I hennes allra första tävling klarade hon medel och fick blodad tand. 
När röken skingrats i hennes blott andra start stod hon som segrare.
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: PRIVAT
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Våra landslag kan vara lite av en vatten-
delare. En del medlemmar vill bara spela 
bridge och få njuta av kaffe med bulle i 
pausen. De bryr sig inte särskilt mycket 
om vad landslagen har för sig – eller för-
bundet i stort för den delen. Sedan finns 
det andra som följer mästerskapen och, 
framförallt, Sveriges matcher som visas 
online. Förhoppningsvis kommer alla 
läger uppskatta att jag berättar om våra 
landslag lite mer ingående under året. 
Med start i detta och i tre kommande 
nummer ska jag skriva om det lag som 
för tillfället är mest aktuellt. Jag hade 

gärna skrivit fem artiklar, men tyvärr har 
Sverige f n inget U16-lag. Det är ännu ett 
bevis på att återväxten till varje pris mås-
te säkras och prioriteras. 
 Dagarna innan tidningen skulle gå 
till tryck togs U21-landslaget ut. JEM i 
Veldhoven, Nederländerna, 19–26 juli 
står på programmet. Mikael Grönkvist, 
som är truppansvarig, hade en något 
lättare uppgift än normalt, eftersom ju-
niortruppen för U21 endast består av sju 
spelare. 
 Årets JEM tjänar också som kvalifice-
ring till nästa års JVM.

 Sverige har ju de senaste åren haft sto-
ra framgångar på juniorsidan, trots den 
tynande nyrekryteringen (litet men nag-
gande gott), så både laget och vi andra 
har som vanligt höga förväntningar!
 Eftersom jag personligen lärt känna 
de stockholmsbaserade spelarna, och 
dessutom tjatat in svar på 25 frågor från 
samtliga, gör jag nu en mer utförlig pre-
sentation av de uttagna spelarna. Det blir 
lite om bakgrund och framtidsmål men 
även en del mer personliga och kanske 
oväntade egenskaper och intressen… 
 I de blåa rutorna med svenskt banér 

U21 siktar högt
Våra landslag kan vara lite av en vattendelare. Några bryr sig inte 
medan andra följer varje lagt kort. Johan Sylvan kommer i en serie 
artiklar presentera våra landslag från olika vinklar. Först ut är U21.
TEXT: JOHAN SYLVAN, STOCKHOLM  FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN (MITT I), TORKEL NORDA, TÄBY & HENRIK HANSSON, BORLÄNGE

Andrea Nilsson – 17 år, BK Albrekts 
Andrea var bara nio år 
när hon blev lockad 
av sina morföräld-
rar. Hon vill jobba 
med juridik, vilket 
kan vara värdefullt 
även för bridgen ... 
Padel, gym och brid-
ge hjälper både själ och 
kropp. 
 En av Andreas förebilder är Janne 
Malmström, så hon har uppenbarligen 
ett brinnande intresse för att utveckla 
juniorbridgen. Sallad eller thaimat med 
vatten eller juice ligger helt i linje med 
hennes i övrigt sunda vanor. Ödmjuk-
heten kan man inte heller klaga på, ef-
tersom hon anser att hennes svagheter 
är budgivning, spelföring och motspel! 
Hon verkar vara en bra partner, eftersom 
hennes styrka ligger i att hon känner sin 
partner väl. Sen påstår hon att en svaghet 
är att hon är en alldeles för stor tävlings-
människa, men det låter mer som en 
styrka i mina öron! 

 Andreas svar kom först efter uttag-
ningen, så hennes åsikt att Micke är 
rättvis kanske är något färgad… Att han 
är ”lite för vuxen” låter både bra och då-
ligt, med tanke på hans roll som kapten. 
Hennes ord att Micke är ”otroligt smart, 
snäll, visar respekt, empatisk och dessut-
om bra på att ta ledarrollen” tyder på att 
vi även på kaptensplatsen har rätt man 
på rätt plats. 
 Andreas favoritbridge bok En giv för 
framtiden måste vara riktigt bra, med 
tanke på att hon har läst den tre gånger 
redan… Jag kan bara hålla med. Boken 
beställs hos Bridgeförlaget och intäk-
terna för försäljningen går oavkortat till 
svensk juniorbridge. 
 Hennes råd till nya juniorer är: ”De-
sto mer du lär dig, desto roligare blir det. 
Lämna brickan när sista kortet är lagt 
och tänk inte på den mer. Låt inte en då-
lig bricka påverka spelet. Det viktigaste 
av allt, gå igenom brickorna när tävling-
en är slut, för det är av det du lär dig”. 

Det var så bra att jag kände mig tvung-
en att citera det ordagrant. Tipset passar 
perfekt även för erfarna bridgespelare, 
ända upp till elitnivå!

Maya Lo Björk Heed
17 år – BK Albrekts
Maya vill fortsätta 
att spela i landslaget, 
så jag gissar att även 
hon är sugen på någ-
ra VM-guld. Hon äter 
gärna pasta med prosec-
co till. Träna är viktigt för henne (både 
bridge och fysik förutsätter jag). Hon 
är bra på att ta en ledarroll, vilket lär 
komma väl till pass av vad jag sett av de 
stockholmsbaserade juniorerna! 
 I Varberg har de börjat lära ut bridge 
på gymnasiet, där jag tror hon är delak-
tig, så vi får hoppas att det blir en boom 
för juniorbridgen. Själv började jag spela 
som 13-åring på fritt valt arbete i sjuan 
– och än så länge spelar jag, trots att jag 
närmar mig 90, så att få pröva bridge i 
skolan är ofta en bra start.

   B R I D G E1 2
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Ivar Lichtenstein – 17 år – BK S:t Erik
Ivar började på en ny-
börjarkurs med Per 
Leandersson, så 
även en blind höna 
... För undvikande 
av missförstånd är 
jag och Per goda 
vänner (än så länge 
...). Han har bl a Tom 
Gärds som mentor. 
 Ivar har inte som uppsatt mål att vin-
na VM, påstår han, och det tror vi gi-
vetvis på (inte). Några förebilder inom 
bridgen har han inte riktigt. 
 Ivar äter allt med en smoothie som si-
dekick. 
 Han spelar fotboll och utövar 
”scouting”. Detta kan man tyda som att 
han studerar värvningsintressanta spe-
lare men han är tydligen en äkta scout, 
kanske för att träffa blåvingar ... 
 Ivar tycker att Micke G är ”elit”. Han 
var väl rädd att jag skulle visa Micke sva-
ren på frågorna ... 
 Han tycker det är viktigt att spela med 
och fråga bättre spelare, så han har up-
penbarligen bättre självinsikt än många 
andra juniorer som inte inser att det 
finns bättre än de själva. Som junior 
tänkte jag själv så.

Harry Hjorth Warlenius 
17 år – BK S:t Erik
Harry pratar och 
tänker bridge hela 
tiden, så framti-
den verkar utsta-
kad… Målen är 
att bli bättre, vin-
na EM (varför inte 
VM?) och (framför 
allt) ”kidda” (Peter) Fredin. 
Själv brukar jag lyckas med att lura Pe-
ter, främst i budgivningen. Problemet är 
att han då är min partner ... 
 Harry har förarintyg för båtar. Vi får 
hoppas att han får många ”pråmar” att 
behandla! Hans förebilder är Matteo 
Nordqvist och Florian Weiss. Florian lu-
rade upp Fredin på läktaren i VM-kvalet.  
Läs gärna Peters artikel om händelsen på 
sid 52-53 i nr 3/21. 
 Kinamat med kaffe blir den något 
ovanliga favoriten. Han är väldigt snäll 
och lättlurad, så vi som känner honom 
får hoppas att han blir riktigt rik… 
 Största framgång hittills är JSM-guld 
och 100% winrate mot ”Joppe”, vem nu 
denna anonyme spelare kan vara ... Att 
fråga bättre spelare, tycker han är viktigt. 
Jag förväntar mig lite frågor redan ikväll, 
då både Harry och jag för tillfället ”bor” 
på S:t Erik. Harry spelar bridge och jag 
jobbar med frimärken i biblioteket.

Andreas Abragi – 17 år – BK S:t Erik 
Andreas började som 
sexåring eftersom 
”hela släkten spe-
lade bridge”. Hans 
f ramt idsp laner 
är ”bridge”, vil-
ket jag förutsätter 
innefattar ett och 
annat VM-guld… 
 Förebilder är tvillingarna 
Rimstedt och övertecknad (önsketän-
kande). Grekisk mat med te är favoriten 
och han roar sig med matlagning och 
pianospel (dock inte samtidigt). Han 
har också vunnit världens största inne-
bandycup för ungdomar. Favoritbok är 
Peter Fredins Mästerlig Bridgepsykologi 
som ju vann pris häromåret. 
 På frågan om styrkor eller svaghet-
er hos kapten Micke, svarade han att 
”svagheter” eventuellt kommer efter 
uttagningen. Han har inte kompletterat 
svaret, så vi förutsätter att han tyckte ut-
tagningen var okej.

Filip Asplund Sivelind
12 år (!) – LudvikaBygdens BK
Filip planerar en bra ut-
bildning till ingenjör 
men vill helst bli 
bridgeproffs. Han 
har åtminstone 
börjat i tid ... 
Filip gillar att fis-
ka och utövar ”en 
miljon” idrotter samt 
brädspel. Sushi med vatten 
eller juice är en favorit. 
 Han påstår sig vara ganska smart, vil-
ket känns som ett understatement med 
tanke på att han som tolvåring redan 
representerar Sverige ... Eftersom han 
dessutom är envis kan vi förvänta oss 
stora saker i framtiden! Han hoppas 
också bli bättre än kapten Micke, så han 
lär inte ge upp bridgen i första taget, med 
tanke på Mickes kapacitet. Att lyssna på 
bättre spelares tips tycker han är viktigt, 
så jag hoppas att tar till sig mitt råd i ar-
tikelns första giv.

presenteras laget. Det verkar vara ett 
starkt och äregirigt lag. Jag som lärt kän-
na några av spelarna vet att de är både 
ödmjuka (tro det om ni vill) och extremt 
trevliga. Det ger oss höga förhoppningar 
inför EM – och ett EM-guld är ju ett stort 
steg på vägen mot ett VM-guld ...

Junioranpassad essfråga
Som de flesta vet är ju alla juniorer ex-
tremt sugna på att bjuda slam. Andreas, 
som presterade fina resultat när juni-
ortrupperna samlades i Stockholm i mit-
ten av mars, gick enligt egen utsago där 
bet i 17 (!) slammar. 
 Ofta är ju redan 5-läget i fara, med 
tanke på hur hårt de bjuder, och dit kom-
mer man ju (minst) om man använder 
4NT som essfråga. Mitt råd till alla juni-
orer (och även ett råd till Micke G, att 
bara ta ut par som spelar så) är därför, att 
spela gamla hederliga Gerbers essfråga,  
d v s 4c är essfråga. Förhoppningsvis 
kan man då oftast stanna på 4-läget, för 
essen räcker ju sällan till för slam ... 
 För att underlätta ska 4c alltid vara 
essfråga, oavsett budsekvens. Att man 
därmed tappar splinter, kontrollbud, 
överföringar m m är ett billigt pris att 
betala. Möjligen kan man låta öppnings-
budet 4c vara spärr, men där går grän-
sen…

Vad var det jag sa?
Denna giv från helgen, som jag fick av 
Andreas Abragi, är ett bra exempel.

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

SYD VÄST NORD ÖST
Filip  Andreas
  1c  pass 
1s pass 23 pass 
3s pass 4s pass 
4NT pass 5c pass 
5s pass pass pass

�
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Det är givetvis onödigt att komma i 5s, 
ett kontrakt som normalt går straff om 
trumfen sitter 4-1 och det gör den ju be-
tydligt oftare när man kommer onödigt 
högt…
 Istället ska budgivningen givetvis gå 
så här:

SYD VÄST NORD ÖST
  1c  pass 
1s pass 23 pass 
2s pass 2NT pass 
4c pass 42 pass 
4s pass pass pass

2s är rondkrav med minst fem spader, 
4c Gerbers essfråga och 42 visar ett ess.  
 Som synes är denna junioranpassade 
metod helt överlägsen. Se och lär!

Vackert motspel

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

Vi avslutar med ett vackert motspel av 
Ivar & Harry från uttagningen, vilket 
lovar gott inför EM. Kontraktet var 2s 
med Nord som spelförare. Ivar spelade 
ut klöverfyra till knekt, kung och ess. 
Harry visste nu att spelföraren hade E-6 
från start i klöver. Spelföraren släppte 
hjärterknekt runt till Harrys dam. Harry 
vände med låg klöver, lavinthalmarke-

ring för rutervända, till stöld. Låg ruter 
i tempo av Ivar kunde Harry vinna med 
damen, för att spela mer klöver till stöld. 
Hjärteress, ruteress, ruter till stöld och 
spadervända följde. Två bet, alltså!
 Det var allt för denna gång. Därmed 
önskar jag laget lycka till i EM och i fram-
tiden och återkommer förhoppningsvis 
med ett nytt landslag i nästa nummer.

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

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

• Samtliga spelare i laget måste tillhöra samma distrikt

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

Huvudcup och bonuscup betalas av lagen. Distriktslaget som 
klarar sig längst i tävlngen vinner 10.000 kr.

DISTRIKTSTÄVLING
I CHAIRMAN’S CUP
DISTRIKTSTÄVLING
I CHAIRMAN’S CUP

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

FAKTA  GERBER (John Gerber, USA)
I Sverige används Gerber främst bara direkt på en 1NT- eller 2NT- 
öppning, men det är fritt fram att ersätta Blackwood med Gerber. 
4c frågar då efter ess och besvaras precis som Blackwood stegvis:

42 0 ess (alternativt 0 eller 4 ess)
43 1 ess
4s 2 ess
4NT 3 ess
5c 4 ess (alternativt 42)

Frågaren kan fråga efter antalet kungar med närmaste lediga bud.  
I Sverige används dock ofta 5c konventionellt som fråga efter kungar.

Olika regler finns för att fastställa när 4c är naturligt och när det är 
Gerber. En regel kan vara: 4c är Gerber som hoppande bud eller när 
en trumf har överenskommits. Enklast är Johan Sylvans regel: alltid!

Gerber kan givetvis användas med trumfkungen som ett femte ess,  
s k Key Card Gerber. 

FAKTA  GERBER (John Gerber, USA)
I Sverige används Gerber främst bara direkt på en 1NT- eller 2NT- 
öppning, men det är fritt fram att ersätta Blackwood med Gerber. 
4c frågar då efter ess och besvaras precis som Blackwood stegvis:

42 0 ess (alternativt 0 eller 4 ess)
43 1 ess
4s 2 ess
4NT 3 ess
5c 4 ess (alternativt 42)

Frågaren kan fråga efter antalet kungar med närmaste lediga bud.  
I Sverige används dock ofta 5c konventionellt som fråga efter kungar.

Olika regler finns för att fastställa när 4c är naturligt och när det är 
Gerber. En regel kan vara: 4c är Gerber som hoppande bud eller när 
en trumf har överenskommits. Enklast är Johan Sylvans regel: alltid!

Gerber kan givetvis användas med trumfkungen som ett femte ess,  
s k Key Card Gerber. 

FESTIVAL-
KLIPPET

FESTIVAL-
KLIPPET

�
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Bridge after work
Hur många olika sätt finns det att lära sig bridge? Varför inte bridge 
after work, tänkte Lena Eriksson och hörde sig för med kompisar på 
jobbet och några kollegor vid ett par andra arbetsplatser i Gävle. 
TEXT & FOTO: PETER VENTURA, KARLBO

Det visade sig vara fler som ville lära sig 
världens roligaste kortspel. Ett tiotal nap-
pade och kontakt togs med Gävle BK.
 Kul idé, tyckte gästrikeklubben och 
engagerade två kursledare för uppgiften: 
Stina Ahl och Bittan Rådberg. De snick-
rade snabbt ihop två timmars after work 
för gänget under åtta onsdagar. När 
BRIDGE kommer på besök ska sjunde 
lektionen av åtta påbörjas.
 Som material används den gröna kur-
sen med Minibridge. 
  Hur går då Minibridge till? I denna 
förenklade variant av bridge berättar var 
och en vid bordet hur många hp de har. 
Det par med flest hp får kontraktet. Efter 
några lektioner introduceras budnivåer 
som delkontrakt, utgång och slam.
 I det första kurshäftet, innehållande 
tio kapitel, behandlas endast spelföring 
och motspel. Budgivningen introduce-
ras i häfte två. Stina tycker inte det känns 
ovant att inte lära ut budgivning:
 – Det är skönt att inte behöva traggla 
budgivning. Vi lägger allt krut på spelet.
 Långa teoripass har skrotats. Den in-
ledande teorin tar ungefär 20 minuter. 
Någon korvstoppning är det inte fråga 
om, utan mer övergripande tips och råd 
ges. Fokus ligger på att spela och det är 
vid bordet detaljerna finslipas.
 – Det brukar vara ett slutkört gäng 
som lämnar klubben efter en dags arbete 
och kurs, så en kortfattad teoridel hjäl-
per dem att hålla skärpan under spelet, 
konstaterar Stina.
 Stina har förberett tre spelövningar 
där den gemensamma nämnaren är att 
stjäla med korta handens trumf. Däref-
ter ger Bittan några tips på hur man som 
motspelare ska agera. Hon berättar om 
fyra hörnstenar:

•  Lågt i andra hand
•  Högt i tredje hand
•  Styrkemarkering
•  Spela tillbaka partnerns färg

Bittan kommer även med ett tips för 
spelföraren: minnesordet ”KRAV”. 
 Konstatera läget
 Räkna antalet stick
 Analysera och lägg upp en spelplan
 Verkställ
Yolanda Gallego räknar till 16 hp. Hen-
nes partner för dagen, Anders Arnell, 
har fått 10 hp.  De har majoriteten av 
poängen och Yolanda, som har flest hp, 
blir spelförare. Med nio spader ihop 
blir kontraktet 4s, enligt hjälpverktyget 
Trappans poängtabell som är en del av 
materialet (men även kan köpas separat).
 Anders Arnell blir träkarl. Det är han 
överlycklig över!
 – Jag tycker det är svårt att vara spelfö-
rare. Att vara träkarl är jag en stjärna på!
 Vi frågar Yolanda hur det går med 
spelföringen.
 – Inte så himla bra. Jag har inte spelat 
särdeles mycket kort tidigare, men det 
går faktiskt lite bättre allt eftersom. Jag 
hängde på för att vara med det här här-
liga gänget, säger hon och pekar runt på 
sina arbetskompisar och kollegor. 
 Cecilia Andersson (bilden) hade hört 
gott om bridge innan hon själv började.

 – Pappa började för något 
år sedan och jag har även 
vänner som spelar, berättar 
hon.
 Mellan kurstillfällena trä-
nar flera av deltagare på gra-
tis-appen Synrey. Där kan 12 brick-
ors-tävlingar i Minibridge spelas och det 
finns möjlighet att tävla och utmana var-
andra – och kursledarna. 
 –Det är en jättekul app och lätt att an-
vända, säger Åsa Larsson.
 Åsas barn reagerade med förvåning på 
hennes nyvunna intresse:
 – Va? Mamma, har du blivit så gam-
mal att du ska börja spela bridge?!
 Snart är kursen till ända. Alla deltaga-
re registreras som I-medlemmar. Då får 
de ett kostnadsfritt år, förbundstidning-
en och kan spela på landets alla klubbar.
 Den avslutande onsdagen vankas 
det tävling tillsammans med en annan 
grupp nybörjare. Det ska bli spännande, 
tycker de, att bli påpassad av en tävlings-
ledare och för första gången använda 
Bridgemate. 
 Till hösten väntar ny after work. 
 Med budgivning.

Stina lär Yolanda och övriga hur man stjäl med korta handens trumf. 
Initiativtagare Lena Eriksson syns som fjärde person från höger.
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Jag har fått en länk och loggar in till det 
tredje tillfället för online-kursen som 
Bridgeförbundet tagit initiativ till denna 
vår. Det är Erik Fryklund som håller i 
lektionen. 
 Tidigare under veckan har vi pratats 
vid.
 – Det är ett 30-tal som har börjat på 
kursen. Vi har en föreläsningsdel på 
mötesprogrammet Zoom. Jag gör en 
PowerPoint-presentation till den. Före-
läsningarna är ca 30 min. Det får inte 
bli för långt. Sen kommer vi att använ-
da träningsverktyget ”Bridge Master” 
och ”BidTrainer”. ”Bid Trainer” är Nya 
Bridge skolan budträningsverktyg. Och 
så är det övningsspel via RealBridge. Jag 
går mellan borden och svarar på lite frå-
gor. 
 – Det är ganska blandat med folk, lite 
som bridge generellt. Om man tittar på 

adresserna är deltagarna bl a från Stock-
holm, Bromma, Göteborg och Växjö. 

Det är lite utspritt över landet. Jag kan 
förstå, att om man bor i Stockholm kan 
det vara smidigare att gå en kurs online 
än att åka in till S:t Erik och gå en kurs 
där.

Skillnader mellan digital 
och traditionell kurs
Vad tycker du är skillnaden med att  
genomföra en kurs digitalt?
 – Det är ju responsen. Det är jättesvårt 
att få ett grepp om vad de hänger med på, 
när man inte ser sina elever på samma 
sätt som i en traditionell kurs. Fördelen, 
däremot, är ju att man har tillgång till en 
del teknik och hjälpmedel som man kan-
ske inte har annars. Det är mycket lättare 
att integrera digitala träningsverktyg.
 – Idén är väldigt bra och väldigt rätt. 
Vissa klubbar har det svårt och vi behö-
ver rekrytera nya spelare. Jag tror att en 
online-kurs kan hjälpa klubbar som inte 
får ihop en egen kurs. För att det ska bli 

Nybörjarkurs online
För dem som inte har möjlighet att gå en traditionell kurs på klubben, 
håller SBF under våren en nybörjarkurs online som ett pilotprojekt.
TEXT: SARA WRIGE, GÖTEBORG  FOTO: PRIVAT

Rekrytering – ett av strategimålen

H ur ökar vi antalet medlemmar i klubb och förbund? Utan någon form av rekrytering kastas 
klubben förr eller senare in i en negativ spiral. Därför har SBF satt rekrytering som ett av 

fem strategimål. Var finns då nya bridgespelare? Att de kan hittas lite var som helst visas i detta 
nummer, där vi berättar om en kurs online och arbetsplatser som valt bridge som after work.

På RealBridge är det möjligt att se och prata med sina kurskamrater.

Kursledare Erik Fryklund syns t h när han berättar om öppningsbudet 1NT.
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Bridge på riktigt
Aksel Wännström från Uppsala 
är en av de som går onlinekursen.

TEXT: SARA WRIGE, GÖTEBORG  FOTO: PRIVAT

– Jag har tidigare spelat hemmabridge, med mina föräldrar och min 
bror, men detta är första gången som jag går kurs och lär mig på rik-
tigt, från grunden, berättar Aksel.
 Berätta lite om dig själv.
 – Jag är född i Uppsala, bodde utomlands i några år med mina för-
äldrar. 2012 kom jag tillbaka hit för att läsa på universitet. Jag har varit 
medlem i Uppsalabridgen tidigare; jag har även varit och spelat brid-
ge i Örebro på Bridgefestivalen. Men jag har aldrig gått någon riktigt 
bridgekurs eller utbildning. Jag har alltid tyckt om att spela kortspel, så 
det har blivit mycket plump, finns i sjön, Bismarck o s v. Sen blev det 
bridge; båda mina föräldrar spelar och har gjort det rätt länge.
 – Jag har läst teknisk fysik, en civilingenjörsutbildning. Jag har ock-
så läst lite strökurser i ekonomi och juridik och nu jobbar jag som 
patentingenjör på Ericsson.
 Varför anmälde du dig till kursen?
 – Jag ville få med mig grunderna ordentligt. På en riktig kurs. Få 

koll på hur bridgen fungerar. Och att få lära sig varför 
man gör som man gör, och få en mer grundläggande 

förståelse.
 – För mig har det absolut varit en fördel att 
kursen hålls online. Om jag t ex är i Stockholm 
kan jag följa kursen därifrån. Till skillnad mot 
om jag gått en kurs i Uppsala, där jag bor, och 
varje tillfälle hade varit på Bridgens hus.

 – Det har funkat väldigt bra och varit trevligt på 
kursen. Vissa har lite problem med sin mick, men på 

det hela har det varit väldigt mysigt.
 Vad gör du när du inte spelar bridge?
 – Jag har varit engagerad i studentlivet i Uppsala, med projekt och 
styrelser i nationslivet, även efter det att jag slutade plugga. Nu har jag 
lagt det lite på hyllan. I mitt jobb håller jag på med en vidareutbild-
ning till europeiskt patentombud och det är mycket studier för det 
och tentor. 
 Tror du att man gillar bridge om man gillar naturvetenskap?
 – Kanske inte riktigt naturvetenskap i sig, men om man gillar 
huvudutmaningar och mentala utmaningar då man behöver tänka 
mycket, så är ju bridge ett väldigt bra spel för det. Det är ju mer än att 
bara hålla koll på sin egen hand, utan även t ex på de andras budsys-
tem. Att budsystemet kan ändra spelet från gång till gång tycker jag är 
unikt för bridge, och gör det väldigt utmanande och roligt att lära sig.
 Vad vill du med bridgen?
 – För mig är det ett sätt att umgås med min familj. Och med vänner 
som jag träffat genom bridgen. Att lära känna andra med liknande 
intresse betyder mycket och gör att det är väldigt roligt!
 – Jag hoppas att kursen ska ge mig en bredare förståelse för bridgen. 
Varför man gör på ett visst sätt och hur man kan tänka.

god kvalitet på kursen är det bra att ha 
en liten större grupp. Då behöver inte 
jag som lärare sitta med vid bordet hela 
tiden, utan de får pröva lite själva, utan 
att jag styr dem för mycket.
 Tillbaka till lektionstillfället. Med en 
lugn pedagogisk approach levererar Erik 
kunskap och klokhet. Det är ju ändå ett 
ganska komplext spel att ta in, och vi är 
bara på tredje lektionen. En del bridge-
filosofi får också deltagarna med sig. 
 ”Budgivning är som ett språk. Man 
ska helst säga något som partnern för-
står.”
 ”Du spelar ju inte bridge bara med din 
egen hand.”
 ”Vi kan inte spela bridge med exakt-
het, utan vi tvingas spela med sannolik-
heter.”

Frågor och svar på chatten
Björn Holm finns på chatten under lek-
tionen och tar hand om några frågor. 
Björn är också den som är teknikansva-
rig och har hand om administrationen 
för kursen på förbundet. 
 I denna lektion är första gången det 
blir någon budgivning. Vid de tidigare 
tillfällena har man fått ett kontrakt och 
sedan spelat. Vi lär oss räkna honnörs-
poäng. Och vi lär oss öppningen 1NT 
och svaren pass, 2NT, 3NT och 6NT. Ut-
maningen, säger Erik, är att inte glömma 
bort spelet nu när ni också måste tänka 
på budgivningen.
 Efter genomgången är det dags för 
spel. Jag sitter med vid ett bord med 
tre personer från Trosa. Arne Rehns-
feldt och Peter Renblad är kursdeltaga-
re. Dessutom är ordföranden Else-Maj 
Sigfridsson med från Trosa som mentor 
och medhjälpare. Med det begränsade 
budsystem vi har lärt oss har någon 15-
17 poäng i en balanserad hand. Och vi 
hamnar i sangkontrakt på olika nivåer. 
En del går hem, en del går bet. En del in-
sikter görs, en del missas, precis som det 
ska vara på en nybörjarkurs. 
 Spel via RealBridge ger ju också möj-
lighet att samtala vid bordet, så att man 
kan diskutera eller säga något man fun-
derar på. Detta, tänker jag, är en nyckel 
till online-kursens möjligheter.
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Fullt hus i Åhus
Att delta i Rekryteringskedjan har gjort stor skillnad för Åhus BK. Skåne-
klubben har såväl ökat antalet medlemmar som verksamheten i stort.  
Förbundets Sigrid Svensson besökte Åhus för att höra hur de gjort. 
TEXT & FOTO: SIGRID SVENSSON, MALMÖ

Rune Veneke möter mig med utsträckta armar, trots att 
vi aldrig förr har träffats. Han är en varm och vänlig 
själ som bryr sig om sin klubb. Rune började spela 

bridge när han var 70+, och är nu, sex år senare, engagerad 
både i styrelse och som tävlingsle-
dare samt två olika rekryterings-
projekt (Rekryteringskedjan och 
SOS Junior). Till sin hjälp har han 
projektgruppen Susanne Anders-
son, Mats Mohlin, Håkan Rydberg, 
Åke Johansson och tillsammans 
har de gjort diverse insatser för sin 
klubb i Åhus. De har faktiskt ett 
av den moderna bridgetidens lyx-
igaste problem – de får ibland inte 
plats med alla sina spelare! Hur 
kommer det sig att Åhus BK har 
fortsatt öka sitt medlemsantal när 
många andra klubbar tappat rejält 
under pandemin?
 – Du och jag vet att klubbar un-
der pandemin har tappat 30% av 
medlemmarna, medan vi har gått 
åt andra hållet. Det är tack vare 
arbetet vi har gjort med Rekryte-
ringskedjan, förklarar Rune.

Följt stegen i kedjan
Rune berättar att de följt stegen 
i Rekryteringskedjan och att det 
verkligen har gjort en stor skillnad 
för klubben. Det kan vara svårt i 
början att se betydelsen av att göra 
alla stegen och i ordning, men en 
viktig del har varit att se helheten 
i Rekryteringskedjan, att förstå att 
det inte bara handlar om att an-
nonsera en kurs och sedan genom-
föra den. Det handlar om att ar-
beta grundligt med hela sin klubb 
och sin verksamhet. T ex är ett av 
stegen att göra en konkret beskriv-
ning av vad klubben faktiskt gör och står för. Det är också 
något som Åhus BK har kunnat använda i samband med in-
formation och rekrytering.
 Utöver specifikt material för Åhus BK så använder de även 

bilder och information som redan finns i Svenska Bridgeför-
bundet, och Mats säger att ”Det är ett tips till andra klubbar – 
använd det material som finns!” De har bl a kunnat använda 
bilder till en annons som de har i en gratistidning som går ut 

till alla hushåll i Åhus, vilket är ett 
fantastiskt sätt att nå ut till en stor 
mängd på ett enkelt sätt.
 – Vi är inte unika i Åhus som har 
en sådan tidning. Liknande lokala 
gratistidningar finns ju på flera or-
ter, säger Rune.
 En annan sak som Åhus BK har 
tagit vara på är samarbete med inte 
bara andra bridgeklubbar, utan 
även andra före ningar i närområ-
det. T ex har de ett samarbete med 
tennisklubben, där de har gjort 
ett projekt som heter ”Kropp och 
Knopp”. Där marknadsförs bridge 
som träning för hjärnan (knop-
pen). I tennisklubbens nyhetsbrev, 
som gått ut till alla deras ca 400 
medlemmar, finns information om 
bridge.
 Det är dock inte alltid helt tyd-
ligt vad som genererar nya med-
lemmar. Mats säger, att klubben 
måste göra flera aktiviteter, och 
det är svårt att säga vilken som ger 
resultat. Det är något som Rune 
instämmer i, och även tillägger att 
en viktig faktor också är den uppre-
pade synligheten. Kanske ser någon 
en affisch om bridge en gång och är 
lite intresserad men gör inget åt det 
och glömmer det. Men om perso-
nen sen kanske blir påmind om 
bridge en andra och tredje gång, ja, 
då kanske de dyker upp. ”Droppen 
urholkar stenen,” menar Rune.
 När de väl har hittat nya spela-
re är det just nu Rune som leder 

kurserna. Han använder sedan fyra år tillbaka ”det gröna 
materialet” som utgår ifrån femkorts högfärg och inleds med 
Minibridge.
 – Varför jag fullkomligt har förälskat mig i med detta 

Åhus 7 tips!
1 REKRYTERINGSKEDJAN – enga-

gera er i den! Arbeta med hela 
processen. Det gör skillnad.

2 SKAPA EN GRUPP som kan  
arbeta bra tillsammans. 

3 UPPFINN INTE HJULET, utan  
använd de stora mängder 

material som redan finns att tillgå. 
Om ni inte vet vad som finns, fråga 
gärna förbundets konsulenter!

4 PERSONLIG KONTAKT och 
samverkan med medlemmar 

är viktigt.

5 LYSSNA både på era nya och 
tidigare medlemmar. Vad  

behövs för att de ska kunna trivas 
och utvecklas på klubben?

6 SAMARBETA med andra klub-
bar och föreningar, både inom 

och utanför bridgevärlden.

7 KÄMPA och fortsätt kämpa – 
även när det ser mörkt ut!
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material är för att du kan köra sju-åtta 
lektioner utan att besvära hjärnan med 
budgivning. Du kan hamna i vilket kon-
trakt som helst, men om du inte hantera 
korten okej kan du lika gärna vara hem-
ma, säger Rune.

Kan börja spela efter 20 minuter
Rune tycker att upplägget att lära sig 
spela och att kunna börja spela så snabbt 
som 20 minuter in på första lektionen 
är en extrem fördel när det kommer till 
att lära ut bridge. Han är även mycket 
stolt över sina elever, då det sedan i juni 
2021 inte gått en vecka utan att någon 
från hans kurser varit på prisplats under 
klubbens handikapptävlingar. Det, tyck-
er Rune, är ett tydligt tecken på att ut-
bildningen och det materialet fungerar.
 – När det först togs fram var det rik-
tat mot juniorer, men det fungerar minst 
lika bra för 70-åringar, anser Rune.
 Rune har även varit ute i skolan i Åhus, 
och hade under en period 22 unga elever 
i sin bridgeklass. Det bygger på ett gott 
samarbete mellan högstadiet, rektorn 
och klubben. De hoppas på att inom en 

Åhus BK:s projektgrupp. Fr v Håkan Rydberg, Mats Mohlin, Åke Johansson och Rune Veneke. 
Saknas på bilden gör Susanne Andersson.

snar framtid kunna göra något liknande. 
Men Åhus BK har många planer. Först 
vill de satsa på gym och företag – och att 
lösa lokalfrågan.
 En annan sak som Åhus BK lägger 
stor fokus vid är den personliga kontak-
ten med medlemmarna. Ett av sätten de 
gör det på är, att medlemmarna betalar 
medlemsavgiften till klubben, som se-
dan sköter inbetalningen till förbundet. 
På det viset har de bättre koll på vilka 
av medlemmarna som faktiskt är akti-
va, och kan snappa upp om det är nå-
gon som inte längre dyker upp, och kan 
höra av sig och kolla läget. Rune poäng-
terar skillnaden av att det kommer en 
kontakt från Åhus BK jämfört med ett 
påminnelse brev från förbundet. Sedan 
har de i samband med det även möjlig-
het att ge rabatt till de spelare som spelar 
mycket, vilket blir ett positivt incitament 
att komma till klubben ofta.
 Trots att Åhus BK har gjort mycket 
arbete som gett goda resultat ser de fort-
farande vikten i ett kontinuerligt arbete 
och har många planer för framtiden. Ut-
över sina rekryteringsprojekt jobbar de 

även med kulturen inom klubben, och 
funderar på hur de kan tillgodose sina 
medlemmars behov och önskemål. Bl a 
har de märkt att många av deras spelare 
gillar hemmabridge, och har nu börjat 
fundera på olika varianter av klubbspel. 
De kanske testar att då och då köra en 
hybrid av hemma och klubb, t ex lite 
längre rondtider och lite mer avslapp-
nad attityd till snack under spelet, och 
kanske en paus för mat? Vem vet vad för 
något roligt och spännande som väntar i 
framtiden!
 Rune är absolut en framstående per-
son för Åhus BK, men det är viktigt att 
komma ihåg att allt det här arbetet är 
inte gjort av en person. Åhus BK har en 
väldig fördel i sin starka projektgrupp, 
där de hjälps åt och stöttar varandra. Det 
är riktigt härligt att se hur ansvar kan 
fördelas och idéer bollas, så att energin 
att utföra projekt kan växa mellan indi-
vider!
 Vet du någon som kan hjälpa till i din 
klubbs rekryteringsarbete? Det kommer 
verkligen att vara en bra insats!
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När jag sätter mig ned för ett samtal med 
Kurt-Ove så har Norge precis släppt sina 
sista coronarestriktioner. Det öppnas 
upp för live-bridge igen och vi får ta av 
oss munskydden. Visst är det en lättnad. 
Även Helgeland juniorklubb har tappat 
momentum under pandemin. Jag ursäk-
tar mig snabbt för bristande språk- och 
geografikunskaper om Norge, som vid 
det här laget borde vara bättre. Kurt-Ove 
skrockar och säger att det går utmärkt. 

Jag tänkte vi skulle börja vår berättelse 
där, i Helgeland, känt för sitt storslagna 
landskap, och nu, sina bridgejuniorer.

Helgeland
Helgeland ligger en bra bit norrut i Nor-
ge (ungefär motsvarande Arjeplog och 
Jokkmokk i Sverige) och Mo i Rana (sør-
samisk: Måefie, umesamisk: Måhvie) är 
den största staden med omkring 26 000 
invånare. Det är där eldsjälarna i klub-
ben bor. Först blir jag lite skeptisk. I en 
äldre artikel lyfter Världsbridgeförbun-
det fram att 2 500 barn fått kurs i skolor-
na. Kurt-Ove uppdaterar mig att det idag 
ligger på ungefär 3 000. Jag ber honom 
berätta från början. Hur gick det egent-
ligen till, när en liten klubb i en mindre 
stad i norra Norge fick igång ett av de 
mest lyckade juniorprojekten i världen?

Kurser i mellanstadiet
Kurt-Ove berättar att klubben liksom 
många andra inte hade några juniorer. 
Det måste vi ju kunna ändra på, tänkte 
de. Planen var att kontakta någon sko-

la, komma ut och hålla kurs och försö-
ka locka några till klubben. Det visade 
sig bli mer lyckat än de kunnat drömma 
om. Taktiken var sådan, att först kontak-
ta rektorn på en skola, sedan kortfattat 
berätta om fördelarna med bridge, och 
varför en lektion i bridge kan likställas 
en lektion i matematik eller samhälls-
kunskap. Ingen rektor sa nej! 
 I en första omgång hade man kurs för 
300 elever och följde upp med en klubb-
kväll och tänkte att det kanske dyker upp 
ett bord eller två. 64 barn dök upp! 
 Det här konceptet har därefter spri-

Långsiktighet är nyckeln
för Helgeland juniorklubb
BRIDGE intervjuar Kurt-Ove Thomassen från Helgeland juniorbridgeklubb 
i Norge som blivit internationellt erkänd för sitt juniorarbete. Flera tusen 
barn har fått bridgekurs i skolor. Klubben har lyckats samla in pengar till 
vad som blev Nordens största juniorläger via sponsorer och omtyckta Pro-
Am turneringar. Vi ville höra vilka lärdomar de har dragit och vad status är just nu.
TEXT: JESSICA LARSSON, TRONDHEIM FOTO: HELGELAND BK, NORGES BF, HENRIK HANSSON & HEGE BEATE THOMASSEN, KARI-ANNE OPPSAL

Torgrim Straumbotn handleder 
elever på en skola i Mosjøen. Sverre Selfors, hängiven ledare.
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dits, återupprepats och förfinats. Kurt-
Ove vill gärna lyfta fram några detaljer. 
De inriktar sig mot mellanstadieelever, 
och tycker det är en lämplig ålderskate-
gori för att komma i gång med bridge. 
De har haft olika långa kurser men re-
kommenderar max tre timmar ute på 
en skola, för att koncentrationen och 
intresset ska hållas uppe. Det är viktigt 
man håller det enkelt, och inte lär ut för 
många moment på en gång. 
 Rektorerna har varit positiva, men 
här inser också Kurt-Ove att det kan ha 
betydelse att har varit i mindre orter där 
det inte brottas lika mycket om utrym-
met, något vi ska komma tillbaka till lite 
senare. Det är inte alltid klart varför det 
blir mer lyckat på en skola från en an-
nan. Man får pröva sig fram, och inte 
misströsta de gånger få dyker upp på 
klubbkvällarna. Att komma ut i skolarna 
ser Kurt-Ove som en förutsättning för 
juniorrekrytering. Du måste nå många, 
för att få igång några.

Klubbanda
Kurt-Ove sticker heller inte under stol 
med att det krävs långsiktighet och stort 
engagemang att hålla rekryteringen i 
gång. Det kommer aldrig fungera som 
en engångsaktivitet, eller under bara nå-
got år, anser han. Det gäller hela klub-
ben. Vad som gäller är ett systematiskt 
arbete med kurser på skolorna, dedike-
rade klubbkvällar och mentorer. 
 Jag berättar för Kurt-Ove att jag får en 
nostalgisk känsla till min gamla klubb, 

Söråkers BK och dess eldsjäl Anders Ja-
kobsson, som var en förutsättning för att 
jag, och troligen många andra, som juni-
or fortsatte med bridge. 
 Som i alla framgångsrika klubbar 
krävs det också en hop människor som 
engagerar sig. Kurt-Ove vill speciellt lyf-
ta fram Elisabeth Solums, som han har 
samarbetat med sedan starten av projek-
tet, för hennes fantastiska engagemang. 
Hon är även vice klubbledare och kassör. 
Torgrim Straumbotn ställer upp med allt 
från kurser ute på skolorna, som med-
hjälpare på klubben, jagar sponsorer och 
är chaufför om det krävs. Sverre Selfors 
ställer upp nästan varje klubbkväll och 
alltid är ivrig bridgelärare när det är kurs. 
Kurt-Ove tillägger snabbt, att många fler 
borde bli nämnda, för utan dem så hade 
klubben aldrig gjort den här resan.
 Nämnas ska också att Kurt-Ove fått 
pris i Norge som Årets Bridge-eldsjäl 
2020 med delar av motiveringen här 
nedan (något fritt översatt). 
 ”Han vågar tänka stort, där vi andra är 
försiktiga. Han driver ett engagerat arbete, 
för att skapa lättillgängliga bridgetillfällen 
för juniorer i både sin egen kommun och 
hela landet. Han har satt bridgen på kar-
tan i skolorna, i media, och skaffat betyd-
liga sponsormedel till juniorverksamhet. 
Kurt-Ove är en genuin person som bryr 
sig om bridgens framtid.” 
 Helgeland juniorklubb har också upp-
märksammats nternationellt och  klub-
ben försöker dela med sig av sina er-
farenheter till andra förbund.

Det behövs 
ingen storstad! 
TEXT: SIGRID SVENSSON, MALMÖ

När jag pratat med 
klubbar runtom i landet 
finns det ofta en upp-
fattning om att det behövs 
en storstad för att kunna få många 
spelare, och inte minst, många juni-
orer. Att det är antalet totalt tillgäng-
liga juniorer som är avgörande. Hel-
geland är ett ypperligt exempel på 
att det inte stämmer! 
 Jag hoppas kunna se liknande 
engagemang och satsningar från 
klubbar också i Sverige. Det finns 
redan en del som börjat. Bl a har 
BK Albrekts i Varberg kört bridge på 
gymnasiet, och likaså Norrtälje BS i 
Norrtälje. En av Sveriges mer ambiti-
ösa juniorer har så smått börjat hål-
la lite bridge på Chalmers Tekniska 
Högskola i Göteborg. Satsningen får 
stöttning av klubbarna i Göteborg 
samt av skolan som bl a bistått med 
lokaler att hålla kurs och spela i. Håll 
ögonen öppna framöver för mer in-
gående berättelser från dessa ställ-
en! 
 Jag hoppas såklart att det även 
här kan komma igång spel redan så 
tidigt som mellanstadiet, vilket fak-
tiskt är den optimala tiden att börja 
med bridge!
 En annan viktig poäng är just att 
rekrytering inte är en engångsgrej. 
Det är inte heller så, att rekryteringen 
är isolerad från resten av verksam-
heten. Nej, det behövs ett helhets-
tänk för att starta, odla och kultivera 
ett intresse! Vikten av att systema-
tiskt arbeta med alla bitar av verk-
samheten är även en huvudpunkt i 
projektet Rekryteringskedjan, som 
går att läsa mer om på hemsidan.
 Vågar du tänka stort? Ta chansen 
att bli Sveriges Kurt-Ove! Ta chan-
sen att engagera dig, din klubb och 
din omgivning i en satsning för brid-
gens överlevnad! Hör av dig till Sigrid 
Svensson på ssv@svenskbridge.se 
för att anmäla er till SOS Junior, som 
är Svenska Bridgeförbundets projekt 
speciellt för rekrytering av juniorer. 
 Låt oss tillsammans visa att också 
vi i Sverige kan!

Mie Brogeland (t v), 7, och Brage Hansen Moe (t h), 6, har framtiden för sig.

– Fortsättning på sid 23 –
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Efter en lång pan-
demisk paus har vi 
börjat spela bridge 
på klubben igen. 
Bland de vanligas-
te problemen un-
der budgivningen 
är fysiskt felaktiga 
bud, otillräckliga 
bud och bud utom 
tur. De är alla lätta 
att rätta till. Låt oss 
se på dessa bud i 
tur och ordning.

Lag 25 – Tillåtna och otillåtna 
ändringar av bud
Det första exemplet är när du rent fysiskt 
bjuder ett felaktigt bud. Du vill välja ett 
bud från budlådan men råkar ta ett an-
nat. Ett typiskt exempel är:

SYD VÄST NORD ÖST
  1NT pass 
4c pass

Din partner, Nord, öppnar med 1NT. 
Du har 12 poäng och en balanserad hand 
utan högfärg. Det är hur enkelt som helst 
att direkt gå till 3NT. Eller, rättare sagt, 
det är enkelt fram tills att du ser att du 
faktiskt har bjudit 4c. Det som har hänt 
är ett ganska vanligt fel när budkorten 
är  äldre. Du bjuder 3 NT men 4c föl-
jer med eftersom det klibbat fast ovan på 
3NT.
 I det här fallet är det lätt. Om det är ett 
fysiskt fel får du ändra det så länge part-

Felaktiga, otillräckliga
och bud utom tur
Lagkommissionens Jan Eric Larsson beskriver vad som händer om du
oavsiktligt bjuder något som inte var tänkt, kanske p g a kladdig budlåda.
TEXT: JAN ERIC LARSSON, LUND  ILLUSTRATIION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

nern inte har hunnit bjuda. Det är bara 
att rätta budet och fortsätta. Om mot-
ståndaren till vänster har hunnit bjuda 
något, så får även denna spelare ändra 
sig.
 Om det däremot är ett tankefel, får du 
inte ändra något. Du får inte ens avslöja 
att du gjort något fel! 
 Samma sak gäller när partnern redan 
har hunnit bjuda igen. Då får ni i stället 
försöka lösa situationen så bra som det 
går.

SYD VÄST NORD ÖST
  1NT pass 
4c pass 42

Har det gått så här långt är det alltså för 
sent. Ni får försöka hitta ett någorlunda 
vettigt kontrakt, utan att avslöja för var-
andra vad som har hänt.

Lag 27 – Otillräckligt bud
Nästa klassiska fel är de otillräckliga bu-
den, alltså att du bjuder ett bud som är 
för lågt jämfört med det senaste bjudna. 
Om nästa motståndare (den till vänster) 
bjuder vidare fortsätter budgivningen 
på den nya, lägre nivån och inget mer 
händer. I annat fall är det motståndaren 
till vänster som bestämmer vad som ska 
hända.
 Om du kan höja till den lägsta tillåtna 
nivån och både det första felaktiga och 
det andra korrekta budet är naturliga, 
händer inget mer. Lag 27 B 1 (a) gäller. 
På samma sätt gäller, att om det gamla 
budet kan ersättas med ett jämförbart 

bud händer inte heller mer. Då gäller  lag 
27 B 1 (b).
 Hanteringen av de naturliga buden 
är lätt, medan de jämförbara buden 
är lite svårare om man inte har lärt sig 
dem. Det finns en egen lag om det, lag 
23 – Jämförbart bud, och den kom med 
i den senaste Lagboken från 2017. Den 
innehåller följande.
 ”Ett bud som ersätter ett återtaget bud 
är ett jämförbart bud om det:

1.  Har samma eller en liknande bety- 
 delse som det återtagna budet, eller

2.  Har en mer precis betydelse än det  
 återtagna budet, eller

3.  Fyller samma syfte (t ex ett fråge-  
 bud eller ett reläbud) som det åter- 
 tagna budet.”

I praktiken bör du ha minst lika många 
kort i den visade färgen (eller möjligvis 
ett kort färre) och lika många poäng (el-
ler cirka en poäng i från), för att det ska 
bedömas som jämförbart.
 Hela poängen är, att om det nya bu-
det är naturligt eller jämförbart, så kan 
du byta till det utan något ytterligare 
fel. Det nya budet berättar ju minst lika 
mycket som det tidigare. Det gamla bu-
det innehåller alltså ingen användbar in-
formation som inte också finns i det nya.
 Om du som bjudit det otillräckliga 
budet inte kan eller har något naturligt 
eller jämförbart bud, måste din partner 
passa resten av budgivingen. Samma sak 
gäller för dubbelt och redubbelt. I det 
senare fallet tas dessutom dubbelt eller 
redubbelt bort. Om du som den felande 
spelaren ändrar ditt bud innan tävlings-

LK HAR 
ORDET
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ledaren hunnit ta något beslut ska mot-
ståndaren till höger få chansen att välja 
mellan det första och det andra budet 
och, om det kan ha uppstått andra bris-
ter kan tävlingsledaren alltid kompense-
ra resultatet i efterhand.

Lag 28, 29 och 30 – Bud utom tur
På samma sätt hanterar man numera de 
olika lagarna om bud utom tur. Det finns 
två speciella situationer men i övrigt an-
vänds de jämförbara buden.
 När du har bjudit pass utom tur då 
motståndaren till höger var i tur att 
bjuda, får du ta bort ditt bud och sedan 
bjuda pass när det är dags. Samma sak 
gäller om du bjuder ett bud då det var 
motståndaren till höger som var i tur att 
bjuda och denna spelare passar, så får du 
bjuda ditt bud igen.
 I övrigt är det alltså samma hantering 
som vid otillräckliga bud. Budet går över 
till rätt spelare. När det sedan blir dags 
för dig som bjöd fel, så avgörs det som 
vanligt. Om det är ett jämförbart bud så 
händer inget mer, men om det inte är 
det, tvingas din partner att passa nästa 
gång.
 Vid bud utom tur behöver man bara 
passa en rond. Jämför med de otillräck-
liga buden, där man ska passa resten av 
budgivningen.
 Om du just har bjudit ett bud och se-
dan bjuder ett till, kan nästa motståndare 
godkänna detta. I alla andra fall gäller 
det första budet. Det andra budet tas 
bort och kan dessutom leda till ytterliga-
re problem i den fortsatta budgivningen 
och spelet.

Sammanfattning
Lagarna som berörs i denna artikel är 
ganska komplicerade, men löser ett antal 
typiska problem. Det finns mer detaljer 
i lagboken, men det mest övergripan-
de beskrivs ovan. Läs och fundera och 
du kommer att lära dig en viktig del av 
lagarna, både som spelare och tävlings-
ledare.

Juniorläger, sponsorer och media
Kurt-Ove ser fram emot att dra igång 
verksamheten ordentligt igen till höst-
terminen. Men de ligger inte på latsidan. 
De vill följa upp succén från juniorlägret 
i Lovund 2021, där över 140 barn och 
ungdomar deltog. Det här stora junior-
lägret har delvis finansierats av lokala 
sponsorer och inkomstbringande nätba-
serade Pro-Am’s som drog in över 100 
000 kr i fjol och över 200 000 i år. 
 Helgeland arbetar aktivt med att få 
medier att skriva om klubbens arbe-
te, och lyfter där fram lokala sponsorer 
men passar också på att dra fyndiga pa-
ralleller till kända schack- och fotbolls-
profiler. Genom att lyfta fram klubbens 
spelare: ”Markus omtalas som bridgens 
svar på Magnus Carlsen..” eller om Pro-
Am samarbetet: ”det är som att Ronaldo 
skulle spela en vänskapsmatch för…” 
och så vidare. Allt med glimten i ögat.
 När det gäller att få proffs att spela 
Helgelands Pro-Am’s så är det säkerligen 
en kombination av Kurt-Oves ihärdig-
het (jag kan skriva under på ...) och att 
om det kommit något bra ur pandemin, 
är det att vi faktiskt kompletterar med 
mycket mer onlinebridge, något han tror 
är här för att stanna. 
 När vi diskuterar sponsorarbete så 
kommer vi åter in på att det ibland kan 
vara bättre att vara aktiv i en mindre 
stad. Det kan vara enklare att gå in på en 
lokal verksamhet och fråga om några tu-
sen än att göra det i en stor stad, påpekar 
Kurt-Ove. Men han vill ändå poängtera 
att det ofta kan vara värt ett försökt, oav-
sett var klubben befinner sig.

Nuläge och framtid
Juniorarbete i en klubb tar aldrig slut, inte 

heller rekrytering i allmänhet. Man mås-
te fortsätta arbeta med det. Man bör se 
fem år fram i tiden, tycker Kurt-Ove. Det 
kan vara tufft att få alla att stå på så länge, 
men belöningen är en levande klubb och 
ett engagerande och roligt arbete. 
 Idag driver Helgeland en kombination 
av live- och onlinespel. Uppskattningsvis 
är cirka 40 juniorer aktiva i Helgeland i 
skrivande stund, trots en lång period av 
strikta coronarestriktioner. Två-tre bord 
har börjat komma tillbaka för att spela 
live på klubben tre gånger i veckan. Det-
ta kompletteras med spel på Realbridge, 
där alla är välkomna och givetvis spelar 
juniorer gratis. 
 Apropå att vara välkommen, så vill 
Kurt-Ove gärna se fler svenska juniorer 
ta sig över gränsen eller spela online. Det 
som närmast är planerat live är ett skol-
mästerskap 27-28 maj i Lillehammer. 
Tanken är att man ska vara från samma 
område. Åldersgruppen är 6-17 år. Tur-
neringen är avsedd för relativt nya spe-
lare, då mer erfarna juniorer och spelare 
över 18 kan spela penningstinna turne-
ringen Marit Sveaas. Juniortävlingen är 
gratis och Kurt-Ove lovar att tillhanda-
håller gratis boende för de två första la-
gen från Sverige som anmäler sig. Intres-
serade kontaktar kurtove@hotmail.com. 
 Hittills är det rätt få svenska spelare 
som varit med på verksamheten i Hel-
geland. Filip Asplund var en av de som 
var med på ett juniorläger i 2019, och 
enligt mamma Sara så stormtrivdes han. 
Svenskar kommer alltid vara välkomna, 
meddelar Kurt-Ove, som redan nu pla-
nerar in ett större event för 2024 där han 
hoppas Danmark och Sverige kommer 
vara ännu mer involverade. 
 Jag avslutar intervjun med att tacka 
Kurt-Ove och hans gäng som vågar tän-
ka stort. För bridgens framtid.

Fr v Jan Kamras, ordförande 
i Europabridgeförbundet, 
Giannarigo Rona ordförande 
i Världsbridgeförbundet, 
José Damiani, grundare av 
Internationella tankesportför-
bundet, tackar alla Kurt-Ove 
Thomassen för hans arbete 
med juniorbridgen.

– Fortsättning från sid 21 –
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Med Pråmdragaren som partner drog 
jag upp följande näve: 

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

Inte mycket till hand, kan man tycka, 
men spelar man med Pråmis så har man 
alltid förhoppningar.
 Budgivningen inleddes så här:

SYD VÄST NORD ÖST
Pråmis  Jag 
22* pass 23 pass 
2NT* pass 3NT pass 
5NT pass ?

22 lovade en stark hand och 2NT 25+ hp.
Kan mitt enda klädda kort, hjärterdam, 
verkligen räcka till slam? Pråmis har stor 
vana av att bjuda riktigt starka händer, 
så man kan för en gångs skull lita på ho-
nom. Värre är det när han har vanliga 
öppningshänder!
 Om han har E-K punkt i hjärter är fär-
gen blockerad, så då ska jag förstås passa. 
Om han har tre eller fyra hjärter så ser 
D-10-6-4 i hjärter fint ut. 
 Vad skulle du ha gjort?
 Jag bjöd 6NT!
 Pråmis gjorde mig inte besviken den-
na gång. Så här såg det ut:

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

Pråmdragaren får en pråm
I boken Mästerlig bridgepsykologi berättar Peter Fredin bl a om intressanta 
och dråpliga händelser vid de gröna borden. I detta nummer berättar Peter  
om bud och spel baserade på magkänsla – och erfarenhet.
TEXT: PETER FREDIN, MALMÖ  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL  FOTO: PRIVAT

Med spader ut vållade spelföringen inga 
problem.

Budteoretikerna har inte alltid rätt
Min partner Alon Apteker och jag spelar 
många tävlingar online på BBO. I WBT, 
som Boye Brogeland och Thomas Charl-
sen arrangerar, fick jag upp föjande hand 
med ingen i zonen:

s E 10 2   3 E D 10 6   2 K kn 10 9   c E 3

Budgivningen inleddes så här:

SYD VÄST NORD ÖST
Jag  Alon 
 pass pass 1s  
?

Jag valde att bjuda 1NT, även om jag är 
lite stark för detta bud. Budgivningen 
fortsatte:

SYD VÄST NORD ÖST
Jag  Alon 
 pass pass 1s 
1NT 3s pass pass 
?

Motspelarna verkar ha nio spader ihop 
och partnern verkar ha singel spader, 
men inte så många hp. Väst verkar vara 
rädd för att en hjärterutgång står vår 
ledd, för annars hade han nog inte frivil-
ligt tagit sig upp på eventuell betnivå. 
 Några idéer?
 Jag bjöd 43. Det var en rimlig och 
praktisk chansning, som får noll poäng 
hos budteoretikerna. 
 Bridge är som tur är ingen bedöm-
ningssport utan det är resultatet som 
räknas, oavsett vägen dit!

 Budgivningen fortsatte:

SYD VÄST NORD ÖST
Jag  Alon 
 pass pass 1s 
1NT 3s pass pass 
43 4s pass pass 
D pass pass pass

Jag spelade ut spadertvå. 
 Hela given:

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

Spelföraren spelade klöver i stick två,  
men jag kunde vinna med esset och spe-
la spaderess och spadertio för tre bet och 
+500. 
 Vi gjorde 53, så det är tur att jag inte 
alltid lyssnar på teoretikerna.

Tips!
LITA PÅ DIN KÄNSLA. Du kommer 
att se dum ut ibland, men våga 
lita på din känsla. Du kommer 
att bli rikligt belönad!
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Duplimate är de brickläggningsmaskiner som används internationellt vid EM, VM och OS. Det är 
inte någon slump att dessa maskiner används när det verkligen gäller. De är driftsäkra, har lång 
livslängd och låga servicekostnader. En del modeller med mekanisk hastighet på 5 sek/bricka är 
imponerande, men i praktiken är det viktigare att det sällan blir stopp. Duplimate är underhållsfri!

På köpet får ni ett lika omfattande som användarvänligt programpaket. Ni kan skapa och ändra 
givar för alla ändamål och behov. Givarna analyseras automatiskt i bakgrunden medan ni lägger 
brickorna så att ni kan skriva ut givsamlingar med såväl optimala som spelbara kontrakt. Erbjudan-
det i år gäller ett begränsat antal nya maskiner.

Vill ni köpa brickor och spelkort så rabatteras  
givetvis även dessa vid köp av maskin.

På www.bridgeforlaget.se finner ni mer informa-
tion om våra brickläggnings maskiner samt 
våra köpvillkor.

Erbjudandet gäller så länge lagret räcker, dock längst  
t o m 2022-08-31.

BRIDGEFESTIVALPRIS:  
Från 34.900:– (Ord. pris 41.500:–)

FESTIVALERBJUDANDE PÅ BRICKLÄGGNINGSMASKINER

Dessa modeller finns till försäljning: 
Ny MK 4 34.900:– (Ord. 41.500:-) 
Ny MKVI 35.900:– (Ord. 39.800:-) DUPLIMATE MKVI

Bridgeresor
med ReDubbel Trivsel 

Hösten 2022 

Rhodos 
(Rhodos stad)  

Arr: Apollo 25 sept – 9 okt 2022

Gran Canaria
(Puerto Rico)  

Arr: VING  23/24 nov –7/8 dec 2022

 

   
F-skattebevis, Klubb i SBF, Ruter,

Bronspoäng, Bridgemate, Givsamlingar

   Lisbeth och Claes Engdahl    
0708 – 97 11 28

Mail: 
rdtrivselbridge@telia.com

Hemsida: 
www.rdtrivselbridge.se

Vägvinnande trumfbehandling
Nästa giv är från samma tävling. 
 Jag hade:

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

Jag öppnade med 1NT och partnern bjöd 
33. Det hoppande hjärterbudet visar i 
vårt system fyrkorts spader och singel 
hjärter. 4s av mig visade minimum,  
varvid alla passade.

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

Efter ess och kung i klöver (åttan och 
knekten till höger) skiftade Väst till ru-
ter. Nu gäller det att lösa trumfen. Varför 
fortsätter inte Väst med klöver? Det hade 
han gjort med t ex E-10-x, E-9-x, 10-9-x 
eller 10-x-x i trumf, i ett försök att få Öst 
att stjäla i med en någorlunda hög trumf.
 Jag vann rutervändan på bordet och 
spelade klöverdam. Öst sakade en ruter 
och jag en hjärter. Efter det så spelade jag 
hjärter till esset och spader upp mot da-
men, utifall Väst hade esset singel. Den 
går till liten, dam och ess. Ruter till bor-
det och spader till sjuan fixade hemgång-
en. Nu behövde jag endast stjäla en hjär-
ter på bordet och trumfa ut. Högeryttern 
hade följande hand: 

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

Tipset får bli: Våga lita och spela på din 
känsla, även om du kommer att se dum ut 
ibland. Du kommer att bli rikligt belönad!
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Först och främst bör man ställa sig frå-
gan: varför ändra formlerna för handi-
kapp och mästarpoäng överhuvudtaget? 
 Beträffande bronstävlingar höjdes 
röster bland medlemmar ända sedan si-
multantävlingarna blev omåttligt popu-
lära och där man framförde det orimliga 
i att segraren t ex erhåller 2 000 bronspo-
äng i en 1 000-pars simultan. Emellertid 
var dittills gällande MP-formler solklara: 
segraren erhåller lika många bronspo-
äng som dubbla parantalet, oavsett hur 
många par tävlingen omfattar. Efter år 
av påtryckningar från medlemmar, fann 
TK att något faktiskt måste göras.
 De gamla MP-tabellerna för bronspo-
äng i partävling led av allehanda defek-
ter. Det fanns i dem ett bryt i formlerna 
efter 40 par och därtill speciella anpass-
ningar mellan 32 och 40 par. Därutöver 
fanns felaktiga avrundningar och ett an-
tal manuella justeringar av skälet ”det 
blev bättre så”; framför allt vid stora par-
antal. 

Studie av andra länder
TK beslöt att studera hur andra länder 
löst motsvarande problematik. Ett be-
fintligt regelverk – åtminstone att utgå 
ifrån – borde vara bättre än att från 
grunden uppfinna ett eget. Efter sonde-
ring föll valet slutligen på ACBL:s (USA) 
formler för partävling. Vid distriktstäv-
lingsledarträffen 2019 presenterades ett 
embryo till förslag. Arbetet var då långt 
ifrån klart; vissa oväntade effekter hade 
uppstått och ett antal frågor därav kom-
mit upp och som krävde lösning.
 Det gamla MP-systemet fungerade re-
lativt bra vid normal storlek på startfält, 

Nya formler för handikapp
och mästarpoäng
Redaktionen fick en fråga om ändringar i mästarpoäng- och handikapp- 
skalor. TK:s ordförande, Carl Ragnarsson, redogör för modifieringarna.
TEXT: CARL RAGNARSSON, LINKÖPING  FOTO: PRIVAT

men avgjort sämre för gigantiska dito. 
Det var också framtaget i en tid – för 
drygt 50 år sedan – när antalet partäv-
lingar med 100 par eller fler var betyd-
ligt färre än i dag. Främst de veckovisa 
simultantävlingarna, men också Bridge-
festivalens sidotävlingar, har bidragit till 
en rikligare mängd stora partävlingar 
och som följd oproportionerligt stor till-
delning av mästarpoäng i dem. 
 För att inte merparten av alla klubbars 
tävlingar skulle påverkas nämnvärt jäm-
fört med tidigare, beslöt TK att anamma 
Martin Lindfors förslag, som bl a innebär 
att vinnaren i tävlingar upp t o m 50 par, 
precis som tidigare, ska få bronspoäng 
lika med dubbla parantalet, men fr o m 
51 par ska en avtagande ökning införas.

Handikappjustering 
i simultantävlingar
Under många år skedde handikappjuste-
ringen i simultantävlingar utifrån riksre-
sultatlistan, inte de lokala heatens inter-
na listor. När förslaget kom om att istället 
ändra till att det lokala heatet skulle utgö-
ra underlag istället, var TK:s eniga reak-
tion: simultantävling är en (1) gemensam 
tävling och ska, precis som man gör med  
t ex Bridgefestivalens stora partävlingar, 
handikappjusteras utifrån den samman-
lagda resultatlistan.
 Förslagställaren kom emellertid med 
förklaring till varför vederbörande ansåg 
att man bör använda det lokala heatets 
resultat som underlag till hcp-justering-
en, vilken också fick TK att byta stånd-
punkt.
 Simultantävlingar genomförs vanligen 
på klubbens ordinarie speltillfälle, varför 

det är i princip samma par som deltar vid 
detta som andra speltillfällen. Det finns 
alltså ingen möjlighet att spela mot nå-
got par från något av de andra heaten i 
simultanen. Detta talar för att det är det 
lokala heatet som ska utgöra underlag, så 
att klubbens ordinarie tävlingar blir lik-
värdiga avseende hcp-justering.
 Att jämföra en simultantävling med 
typ 400 par med en lika stor bronstäv-
ling under Bridgefestivalen haltar. För-
visso spelar man också i Bridgefestivalen 
i olika grupper (”heat”) i en och samma 
tävling, men med den skillnaden att det 
inte är samma par man man spelar mot i 
tävling efter tävling. Slumpen vilka man 
möter är med nödvändighet större än i 
den lokala klubbens tävlingar. Därför är 
det logiskt att Bridgefestivalens partäv-
lingar räknas som en (1) tävling beträf-
fande hcp-justering och inte varje grupp 
för sig.

Kalkylator för
mästarpoäng
På förbundets hemsida finns en 
kalkylator för mästarpoäng. Där 
kan du välja tävlingstyp, mata in 
antal par (eller spelare eller lag) 
samt antal brickor för att se hur 
många mästarpoäng som delas 
ut. På samma sida finns även mer 
information om mp-reglerna.

www.svenskbridge.se/mp



Mästarpoäng 
Hur funkar det?

•  Det är kul att samla mästarpoäng! De visar vad man  
 åstadkommit under sin tid som bridgespelare i mot- 
 sats till ditt handikapp, som speglar aktuell spelstyrka.
•  På klubbnivå spelas normalt bronstävlingar och några  
 gånger per år silvertävlingar.
•  På distrikts- och riksnivå spelas om silver- och  
 guldpoäng.
•  Anslutna klubbar till Svenska Bridgeförbundet måste  
 spela om mästarpoäng.

Klövermästare
Kallas även Klubbmästare. Indelas i sex klasser.

KLASS ANTAL BRONSPOÄNG

200 bronspoäng

 500 bronspoäng

  1.000 bronspoäng

   1.500 bronspoäng

    2.500 bronspoäng

     10.000 bronspoäng

Rutermästare
Kallas även Kretsmästare. Finns i en klass.

KLASS ANTAL MP VARAV GULD/SILVER

15 50 silver el 2 guld

Hjärtermästare
Kallas även Regionmästare. Indelas i fyra klasser.

KLASS ANTAL MP VARAV GULD/SILVER

50 200 silver el 10 guld

 100 200 silver el 10 guld

  150 200 silver el 10 guld

   200 200 silver el 10 guld

Spadermästare
Kallas även Riksmästare. Indelas i tre klasser.

KLASS ANTAL MP VARAV GULDPOÄNG

150 75 guldpoäng

 275 75 guldpoäng

  350 75 guldpoäng

Stormästare
Indelas i sex klasser.

KLASS ANTAL MP VARAV GULDPOÄNG

300 150 guldpoäng

 600 150 guldpoäng

  1.000 300 guldpoäng

   1.500 600 guldpoäng

    2.100 1000 guldpoäng

     2.800 1500 guldpoäng

1 mästarpoäng = 1 guldpoäng = 10 silverpoäng = 100 bronspoäng

•  Mästarpoäng finns i valörerna guld, silver och brons.

•  Bronspoäng delas ut till bästa fjärdedelen i tävlingen.

•  Silverpoäng delas ut till bästa fjärdedelen i tävlingen. 

•  Guldpoäng delas ut till bästa fjärdedelen i tävlingen.

•  För varje mästarvärdighet man uppnår, belönas man  
 med en ny mästarnål. Det finns fem olika nivåer. 
 Se nedan!

Hur många mästarpoäng har du?  
Sök det på ”Mina sidor” på  www.svenskbridge.se

För mer information: www.svenskbridge.se
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Är psykbud tillåtna?
 Ja!
 Ett psykiskt bud – eller att psyka – är 
det närmaste man i bridge kommer en 
ren och skär bluff i poker. Till en början 
beskrevs tilltaget som ett ”psykologiskt 
bud” och benämndes så småningom 
bara som ”en psyk”. Ett psykbud säger 
inte det minsta om gärningsmannens 
psykiska hälsa – utan är som regel ett 
skott i mörkret!
 När du psykbjuder, ger du en för-
vrängd bild av dina kort till de övriga 
runt bordet. Du hoppas att motspelarna 
ska gå på finten, inte partnern, och skulle 
partnern ändå bli lurad är förhoppning-
en att det inte kommer spela någon roll 
för resultatet på brickan.
 Blanda inte ihop en psyk med ett bud 
som är lite underviktig på poäng. Låt oss 
säga att du med alla i ozon öppnar med 
1s på de här korten:

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

Din öppning är tunn, men någon psyk är 
det inte fråga om.
 Öppnar du däremot med 1s på de här 
korten

s 6 5 4   3 kn 9 8 7 3 2   2 8 7 2   c 4

ja, då är det ett psykbud!
 Varför i hela världen skulle någon 
vilja bjuda så galet som 1s på handen 
ovan? undrar du kanske. Tja, tänk dig att 
du fått denna hand i en robber, vilken är 
en tävlingsform där spel om pengar är 
vanligt. Du är i ozon och motståndarna 
i zon. Partnern passar och detsamma gör 

Är psykbud tillåtna?
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 psykbud.
TEXT: ZIA MAHMOOD, LONDON

din högra motspelare. Det slurpande lju-
det du hör, är vänsteryttern som slickar 
sig om munnen. Inte så konstigt, kanske, 
eftersom han fått den största handen se-
dan Goliat. Om du inte gör något des-
perat, kommer motståndarna bjuda ut-
gång och sannolikt också slam. Du kan 
öppna med 33 för att ta bort budutrym-
me, visst, men motståndarna kommer 
näppe ligen stoppas av det hindret. Finns 
något annat att göra?
 Då given spelades, öppnade Syd själv-
säkert med 1s. Budgivningen fortsatte 
så här:

SYD VÄST NORD ÖST
  pass  pass 
1s D pass 1NT 
pass 3NT pass pass 
pass

Hela given såg ut så här:

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

Du är kanske inte är sympatiserar med 
Östs 1NT på partnerns dubbling, men 
budet är rimligt. Västs höjning till 3NT 
var automatisk.
 Syd spelade ut sin fjärde högsta hjärter 
och Nord-Syd tog de sex första sticken. 
Det blev alltså två straff i 3NT, när Öst-
Väst lätt kan klara 6s!
 Leder alla psykbud till succé? Nej, 
långtifrån. De som är sugna på denna 
taktik, kommer hävda att de har odd-

FAKTA  – PSYKBUD
Psykbud är ett bluffbud avsett att lura motspelarna i syfte att ge den 
egna sidan en fördel. Budet får inte vara en överenskommelse med 
partnern, även partnern måste bli överraskad. Uttrycket ”Psychic 
bids” eller ”psychs” myntades redan 1932 av amerikanskan Dorothy 
Rice Sims i hennes bok Psychic Bidding.  
I boken The Art of Psychic Bidding studerar Julian Pottage och Peter 
Burrows hundratals psykbud. Några var lyckosamma, andra miss-
lyckade. På frågan om det lönar sig att psyka svarar de: ”Vi vet inte!”  

FAKTA  – PSYKBUD
Psykbud är ett bluffbud avsett att lura motspelarna i syfte att ge den 
egna sidan en fördel. Budet får inte vara en överenskommelse med 
partnern, även partnern måste bli överraskad. Uttrycket ”Psychic 
bids” eller ”psychs” myntades redan 1932 av amerikanskan Dorothy 
Rice Sims i hennes bok Psychic Bidding.  
I boken The Art of Psychic Bidding studerar Julian Pottage och Peter 
Burrows hundratals psykbud. Några var lyckosamma, andra miss-
lyckade. På frågan om det lönar sig att psyka svarar de: ”Vi vet inte!”  
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sen i deras favör. ”När allt kommer om-
kring”, kommer de säga dig, ” har jag 
två motståndare som kan bli lurade och 
bara en partner.” Vad de glömmer, är att 
motståndarna inte är förpliktiga att lita 
på psykbudet, medan det bästa receptet 
för en katastrof vid bordet är att ha en 
partner som inte litar på dig.
 En stor majoritet av psykbuden gör 
ingen skillnad för resultatet, men inte 
sällan slutar de med ett dåligt resultat 
för den uppfinningsrike. Psykbud är en 
“sista chans”, och ett vapen som bara ska 
användas när du har ryggen hårt pressad 
mot väggen. Men det finns ingen högre 
tillfredsställelse i något spel än framgång 
som kommer från en riktig bluff.

Psykbud vanligare förr
Det är förvånansvärt många som tror att 
psykbuden är på frammarsch, att det är 
en modern sjukdom hos unga spelare. 
På 1930-talet, när Ely Culbertson hade 
sin storhetstid, var psykiska bud vardag 
och användes i alla möjliga situationer. 
Experter klev in på singlar, svarade på 
partnerns öppningsbud i färger där de 
hade renons, bjöd med en Yarborough 
och passade med ett berg av poäng. Så-
dana manövrar beundrades, och vanliga 
spelare försökte efter bästa förmåga att 
imitera sina hjältar.
 Två brittiska spelare fick rykte om sig 
att vara konstanta psykbjudare. Adam 
Meredith, sades det, bjöd spader lika ofta 
som de tre övriga spelarna tillsammans. 
Så stark var hans tro på förmågan hos 
den högsta färgen att förstöra motstånd-
arens budgivning, att han öppnade och 
klev in i spader, oavsett om han hade 
färgen eller inte! Meredith vann många 
turneringar både hemma och utomlands 

Zias tips
1 AVSTÅ att psyka i sällskap med 

mindre rutinerade. I det sam-
manhanget behövs inga psykar, 
utan prioritera trevlig stämning.

2 BEDÖM vilken typ av partner du 
har. Är partnern konservativt 

lagd eller har svagt hjärta – låt bli 
att psyka!

3 TÄNK PÅ att det finns spelare 
– trots att psykbud är en del  

av bridgen – som blir upprörda när 
andra psykar, särskilt om psyken 
mot dem lyckades. 

4 KRYDDA bridgelivet med en 
lyckad psyk. Om du tagit till  

dig råden här ovan – och i artikeln  
i övrigt – är det fritt fram!

och han spelade i laget som tog Storbri-
tanniens senaste VM-guld.
 John Collings var en svuren anhänga-
re av att öppna i 1NT så ofta som möjligt. 
Hans favoritläge var att öppna med 1NT 
med en obalanserad hand som innehöll 
en gående färg. Du kanske tror, att det 
som hände honom på följande giv skulle 
ha satt stopp för den äventyrliga andan. 
Collings var dock inte en man som lät 
sig skakas av bagateller som minus 5 200 
poäng ...

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Collins 
1NT D  3NT (!) pass 
pass D RD pass 
pass pass

Nords 3NT var nästan lika fantasifullt 
som Collings öppningsbud, men detta 
var ett giv med bluff och dubbel bluff 
hela vägen runt. 
 Som du kan se, oavsett vilken sida som 
spelar ut kan ta 14 stick i sang! Tyvärr för 
Collings var det motståndarna som hade 
utspelet ... 
 Väst inledde med sju hjärterstick och 
la därefter ner ess och kung i ruter innan 
han spelade in sin partner – som i ruter 
tog alla resterande stick. 

FAKTA  – YARBOROUGH
Charles  Anderson  Worsley,  Second  Earl  of  Yarborough  (1809-1897) 
erbjöd sina whistspelande vänner oddset 1000 mot ett om de skulle 
få en bridgehand utan högre kort än nian. Matematiken var på hans 
sida, eftersom oddsen är 1 827 mot 1. Nuförtiden använder spelare 
ibland begreppet Yarborough för en hand helt utan poäng, men en 
äkta Yarborough får inte innehålla någon tia.

FAKTA  – YARBOROUGH
Charles  Anderson  Worsley,  Second  Earl  of  Yarborough  (1809-1897) 
erbjöd sina whistspelande vänner oddset 1000 mot ett om de skulle 
få en bridgehand utan högre kort än nian. Matematiken var på hans 
sida, eftersom oddsen är 1 827 mot 1. Nuförtiden använder spelare 
ibland begreppet Yarborough för en hand helt utan poäng, men en 
äkta Yarborough får inte innehålla någon tia.

 Nord-Syd fick inte ett endaste stick! 
Resultatet blev nio redubblade straff och 
5 200 till Öst-Väst.
 Många spelare tycker att psykbud är 
förkastliga – ja, nästan på samma nivå 
som fusk. Det är de absolut inte! Bridge-
lagarna säger uttryckligen att alla spelare 
får bjuda vad de vill, inklusive en psyk, så 
länge som det inte är en del av ett hem-
ligt partnerskapsavtal.
 Den sista meningen är viktig. Om du 
ska ta till ett psykbud måste det komma 
som en överraskning både för partnern 
och motståndarna. Det är inte tillåtet att 
komma överens med partnern, att bud i 
vissa situationer är psykar. Men så länge 
du håller dig till lagarna kan du psyka så 
mycket som ditt hjärta klarar!
 Bridge är ett socialt spel och det finns 
spelare som blir upprörda när andra 
psykar, speciellt i de fall psyken lyckas! 
Jag föreslår därför att undvika att psyka 
i sällskap med mindre rutinerade. I det 
sammanhanget behövs inga psykar, utan 
försök istället att prioritera en trevlig 
stämning. Psykbjud inte heller om du 
vet att det inte uppskattas av din partner. 
I övrigt är det fritt fram!



   B R I D G E3 0

Om du misstänker att motståndarna har 
högsta kontraktet är det ofta en bra idé 
att ta bort så mycket budutrymme som 
möjligt för att försvåra för dem att hitta 
det bästa kontraktet. En annan fördel är 
att man kanske får upp motståndarna på 
en nivå så att de går straff i sitt kontrakt. 
Detta gör man genom att snabbt bjuda så 
högt som möjligt. Man måste dock vara 
lite försiktig, så att man inte får betala 
mer för dubblade straffar än motstån-
darna hade fått för sitt eget kontrakt. 

Handen
Du är giv och med ingen i zonen tar du 
som Syd upp följande hand:

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

Inledande budgivning
Du inleder förstås med pass varpå Väst 
öppnar med 1c som i deras system visar 
minst tre klöver och 13 hp. Din partner 
kliver in med 12 som visar minst fem ru-
ter och ca 8-16 hp. Öst bjuder 1s och vi-
sar därmed minst fyra spader och minst 
6 hp.

Analys
Du har ju onekligen ett gediget trumf-
stöd, men i övrigt inte särskilt fina kort. 
Det är troligt att motståndarna gör ut-
gång – eller t o m slam. Du vill därför 
spärra så högt du anser dig ha råd med.
 En god tumregel brukar vara, att du 
ska spärra till samma nivå som det ge-
mensamma antalet trumf din partner 
och du har.
 I detta fall har ni minst tio gemensam-
ma ruter och ska i så fall bjuda upp till 
nivån för tio stick, alltså 42. Ofta är det 
även en god idé att trycka på en nivå till. 
Även om du skulle få betala 500 för tre 
dubblade straff i 52 när motståndarna 
bara hade fått 450 för elva stick i spader, 

Hur högt ska man spärra?
Om du tror att motståndarna klarar det högsta kontraktet, kan det vara  
en bra idé att spärrbjuda om tillfälle ges. Men hur högt ska man spärra?
TEXT: JOHAN SYLVAN, STOCKHOLM  FOTO: AMELIE SYLVAN, STOCKHOLM  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

kostar det bara 2 imp i lagtävling. Om 
motståndarna väljer att bjuda 5s och 
det kontraktet straffas är vinsten mycket 
större. Du bestämmer dig därför att satsa 
på ett hopp till 52.

Vidare budgivning
Väst vet ju inte mer än att hans partner 
har 6 hp och fyra spader än så länge. Han 
har därmed ett för dåligt beslutsunder-
lag för att bjuda något annat än pass. Ef-
ter din partners pass vet därför Öst inte 
mer än under förra budvarvet. Han blir 
tvungen att gissa. Öst har avsevärda till-
lägg i poäng, men vet inte något om en 
eventuell gemensamma anpassning, så 
han kan inte göra mycket annat än att 
dubbla. Väst, med singelton i ruter och 
trekortsstöd i partnerns spaderfärg, väl-
jer att ta bort dubblingen med 5s. Vi har 
alltså redan nu lyckats åstadkomma att 
få upp motståndarna på 5-läget, vilket 
givetvis ökar våra chanser att straffa de-
ras kontrakt.
 Hela budgivningen gick alltså:

SYD VÄST NORD ÖST
pass 1c 12 1s 
52 pass pass D 
pass 5s pass pass 
pass

Utspelet
Du har ingen speciell anledning att hitta 
på något desperat utan väljer ditt natur-
liga utspel, ruterdam.

Spelet
Spelföraren (Öst) gissar fel i trumf och 
går så småningom två straff i kontraktet. 
 Hela given är denna:

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

I 52 finns en förlorare i alla fäger utan-
för spadern, eftersom hjärterdamen kan 
maskas ut. 52 hade således bara gått en 
straff för 100. Trots att 52 dubblades 
hade det ändå varit en bra affär jämfört 
med 4s med hemgång.

Andra bordet
Vid jämförelsen visar det sig att dina lag-
kamrater har fått behålla 4s. De klarade 
ett övertrick, så ni vinner 450 + 100 = 
550 poäng och 11 imp på brickan.

Kom ihåg!
1 BJUD SÅ HÖGT du vågar, om du 

tror att motståndarna är de som 
klarar högsta kontraktet.

2 RISKERA STRAFF även om det 
kostar någon enstaka imp.
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Det finns mycket att säga om Putins 
angrepp på Ukraina.  Här är några syn-
punkter:

• Vi kan vara glada över att vi spelar 
bridge. Bridge är en normal, anstän-
dig verksamhet, en tankesport som är 
social och som hjälper oss, framför allt 
oss äldre, att hålla oss rörliga i huvu-
det. Det Putin håller på med är något 
helt annat; det är destruktivt och ser ut 
som ett utslag av storhetsvansinne. 

• Inte ens Stalin var så inbilsk som 
Putin. När Stalin ville testa väst efter 
andra världskriget blockerade han 
Västberlin. Men han var smart nog att 
lämna luftrummet öppet, så att Väst 
kunde flyga in tillräckligt med mat och 
annat varje dag. 

• Det brukar sägas om krig, att de är 
lätta att starta, men att ingen vet hur 
de slutar. Kan Väst ge Ukraina tillräck-
ligt med hjälp? Det vet vi inte; det åter-
står att se. Jag tror dock att om Putin 
kan tvingas till förhandlingsbordet, då 
är hans aggressiva kampanj förfelad. 
Men för att bygga upp Ukraina igen 
behövs det nog en ny Marshallhjälp. 
Minst. Där kan vi alla göra en insats.

• Det retar mig att jag spelar sämre 
bridge, för att jag stör min egen kon-
centration genom att grubbla över 
vad mannen i Kreml ska hitta på nästa 
gång. Nu senast i DM-lag här i Uppsa-
la stod jag för några grodor så förfär-
liga att jag måste censurera mig själv!

Tävlingen vanns av lag Greven; ”Greven” 
själv heter Christer Eriksson, och de öv-
riga i laget är Björn Wenneberg, Tho-
mas Ivarsson, Hans Kvick och Per-Arne 
Karlsson.
    Den här brickan visade att utspelet har 
en viktig roll i bridge:

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

Det vanligaste kontraktet var 4s. Det 
gick jämnt hem vid tre bord, med ett 
övertrick vid två bord. Även 5s gick bra, 
även efter klöver ut, men då bör det rim-
ligen ha hänt något i motspelet. 
 Men ... två par föredrog sang framför 
spader. Det ena paret klarade sig bra ef-
ter spader ut. Jämn hemgång.
 Värre gick det för det andra paret, som 
satt i 3NT och fick klöver ut. Så småning-
om blev det en straff.
 Vi tar ännu ett exempel på samma 
tema, där det handlade det om att få in 
en stöld för motspelarna. 

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

Samtliga spelförare satt i 4s, nästan alla 
som Väst, och de flesta med jämn hem-
gång. 
 Men tre spelförare fick en straff. Det 
kunde handla om att Nord hittade ruter 
ess ut, och mera ruter. Nu kan Syd gå 
upp med trumfesset direkt när färgen 
spelas och ge sin partner en ruterstöld. 
Sen ska klöveress också ge stick. Samma 
effekt nås med klöver ut till ess, ruter till 
ess och mera ruter, och så spaderess och 
ruter till stöld.
 Vi kämpar på med bridgen. Hoppas 
att coviden och Putin håller sig borta. 

Putin påverkar min bridge
Ahto Uisk förfasas över Putins aggression mot Ukraina. I mitten av 40-talet 
flydde Ahtos familj till Sverige undan Stalins blivande skräckvälde i Estland. 
TEXT: AHTO UISK, UPPSALA  FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

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

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

SM LAG VETERANSM LAG VETERAN
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Denna gång tänkte jag skriva om proble-
met man ibland har: Ska jag dubbla eller 
bjuda en färg?
 När jag skrev min förra artikel fick jag 
hjälp av elitspelarna Simon Hult, Adam 
Stokka och Peter Fredin. Jag tänkte fort-
sätta på den linjen, om det går.
 När jag funderade på vem jag nu skul-
le fråga kom jag naturligt nog att tänka 
på namnet Rimstedt. Pappa Magnus och 
mamma Ann har gjort ett bra jobb även 
med uppfostran av barnen: Trots att 
de numera tillhör världseliten i bridge, 
är de precis som vanligt folk! Sagt och 
gjort. Jag skickade iväg en fråga till Mi-
kael (Micke) och Cecilia (Cilla).
 Många läsare vet nog redan det mes-
ta om syskonen Rimstedt som alla har 
spelat bridge från tidig ålder. Tvillingar-
na Ola och Mikael är numera en stom-
me i vårt öppna landslag efter att under 
många år plockat hem medaljer till Sve-
rige i juniorlandslaget. Eftersom jag spe-
lade en del med Simon Hult när han var 
en ung talang fick jag även nöjet att spela 
mycket mot andra juniorer – och det var 
väldigt roligt.
 När jag började lära mig bridge läste 
jag det mesta som skrevs i de bridgetid-
ningar som fanns. Frågan om att dubbla 
eller kliva in med en färg var ofta uppe 
på tapeten. Experternas åsikt var ofta 
att man skulle upplysningsdubbla med 
minst tre kort i alla de objudna färgerna.

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

SYD VÄST NORD ÖST
   12  
?

Med denna hand gick det inte för sig att 
helt enkelt kliva in med 13. Med tre kort 

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

i alla objudna färger skulle man dubbla, 
så att partnern kunde välja och vraka 
bland de objudna färgerna.
 Kanske hade den tidens budfilosofi 
mycket att göra med att dubblingar se-
nare i budgivningen inte var självklara 
upplysningsdubblingar som de numera 
är.
 Nu för tiden är det enklare. Vi kan kli-
va in med vår färg och om motståndar-
na bjuder vidare kan vår partner dubbla 
som UD och vi själva kan återkomma 
med en ny dubbling på nästa varv om 
budgivningen är på en lagom nivå. 
 Tro det eller ej, men dessa dubblingar 
var inte lika självklara förr!
 Jag frågar Mikael om vad han tycker 
om valet att kliva in eller dubbla. 
 Det tar inte många sekunder innan 
han svarar: 
 – Jag upplysningsdubblar personligen 
i stort sett aldrig enlägesöppningar med 
femkorts högfärg. Det är nog världsstan-

dard. Om man upplysningsdubblar med 
12-15 hp och femkorts högfärg kommer 
man aldrig kunna redovisa sin färg sena-
re, eftersom bjuden färg efter egen UD 
visar en över stark hand.
 Ett skäl till att expertisen redan för 
många år sedan övergick till att bjuda en 
femkorts högfärg på entricksnivån byg-
ger på statistik. Vi fick helt enkelt reda 
på, att det är 53% chans att partnern har 
minst trekortsstöd i vår femkortsfärg – 
och då känns det tillräckligt bra för att gå 
på den linjen. 

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

Även med denna hand väljer vi att kliva 
in med vår femkortsfärg, i stället för att 
dubbla, trots att man även har fyra spa-
der.
 Den normala styrkan på en upplys-
ningsdubbling på entricksnivån är som 
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minimum ungefär 12 hp, kanske 11 med 
perfekt 4-4-4-1 fördelning.
 Som ung bridgespelare i Skåne fick 
jag möjligheten att spela med den ti-
dens berömdheter som Alvar Stenberg 
och kungen av upplysningsdubblingar 
själv, Hans-Olof ”Hasse” Hallén. Den 
sistnämnde framförde allt som oftast 
principen, att om fördelningen passade 
för att dubbla behövde man inte vara så 
noga med poängstyrkan. 

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

Om Hasse satt med en hand som denna 
och hörde motståndarna bjuda 1c–1s 
skulle inte vilda hästar kunna stoppa ho-
nom från att dubbla. Var man partner 
fick man anpassa sig och inte bjuda för 
hårt på andra sidan!
 Om vi ska stanna kvar i positionen 
efter öppningshanden, så är det lite skill-
nad om öppningsbudet är på två- eller 
tretricksnivån. Säg att vi har detta bud-
läge:

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

SYD VÄST NORD ÖST
   32  
?

Det som skiljer är, att vi efter högre 
öppningsbud inte har lika mycket bud-
utrymme att leka med. På en högre nivå 
kan vi inte bjuda lika bekvämt.
 Nu, efter 32 finns inte lika goda möj-
ligheter till ett samarbete i budgivning-
en. Väst kanske t o m spärrar vidare med 
42 eller rent av 52. Även om 33 fortfa-
rande kan vara största chansen att hitta 
en trumf snabbt måste vi kanske tänka i 
andra banor?
 Jag kollar med Mikael igen:
 – Här tror jag man får ha lite olika 
åsikter. Med fem spader och tre hjärter 
är det svårare, men med den aktuella 
handen är det mindre risk att kliva in 
med 33. Man kommer inte att missa 
spadern, då partnern fortfarande kan 
bjuda 3s. Problemet med dubbelt med 
5-3 i högfärgerna är att man ofta hamnar 
på 4-3 i den ena högfärgen när man har 
5-3 i den andra. Förr dubblade jag ofta 
med en hand som i exemplet, men insåg 
sen att jag ofta hamnade i fel utgång el-

ler högfärg och har i stället valt att oftare 
kliva in på mina femkorts högfärger efter 
spärr med 3 i lågfärg.
 Om Väst passar på vårt inkliv är allt 
frid och fröjd så långt. Men det kan bli 
problematiskt om han stöttar partnern. 
De aktuella zonförhållandena har också 
betydelse och om Öst-Väst är i fördelak-
tiga zoner går det ofta så här:

SYD VÄST NORD ÖST
   32 
33 42

Motståndarna har ofta nio eller tio ruter. 
Det innebär att vår partner har två eller 
tre och alltså minst tio kort i de andra 
färgerna. Det innebär också att oddsen 
för att hitta partnern med hjärterstöd nu 
är ännu bättre. Det kan däremot bli mer 
problematiskt att hitta en utgång i någon 
av de svarta färgerna.
 Det är som Mikael säger, att bjuda 
sin färg över 32 är inte ett självklart val. 
Dubbelt kan ibland fungera bättre. Om 
vi dubblar och partnern har en jämn 
hand kan han kanske dubbla 42. Då får 
vi bjuda vår hjärter och bjuder partnern 
en egen färg har vi ju stöd till den.
 Om vi igen flyttar en hacka på den ak-
tuella handen:

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

Med 4-5 eller 5-4 i högfärgerna tror jag 
att Mikael och jag är helt överens om att 
dubbla på en spärröppning men bjuda 
den längsta färgen på en enlägesöppning.
 Ju högre öppningsbudet är desto mer 
talar det för en dubbling i valet mellan 
att bjuda en färg och dubbla. Dubblingen 
ger också partnern en chans att straffpas-
sa.
 Det här är en speciell situation:

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

SYD VÄST NORD ÖST
   43  
?

Om vi sitter med denna hand efter en 
öppning med 43 så tror jag väldigt 
många väljer att bjuda 4s  framför att 

dubbla även om vi har stöd i andra fär-
ger. 
 Skälet är att 4s är ett bekvämt bud 
och att det blir svårt att hitta 5-3 i spader 
om vi dubblar. Samma sak om det går 
33-43 eller något liknande.
 Om färgerna ligger annorlunda och 
man har fem kort i en av lågfärgerna blir 
det lika självklart att dubbla. Därför är 
det sällan aktuellt att bjuda en femkorts-
färg om öppningen är 4s eller ännu hö-
gre.
 Jag råkade vara åskådare på några gi-
var när Cecilia vid 14 års ålder (tror jag) 
spelade en tävling med pappa Magnus 
i Falkenberg. Jag blev imponerad då –
och det är jag fortfarande. Det finns inte 
många bridgespelare i världen som är 
lika bra som ”Cilla” – och ändå är hon 
lika ödmjuk som hon alltid varit.
 Innan jag skrev denna artikel fråga-
de jag Cecilia om vad hon rent allmänt 
anser om dubbla eller bjuda. Det är en 
svår fråga när man inte vet samman-
hanget, men hon fann sig snabbt! Så här 
sammanfattade hon det på ett enkelt och 
tydligt sätt:
 – Ett generellt råd är väl att se dubbelt 
som en flexibel hand där man inte vet 
riktigt vilket kontrakt som passar bäst. 
Dubblingen ber partnern berätta något 
(mer) om sin hand eller avgöra vad vi ska 
spela, medan bud eller inkliv snarare för-
söker visa sin egen hand med ett tydligt 
förslag om vad jag vill spela.
 Ett inkliv kan vara av varierande styr-
ka och ganska svagt om det är på lägsta 
nivå. En vanlig tes är, att man kliver in 
med upp till 16 hp och dubblar med fler. 
Det är en bra regel för de flesta situatio-
ner. Vi ser på en hand:

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

SYD VÄST NORD ÖST
   13  
?

Det är kanske inte så stor risk att alla 
passar om vi bara bjuder 1s. Och det 
kan ju förstås vara rätt att inte komma 
högre. För att samarbetet med partnern 
ska fungera bör vi dock visa vår starka 
hand, genom att börja med en dubbling 
hoppas på att kunna återbjuda 2s.
 Ett exempel på buden efter en dubb-
ling:
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SYD VÄST NORD ÖST
   13 
D 23 3c pass 
?

Här bjuder partnern frivilligt och då har 
han ju lite kort eller, om han är svag, en 
bra klöverfärg. Då är det ingen fara med 
att bjuda 3s för att visa vår extra starka 
hand. 
 Vårt bud blir till och med krav nu, när 
vi har extra styrka och partnern bjudit 
frivilligt (eller hoppat).
 Om vår partner inte visat några vär-
den, utan bara passat på motståndarnas 
bud eller bara gett svar på tal, kan det se 
ut så här:

SYD VÄST NORD ÖST
   13 
D pass 2c pass 
?

Nu måste vi följa upp enligt planen och 
bjuda 2s. Vi visar då en hand med cir-
ka 17-20 hp, men budet är inte krav. 
Skulle vi ha ännu bättre får vi göra ett 
hoppande bud eller bjuda ett överbud i 
motståndarfärgen med 23 i ovanstående 
budläge.
 Om vi har en kravhand blir det ännu 
svårare:

SYD VÄST NORD ÖST
   13 
D pass 2c 23 
?

Om Öst bjuder igen ska vi fortfarande 
bjuda 2s med den aktuella handen. Om 
vi har en ännu starkare hand och vill krä-
va finns förutom överbudet möjligheten 
att dubbla igen som en upprepad UD. 
När vi gjorde en upplysningsdubbling på 
första varvet sitter vi väldigt sällan med 
en hand där vi vill straffdubbla samma 
färg på nästa nivå.
 Principen med överstarka händer att 
vi mer eller mindre alltid måste bjuda 
vår färg nästa gång. Som tur är vet inte 
motståndarna att vi har den handen, så 
ibland får vi göra vårt jobb i lugn och ro! 

Dubbelt eller sang?
Vårt problem kan ibland också vara: Ska 
vi dubbla eller bjuda sang? 
 Har vi en överstark hand som är ba-
lanserad kan vi ha följande budläge:

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

SYD VÄST NORD ÖST
   13   
D 23 pass pass 
?

Men en balanserad hand som är för stark 
för ett inkliv med 1NT är receptet att 
dubbla först och sedan återkomma med 
sang. Ska vi då bjuda 2NT här? Vi har 20 
hp och det borde ju räcka, men det finns 
en varningssignal. 
 Så här säger Cecilia (bilden):
 – 2NT ser ut att 
beskriva handen 
bäst, men då 
partnern för-
väntas vara 
väldigt svag 
kommer 2NT 
ofta leda till att 
vi hamnar i fel 
delkontrakt. Jag väl-
jer att dubbla.
 Med de aggressiva budmetoder som 
gäller idag kan Öst ha öppnat på 10-11 
poäng och Väst kanske höjt på 4-5 po-
äng. Ännu värre kanske om Öst öppnat i 
tredje hand med ännu mindre. Vi kan ha 
uppåt utgångsstyrka men partnern kan 
också vara i stort sett blank.
 Men, som Cecilia också resonerar, 
ibland får man ge upp utgångstankarna 
och i första hand hitta ett spelbart kon-
takt.
 Som jag känner honom kan jag inte på-
stå att Micke är lika ödmjuk som ”Cilla”, 
men han är också försiktig med denna 
hand!
 – Som jag spelar lovar 2NT ungefär 
20-22 hp, vilket är vad vi har. Dock är det 
inget som slår eget omdöme, så om jag 
bjuder 2NT kommer jag ofta få spela det. 
Förmodligen har inte partnern särskilt 
mycket att bidra med, så 2NT lär sluta 
illa med ont om stick och dålig kommu-
nikation. Jag ser endast potential i ett 
färgkontrakt; då kan partnern i alla fall 
leverera lite stick i en trumffärg. Dubbelt 
blir mitt val.

 Det finns inte mycket tillägga till deras 
resonemang. Vårt hjärterhåll är ömtåligt 
och det hjälper inte mycket om partnern 
har damen eller knekten andra, när spel-
föringen är på Syds hand.

Multi 22
En vanlig konvention som vi ofta möter 
är Multi 22. Det budet innehåller ofta 
någon svag tvåöppning i högfärg eller en 
balanserad hand med 20-21 hp. Vad gäl-
ler då i fråga om inkliv eller dubbla. Är 
det någon skillnad?

SYD VÄST NORD ÖST
   22  
?

Som jag ser det är det egentligen ingen 
skillnad på valet här. Har vi en femkorts 
högfärg eller en lång lågfärg kan vi kli-
va in med färgen. Annars kan vi dubbla. 
Om vi bjuder 2NT visar det från 15 bra 
till 18 hp, men frågan är om vi ska göra 
det med två hackor i en högfärg? Antag-
ligen inte.
 Det finns däremot en annan skillnad. 
Eftersom vi inte vet vilken högfärg öpp-
naren har, kan vi därför dubbla på i stort 
sett alla balanserade händer med öpp-
ningsstyrka som inte passar in på 2NT.

Stöddubbling
En annan populär konvention är s k 
stöddubblingar. Ett exempel:

SYD VÄST NORD ÖST
12 pass 1s 23  
D

Syd visar trekortsstöd i partnerns färg i 
denna budgivning. Om man i stället hö-
jer till 2s lovar han fyra spader. 
 Syd kan ha denna hand:

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

Syd dubblar och visar tre spader. Störs-
ta nyttan av dessa dubblingar har man 
om Väst höjer till 33 och Nord har lite 
tillägg och kan bjuda igen. Har han bara 
fyra spader är han försiktig med att bjuda 
3s och kanske satsar på motspel i stället. 
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 Hur kunde vi klara oss innan stöd-
dubblingen uppfanns, kan man undra? 
Då fick man helt enkelt höja, vare sig 
man hade tre eller fyra spader. De fles-
ta av oss höjer ju även ibland på tre kort 
utan in kliv om handen är obalanserad. 
 Själv är jag inte så positiv till denna 
konvention. Jag ser fördelar men också 
vissa nackdelar. Det är bra att skilja på 
tre eller fyra trumf om partnern behöver 
denna information men det är också lite 
avslöjande. Som motspelare vet man att 
det oftare är rätt med trumfutspel mot 
ett kontrakt på 5-3 än motsvarande på 
4-4 (och nästan aldrig rätt mot 5-4).
 Det finns också händer som man skul-
le vilja upplysningsdubbla.

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

SYD VÄST NORD ÖST
1c  pass 1s 23  
?

Med stöddubbling i arsenalen har Syd 
en svårbjuden hand utan möjlighet att 
upplysningsdubbla. Det som ändå talar 
för stöddubblingar är att händerna med 
trekortsstöd är mycket mer frekventa.
 Vi hinner med en situation till, där vi 
ofta har ett val mellan färg och dubbling:

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

SYD VÄST NORD ÖST
  12  1s  
?

I Sverige är det nog väldigt vanligt att 
spela med en ny färg på tvåtricksnivån 
som okrav efter ett inkliv, en konvention 
som knappast används av elitspelarna. 
Jag tror förklaringen är att okravsbuden 
passar bäst i partävling, där delkontrakt 
är lika viktiga som utgångar och slam-
mar. 
 När jag ger Micke och ”Cilla” detta 
problem förutsätter de därför att alterna-
tivet 2c är rondkrav. Så här säger Cecilia 
om budläget:
 – Dubbelt. Partnern kommer i första 
hand berätta om hen har fyra hjärter. 
Annars kan vi rikta in oss på 3NT om 
partnern har spaderhåll. Väljer jag 2c 
och nästa bjuder 3s och jag dubblar det, 
kommer partnern inte veta om jag vill att 

hen bjuder 3NT med spaderhåll hellre än 
43 med fyrkortsfärg.
 Jag måste fundera lite på hennes svar. 
Själv brukar jag tänka att det är bättre 
att bjuda 2c  för att inte få problem om 
motståndarna höjer till 2s. Vad jag talar 
om är detta budläge:

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

Om jag startat med 2c kan jag bjuda 33 
nu som ett naturligt kravbud. Jag ställer 
följdfrågan till Cecilia: Vad gör du om 
budgivningen går så?
 – Då dubblar jag igen. 3c är okrav för 
mig, om 2c direkt är krav.
 Precis. Det är det jag menar. Vi kan 
antagligen aldrig visa klöverfärgen om 
vi börjar med en dubbling eftersom 3c 
i det uppkomna läget visar samma hand 
med mindre styrka (åtminstone i expert-
kretsar). 
 Jag hoppas att få medhåll från Micke, 
men icke! Vi tar läget igen:

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

SYD VÄST NORD ÖST
  12  1s  
?

– Om jag inte dubblar nu kommer jag 
förmodligen aldrig kunna visa min hjär-
terfärg när motståndarna bjuder högt i 
spader. Bjuder inte motståndarna högt 
i spader är det ofta 3NT som ska spelas 
på partnerns hand. Med en balanserad 
hand är det aldrig 5c som står i fokus, 
så länge partnern inte har minst fyra 
klöver; men även den informationen får 
man om man dubblar, eftersom part-
nern kommer redovisa sin handtyp på 
min(a) dubbling(ar).
 Man blir aldrig för gammal för att lära 
något nytt, så jag får kanske tänka om. 
Nu för tiden är våra motståndare mer 
aggressiva är förr, så när jag förväntar 
mig en höjning till 2s, har en spärr med 
3s blivit mer vanlig på dåliga kort. Om 
vår hand är mer obalanserad kan oddsen 
öka för att 5c kan vara rätt kontrakt, 
men som Micke säger är denna hand an-
tagligen inte tillräcklig.
 Här spelar zonerna in också men helt 
klart har våra unga elitspelare bra motiv 
bakom sina budval. En liten förklaring 
till deras resonemang kan vara på sin 
plats: Vår hand kunde i stället ha varit 
denna:

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

Här börjar vi med 2c. Om nu Väst höjer 
till 3s kan man dubbla för att ta möjlig-
heten att komma i 3NT utan att riskera 
att partnern bjuder 43 med spaderhåll. 
 Det var allt för denna gång. Vad det 
blir i nästa nummer vet jag inte än. Kan-
ske försvar mot Multi. Vi får se!

Mikael Rimstedt.

Alla frågor om bridge, 
oavsett om det gäller 
budsystem, färgbehand-
lingar, böcker, berömda 
spelare eller annat 
skickas till Bridge. 

Våga fråga! E-posta till 
bridge@svenskbridge.se

FRÅGA
BRIDGE
FRÅGA
BRIDGE
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Ibland händer det att du kommer i ett 
kontrakt och har väldigt få ingångar till 
bordet. Då gäller det att använda dem på 
bästa sätt. Här är ett exempel:

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

Vad öppnar du med?
Med hela 22 hp och en balanserad hand 
ska du öppna med kravbudet 2c. Du är 
för stark för att nöja dig med öppnings-
budet 2NT som visar 20-21 hp. Din part-
ner svarar 22 som ni har bestämt bara är 
ett reläbud. Båda motståndarna passar.

Vilket återbud väljer du?
Du ska definitivt bjuda 2NT som berät-
tar om 22-24 hp och en balanserad hand. 
Budet 2s lovar en obalanserad hand 
med minst femkorts spader, så det är 
alldeles felaktigt. Nu bjuder din partner 
3NT. Budgivningen har alltså gått:

DU (SYD) VÄST NORD ÖST
2c pass 22  pass  
2NT pass 3NT pass 
?

Vad bjuder du? 
Du har redan visat vad du har och ska 
definitivt passa.
 Du får klövertvå i utspel och det hela 
ser ut så här: 

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

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

Vad tycker du om  din partners 
budgivning?
Den var alldeles perfekt. Med 5 hp vet 
han att ni har utgångsstyrka.

Hur tänker du gå hem i ditt 
kontrakt?
En sak som alltid är viktig är att räkna 
dina säkra stick. Så det är vad du inleder 
med.

Hur många säkra stick har du?
Du har ett säkert stick i spader, tre i ruter 
samt två i klöver. Det ger totalt sex stick. 

I vilken eller vilka färger han du 
ordna de tre saknade sticken?
Du har fina möjligheter i såväl ruterfär-
gen som i spaderfärgen. Sitter rutern bra 
kan du få fem stick där och i spader finns 
det en mask att slå.

Hur lägger du upp spelföringen?
Viktigt är att du lägger lågt från bordet 
och vinner det första sticket med han-
dens klöveress. Gör du inte det har du 
ingen direktingång till bordet.

Vad bör du spela i andra stick?
Visst, du ska spela ruter.
 Vi antar att båda motståndarna be-
känner på E-K i ruter. Det betyder att 
du nu har fem säkra stick i ruter. Du tar 
också ut ruterdamen. 

Hur fortsätter du nu?
Nu bör du faktiskt spela en liten spader 
från handen. Förvisso får motståndarna 
då på sin kung, men du godspelar sam-
tidigt två spaderstick. Kanske kan Öst-
Väst nu ta två hjärterstick, men du har 
kontraktet säkrat med ett övertrick.
 Låt oss istället tänka oss att rutern inte 
sitter så snällt. När du tar för E-K i ru-
ter visar det sig att endera motståndaren 
hade kn-x-x-x från start. 

Hur lägger du upp spelet nu?
I och med den tråkiga rutersitsen har du 
bara dina sex säkra stick. För att gå hem 
i din utgång måste du satsa på att få fyra 
stick i spader. 

Hur ska du ordna dem?
Vi tittar på bara spaderfärgen:

  s kn 9 5 
    
    
    
    
  s E D 10 4

Överlägset bästa chansen är att maska i 
spader. Det gäller dock att spela färgen 
på rätt sätt.
 För att komma in till bordet tvingas du 
spela en klöver till kungen i fjärde stick. 
Sedan är det dags för spadermasken. 

Hur spelar du spaderfärgen?
Den korrekta färgbehandlingen är att 
inleda med spadernio. Om Öst bekänner 
med en hacka lägger du fyran från han-
den. Får du på spadernio är du fortfaran-
de inne på bordet och kan upprepa mas-
ken genom att spela spaderknekt. Lyckas 
masken även andra gången kan du spela 
spaderfem och maska för tredje gången, 
genom att spela spaderdam. Hela sitsen:

  s kn 9 5 
  3 kn 10 6
  2 10 8 7 4 2
  c K 6
s 6 2   s K 8 7 3
3 E 8   3 D 9 7 4 2
2 kn 9 6 3   2 5
c D 10 7 5 2  c kn 9 4 
  s E D 10 4
  3 K 5 3
  2 E K D
  c E 8 3
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Vad hade hänt om du inte spelat 
spadern på rätt sätt?
Säg att du börjat med spaderknekt istäl-
let för nian. Då får du på den. En ny spa-
dermask följer och du vinner med han-
dens tia. Nu har Öst K-8 kvar och du kan 
inte komma in på bordet för att upprepa 
masken.
 Det fungerar heller inte att inleda med 
spaderknekt och lägga tian från handen. 
Då blir läget detta:

  s 9 5 
    
  
s 6   s K 8 7
    
  s E D 4

När du nu spelar spadernio kan Öst 
täcka med kungen och du får bara tre 
spaderstick.

Slutord om spelföringen
Om rutern suttit snällt hade det blivit ett 
övertrick, men när den satt dåligt var du 
tvungen att satsa på spadermasken och 
spela färgen på rätt sätt. 

Fler givar på samma tema

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

Kontrakt: 3NT. Utspel: hjärterfyra.
 Du vinner första stick med hjärterdam. 
 
1)  Hur spelar du i partävling, där 
varje stick är viktigt?

2) Hur spelar du i lagtävling, där 
hemgången är det primära?

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

Kontrakt: 3NT. Utspel: hjärterfyra.
 Du vinner första stick med hjärterdam. 

1)  Hur spelar du i partävling?

2) Hur spelar du i lagtävling?

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

Kontrakt: 3NT. Utspel: hjärterfyra.
 Du vinner första stick med hjärterdam.

1)  Hur spelar du i partävling?

2) Hur spelar du i lagtävling?

Svar på A
Du har åtta säkra stick efter det att du 
fått på hjärterdam i första stick. Klart 
bästa chansen till fler stick finns förstås i 
klöver. Du kan ta E-K-D och hoppas på 
att färgen sitter 3-3. Då gör du minst ett 
övertrick. Det andra alternativet är att 
släppa det första klöversticket. Då klarar 

du hemgången om klövern som sämst 
sitter 4-2. 
 Oavsett spelform är det korrekta spel-
sättet att ge bort det första klöversticket. 
Skälet är att oddsen för att en färg ska sit-
ta 3-3 bara är 36%, medan oddsen för en 
4-2-sits är 48%.

Svar på B
Den här gången har bordet ytterligare 
en klöver, vilket påverkar oddsen ganska 
mycket. En färg sitter 3-2 i 68% av fallen, 
men 4-1 i bara 28%.
 Därför är det rätta att ta E-K-D direkt 
i partävling och satsa på övertrick. 
 I lagtävling eller i hemmabridge är 
det dumt att försöka tjäna 30 poäng och 
riskera hemgången. Bäst är istället att 
släppa det första klöversticket. Då får du 
ihop tio stick i 96% av fallen.

Svar på C
På nytt har du åtta klöver tillsammans 
med träkarlen, Den här gången sitter de 
5-3, istället för 6-2. I exempel B) konsta-
terade vi att du genom att ge bort ett klö-
verstick kunde ge dig utmärkta chanser 
till extra stick, genom att släppa ett stick 
innan du tog ut dina tre honnörer. Det 
gäller förstås även i detta fall och så bör 
du spela i lagtävling.
 Men i partävling finns det ett alter-
nativt spelsätt som ger dig möjlighet att 
säkra kontraktet om klövern sitter som 
sämst 4-1, men också att eventuellt ord-
na ett övertrick.
 Börja med en klöver till damen. Spela 
sedan en spader till handens kung och en 
klöver mot bordet. Skulle Väst nu saka 
vet du att klövern satt 1-4 från början – 
och då lägger du en liten från bordet och 
säkrar dina fyra klöverstick. Bekänner 
Väst andra gången i klöver satsar du på 
ett övertrick, genom att ta bordets höga 
klöver och hoppas på en 3-2-sits.

Kom ihåg!
1 KOMBINERA CHANSERNA! Försök 

kombinera dina chanser.

2 LÄR DIG FÄRGBEHANDLING! För-
sök lära dig behandla färger på 

korrekt sätt.

3 RÄKNA DINA STICK! Att räkna 
sina stick är ett bra sätt att 

se hur många stick du behöver 
godspela (producera).

A

B

C

FREKVENS NÄR 5 KORT SAKNAS
3-2  68%
4-1  28%
5-0  4%

FREKVENS NÄR 6 KORT SAKNAS
4-2  48%
3-3  36%
5-1  15%
6-0   1%
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The Power of Pass
Ron Klinger & Harold Schogger
Master Point Press; 96 sidor
Målgrupp: Klubbspelare
Språk: Engelska. Betyg: 4.

När jag såg ti-
teln för denna 
bok så skrev jag 
skämtsamt till 
redaktören, att 
denna borde jag 
förmodligen läst 
tidigare i karriären 
och bad ödmjukt 
att få den skick-
ad till mig. I Sverige känner många 
igen sig i att ”pass är bridgens svå-
raste bud” eller liknande uttryck. Det 
är en av bridgens svåraste läxor, att 
inte stirra sig blind på sina egna kort, 
utan alltid ta hänsyn till vad som sker 
i budgivningen. 
 Boken är indelad i inte mindre än 
35 olika teman. Några kommer du 
kanske känna igen, som bjud inte 5 
över 5 eller bjud inte två gånger om 
partnern balanserat. Kapitlen har of-
tast en inledande text, några frågor 
att svara på följt av ett exempel där 
diverse experter gjort bort sig. Som 
nästan allt Ron Klinger är med och 
skriver, så är boken enkel att ta sig 
till med väldefinierade verktyg att ta 
med sig till bridgebordet. 
 Boken är rekommenderad för 
klubbspelare och det tycker jag är 
ganska passande. Kanske jag ska 
tillägga, att om du får höra att du 
passar för mycket, så finns det an-
nat att läsa. Men för dig som har 
problem med att ta upp den där 
gröna, finns det flera goda poänger 
presenterade. 
 Betyget dras ned från 5 till 4, då 
författarna har varit aningen dåliga 
på att visualisera skillnader mellan 
händer där det är rätt att bjuda och 
när man ska säga pass i liknande 
positioner. Det hade givit boken en 
fördjupad bild av kortvärdering.

JESSICA LARSSON, NORGE

Constructive Bidding 401 & 402
Stephen Paul
Master Point Press; 204 och 200 sidor
Målgrupp: Klubbspelare och uppåt
Språk: Engelska. Betyg: 1.

Dessa två böcker 
lovar runt men hål-
ler dess värre tunt. 
Systemet som 
Paul satt ihop och 
presenterar i sina 
två böcker är stan-
dardmässigt och 
innehåller egent-
ligen inget särskilt 
intressant. När författarens omdöme 
dessutom är tveksamt (att inklivet 
4c över öppningsbudet 13 ska vara 
en bra hand med hjärter är inte så 
smart) och presentationen tveksam 
blir det lägsta möjliga betyg. 

MIKAEL GRÖNKVIST, STOCKHOLM

Misdefend These Hands With Me
Mark Horton
Master Point Press; 200 sidor
Målgrupp: Klubbspelare och uppåt
Språk: Engelska. Betyg: 4.

Mark Hortons föl-
jer upp Misplay 
More Hands with 
Me från 2019 med 
samma koncept. 
Efter det att läsa-
ren tagits igenom 
budgivningen hit-
tar Horton ett rim-
ligt, men inte opti-
malt, spelsätt. Efter 
att ha visat hela sitsen presenteras 
sedan en mer framgångsrik variant. 
Skillnaden mot hans tidigare böcker 
i serien är att han nu fokuserar på 
motspelet, vilket känns uppfriskan-
de. Boken är fylld av intressanta (och 
ganska svåra) givar och även om 
analyserna fortfarande är i kortaste 
laget för att man verkligen ska lära 
sig något är det trevlig läsning rakt 
igenom.
MIKAEL GRÖNKVIST, STOCKHOLM

Svaga tvåöppningar
Andrew Robson
Svenska Bridgeförlaget
36 sidor
Målgrupp: Klubbspelare
Språk: Svenska. Betyg: 4.

När jag börja-
de spela bridge 
var alla tvåöpp-
ningar starka. 
Gradvis har ut-
vecklingen gått 
framåt så att de 
flesta nuförtiden 
använder svaga 
tvåöppningar i 
åtminstone hög-
färg.  Skälet är förstås att de före-
kommer väldigt mycket oftare än 
starka och därför ger större positiv 
utdelning i resultatlistan. 
 I Svaga Tvåöppningar beskrivs de 
flesta varianter. Är man systemin-
tresserad är det bara att ta för sig. 
När man väl har bestämt sig är det 

dags att bestämma sig för den fort-
satta budgivningen.
 I boken har författaren ett väl ut-
vecklat system för hur den fortsat-
ta budgivningen kan ske. Dessutom 
innehåller boken underbyggda syn-
punkter på hur vilken längd tvåöpp-
naren ska ha i sin färg. Kan man ha 
sidofärg? Kan man ha sidofärg i en 
högfärg? Kan man ha femkorts färg? 
Sjukortsfärg? Färgkvalitet?
 Boken innehåller också bra rekom-
mendationer om hur man bäst för-
svarar sig mot svaga tvåöppningar.
 De flesta bridgespelare kommer 
tidigt i kontakt med svaga tvåöpp-
ningar. Det är lätt för nästan alla att 
ta till sig författarens åsikter. Boken 
kan därför rekommenderas så fort 
man tillgodogjort sig bridgens grun-
der och fått lite spelvana.
 Betyget blir en stark fyra av fem.
TOMMY GULLBERG, HÄGERSTEN

Nya böcker

BOK I FOKUSBOK I FOKUS
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KORSORDET
1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18 19

20 21 22

23 24

A S A K

B U D G I V N I N G A R

N T A A U

A D L A D P S T I C K

E K R A P U L A I

R U H Ö V

A S S O C I A T I O N E R

T K N N R

U U N D E R G Å B

K N U T A B E D L I G

D S L E S

O L J E P O R T R Ä T T

M Ö D N

Vågrätt

  1 Bakslag. (7)
 5   Får vi inte ha enligt välkänd    
 budgivning. (5)
 8 På inbillad sådan kan man få en GT   
 på SJ. (7)
 9 Lila eller violett kan leda dig rätt. (5)
10   Rutor att fylla i, blir ett slags fylleri. (3)
11   Plagiat. (9)
13   Valsa. (6)
15  Rask var detta har vi sett. (6)
16  Inte så sällan. (9)
18  Heter en norsk f d minister som kom   
 upp sig. (3)
20  Avslaget. (5)
22  Ligger över har väl en talpedagog    
 en gång lärt oss. (7)
23 Kan ha med överföringar att göra. (5)
24 Att man vid sådan kan höra Herrens   
 ord har med natten att göra. (7)

Lodrätt

 1 Kan bidra till att man är tilldragande   
 klädd. (5)
 2 I detta spel har vi hört Tommy   
 Körberg en del. (5)
 3 Kan ge 750 i ett protokoll. (9)
 4 Har låtit oss bli berörda av toner till   
 den vilseförda. (5)
 5 Kom först i det första. (3)
 6 Ost, men kommer från syd. (7)
 7 Koster känner en sådan väl till. (7)
12 För sådant som flyger och far,  
 en sådan intresse har. (9)
13 Kan underlätta om man via flaskpost  
 vill underrätta. (7)
14 Förspel. (7)
17 Måste man vara för att bli president i  
 USA. (3)
18 Bägare som hade kristna ägare. (5)
19 Kan man komma på till slut, när man  
 hör om detta klockslag. (5)
21 Är välsituerad både fram och bak. (3)
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Namn ..................................................................................................................................................................................

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

Postadress ....................................................................................................................................................................
Om du inte vill klippa sönder din tidning går det bra att kopiera denna sida. 

Lösningar skickas senast 27 maj till 
Bridgeförlaget, Hansens väg 10, 775 70 Krylbo 
eller e-post till bridge@svenskbridge.se

1/2022 – Kommentarer till några av lösningarna
•  Det var upptäcktsresande Sven Hedin som 1902  
 blev adlad (vågrätt 7) av Oscar II. Hedin blev   
 den siste som blev adlad i Sverige.
•  Agata (lodrätt 3)delar dag, 5 februari, med   
 Agda som blev känd genom Cornelis Vreeswijks  
 hönan Agda.
•  I den lilla goda orten Slöinge (lodrätt 9)växte   
 bordtennisspelaren Stellan Bengtsson upp.   
 Mini-Stellan blev 1971 den förste svensk som vann  
 världsmästartiteln i singel i pingis.

Vinnare
1 Lill Andersson, Norrköping 
2 Solbritt Jernberg, Orsa
3 Arne Karlsson, Örebro
4 Ann Ohlsson, Tibro
5 Marianne Sparud, Västra Frölunda
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	 s E K 5 4 
  3 E 8 6 5 4
  2 E K
  c K 4
    
           
     2 kn   
    
  s D kn 2
  3 D 3
  2 D 7 6
  c E D 10 7 3

SYD VÄST NORD ÖST
1c pass 13  pass  
1NT pass 22* pass 
2NT pass 6NT pass 
pass pass

Nord undersöker med XY-sang huru-
vida Syd har trekorts hjärterstöd. Med 
2NT berättar Syd om dubbelton.
 Utspel: ruterknekt.
 Hur ska Syd spela?

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

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

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

Öppningsbudet var naturligt med äkta 
klöver alternativt en svag eller överstark 
sang. 
 Utspel: hjärterknekt.
 Hur ger du dig själv störst hemgångs
chans? Trumfen sitter 22.

Hur hanterar du dessa kombinationer?

 
s E 4 3 2    s D 8 7 6 5 
   

   
Du behöver fyra stick.

 
s E K 4 2    s D 10 5 3 
   

   
Du behöver fyra stick.

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

   
Du behöver fem stick.

 
s E kn 5 4 3    s K 10 7 6 2 
   

   
Du behöver fem stick.

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

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

Syd bjuder enligt Modern Standard, 
där fyrkortsfärger öppnas enligt ramsan 
hjärter-klöver-spader-ruter. 2NT visar 
12-14 hp.
 Utspel: hjärtertvå, udda enligt 10-12.
 Gardera hemgång!

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

Här gäller det 63 med spaderkung i ut-
spel.
 

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

    
Ledtråd
Denna bricka passar utmärkt i kuriosa-
avdelningen!

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

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

SYD VÄST NORD ÖST
1s pass 22 pass 
2s pass 4s pass 
pass pass

Syd bjuder om sin spader och Nord hö-
jer till utgång. 
 Utspel: klöverdam. 
 Hur vill du spela för att klara hem
gången?

Spelproblem för alla

1 2 3

5
1

2

3

4
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LITE SVÅRARE  Mer utmanande spelproblem.    
TEXT: PO SUNDELIN, STOCKHOLM

Ros och ris och nya förslag skickar ni 
fortfarande till posundelin@yahoo.se.

Lite svårare 1  
Vi inleder med en mindre knepig stor-
slam. Lite förblindad av trumflängd, re-
nons och alla honnörer öste alltså Öst in 
7s. Nord spelar ut klöverdam. 
 Välj exakt spelsätt!

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

Lite svårare 2
Det här är en giv som kanske är bekant 
för vana problemlösare, men jag tycker 
den är värd att upprepas. Tycker du?
 Väst öppnar med 1s och Öst höjer till 
4s. Nord spelar ut hjärterdam.

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

Trumfen sitter 2-1.
  Spela!

Lite svårare 3
George Coffin var en legendarisk ame-
rikansk bridgeförfattare för länge sedan. 
Han är kanske inte så välkänd för den 
yngre generationen som han förtjänat.
 Här är ett av hans lättare problem:

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

Väst spelar 4s. Utspelet är klöverkung 
som täcks med esset. Olyckligtvis stjäl 
Syd och, kanske turligt, vänder med 
hjärterkung.
 Över till dig!

Lite svårare 4
Avslutningsvis (du är antagligen utmat-
tad av alla besvärliga spelföringar) ger 
jag dig chansen att fördela korten så för-
månligt som möjligt, så att Väst klarar 
7s mot alla försvar. Men, Öst-Väst har 
färre trumf och färre hp än Nord-Syd. 
Dessutom har både Öst och Väst jämna 
händer (4333, 4432 eller 5332).  
 Göran Ofsén hade hittat denna ut-
maning och skickat den till The Bridge 
World som bad om tillåtelse att få publi-
cera den, eftersom den enligt Göran nå-
gon gång tidigare funnits i vår tidning.
 Du kan underlätta jobbet genom att 
beskriva alla kort lägre än 9 med x.
 Lycka till!

Lösningar för alla spelproblem 
finns på nästa uppslag!               �

Det finns korthållare att köpa för dem 
som har svårt att hålla i korten, men även 
denna lösning verkar funktionsduglig för 
att sopa hem segern. 
 Bibi Wester författade vinnarbubb-
lan: Vad gör man inte för rent spel?! 
Grattis! Pris kommer till Huskvarna.

 PRATBUBBLAN

Hanna Willart ingick i det vinnande laget 
i Löparens Cup. Inte så konstigt kanske, 
när sonen Hugo fick hjälpa till att välja 
korten. Vad säger Hugo? 
 Den fyndigaste pratbubblan vinner 
ett present kort. För slag till pratbubbla 
vill redaktionen ha senast 27 maj till 
adressen:  Bridgeför laget, Hansens väg 10, 
775 70 Krylbo eller till e-postadressen 
bridge@svenskbridge.se.

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

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

Postadress: ...............................................
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Vad gör man inte
för rent spel?!

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

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

Mer info: www.svenskbridge.se.

SM MIXED
16-17 juli

SM MIXED
16-17 juli
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Lösningar                                                                                                                            Lösningar
Lösning – Lite lagom 1
Man kan förstås spela upp mot hjärter-
dam och senare testa klövern. Säkrast är 
att ta för klöverkung och sedan spela klö-
ver mot handen.
 Hela given:

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

Bekänner Öst är allt frid och fröjd. Då är 
det bara att maska med tian. Antingen 
står den eller så vinner Väst. Ni har då, 
oberoende av utfallet, godspelat det extra 
stick ni behöver för hemgång.
 Skulle Öst saka i på andra klövern, tar 
ni på handen och får försöka godspela 
ett extra hjärterstick genom att spela upp 
mot damen.

Lösning – Lite lagom 2
Lägg låg hjärter från bordet!
 Hela given:

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

Hjärterknekt ger stick. Nästa hjärter 
vinner du med esset och trumfar ut. Tre 
ronder klöver med hjärtersak följer. Där-
efter stjäl du hjärterdam. Som avslutning 
spelar du trumf till tian och fortsätter 
med ruter och täcker Östs kort så billigt 
som möjligt. Väst fastnar och tvingas ge 
favör.
 Vinner Öst med hjärterkung i stick ett 
hotas hemgången endast om Öst-Väst 
därutöver dels kan vinna två ruterstick, 
dels hitta en stöld i någon röd färg.

Lösning – Lite lättare 1

 
s E 4 3 2    s D 8 7 6 5 
   

   

Du behöver fyra stick. Inled med esset 
och spela sedan låg upp mot damen. 
Om inte kungen faller under esset får du 
hoppas på att kungen sitter tredje före 
damen. Med kungen minst tredje efter 
damen kan du aldrig få fyra stick. Sitter 
de saknade korten 2-2 får motspelarna 
bara ett stick.

Lösning – Lite lättare 2

 
s E K 4 2    s D 10 5 3 
   

   

Du behöver fyra stick och motståndarna 
har knekten. Börja med att lägga ner es-
set och kungen. Följer båda motspelarna 
ramlar knekten, om den inte redan gjort 
det, när du tar stick för damen. Visar 
det sig att Syd inte kan följa färg andra 
ronden, slår du masken med tian. Är det 
Nord som sakar, har Syd knekten garde-
rad och du kan aldrig få fyra stick.

Lösning – Lite lättare 3

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

   

Du behöver fem stick. Inled med kung-
en. Du räknar med att damen ramlar 
första eller andra ronden, men om Nord 
sakar när kungen spelas betyder det att 
Syd från början hade D-10-9. Du slår då 
den upplagda masken med knekten och 
fäller sedan damen när esset spelas. Om 
Nord startade med D-10-9 kan du inte 
få fem stick.

Lösning – Lite lättare 4

 
s E kn 5 4 3    s K 10 7 6 2 
   

   

Du behöver fem stick. I 78% av fallen sit-
ter färgen 2-1 och för det mesta har du 
alltså inga problem; det är bara att lägga 
ner esset och sedan kungen. Det är de 
kvarvarande 22% som är utmaningen. 
Du har då två alternativ: antingen inle-
da med esset eller kungen – och sedan 
hoppas att damen kan maskas ut. Risken 
är att du lägger ner fel honnör och inte 

kan maska. Det finns inte någon givet 
svar, men bortsett från fingertoppskäns-
la kan budgivningen ge vissa ledtrådar. 
Har en motspelare i budgivningen ex-
empelvis visat längd i en färg (t ex ge-
nom att spärröppna) eller två färger (t ex 
Michaels överbud) är det mest troliga att 
den andra motståndaren är den som har 
tre kort i denna färg.

Lösning – Lite lättare 5

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

Väst spelade ut klöverdam och Öst hög-
markerade med tvåan. 
 Spelföraren såg inga faror. Han räk-
nade med att kunna kasta två klöver-
förlorare på bordets höga hjärter. Glad i 
hågen försåg han sig med klöveress och 
spelade hjärter till kung. Bordet hade 
inte någon direktingång, så spelföraren 
spelade låg trumf till nian. Öst ingrep 
dock med esset, inkasserade klöverkung 
och spelade mer klöver till Väst. Ruteress 
gav sedan beten.
 Hade spelförarens plan lyckats, skulle 
Öst-Väst endast fått två stick: trumfesset 
och ruteress. 
 Vad gick fel?
 Den som gapar efter mycket mister 
ofta hela stycket, är ett talesätt som pas-
sar väl in här. Spelföraren bör inse, att 
risken är överhängande att motspelarna 
snabbt hämtar hem två klöverstick om 
de får chansen. Syd borde därför, efter 
att ha vunnit klöverutspelet med esset, 
i andra stick spela hjärteress. Visst, det 
fäller kungen, men därefter kan en klö-
verförlorare sakas på hjärterdam.
 Det rekommenderade spelsättet säger 
tack och adjö till övertricket, men säkrar 
i praktiken hemgången.

   B R I D G E4 2
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Lösningar                                                                                                                            Lösningar
Som du ser brydde man sig inte så myck-
et om konkurrensbudgivning på den ti-
den.
 Du stjäl förstås hjärterkungen högt, 
dels för att ha en spaderingång till bordet 
och dels, efter uttrumfning, kunna spela 
klöversju mot bordet.
 Om Nord vinner med damen kan du 
efter klövertio och spader till bordets nia, 
saka tre ruter på hjärteress och två stora 
klöver. Om Nord släpper klövern, vin-
ner du på bordet och sakar klövertian på 
hjärteress.

Lösning - Lite svårare 4
Uppenbarligen får inte Nord kunna 
spela ut ett ess. Och för att kunna ta 13 
stick skulle vi alltså behöva alla ess plus 
åtminstone två damer, men då har vi för 
många hp. Alltså har fi något ess och för 
att Nord inte ska kunna spela ut den fär-
gen måste han ha renons där.
 Nord har alltså renons i låt oss säga 
hjärter. Vi ska ta 13 stick. Med villkoren 
att vi har jämna händer måste detta ske 
i tre färger (Syd har ju hjärteresset). 13 
kan bara åstadkommas genom 4+4+5. 
 Vår trumffärg (där vi är av med åt-
minstone 3 hp – fi har ju 10 i hjärter och 
högst K-kn i båda lågfärgerna) består en-
ligt villkoren av högst sex kort, 4-2 eller 
3-3. Med 3-3 ser det alltför svårt ut att 
kunna slå två (nödvändiga) trumfmas-
kar, och få in både tillräckligt många 
sidostick och en överstöld  (eftersom 
annars måste någon få stick för trumf-
längden). Återstår alltså 4-2, lämpligen 
E-D-10-9 till kn-x. Ett exempel på sitsen: 

  s x x x x
  3 —
  2 kn x x x
  c x x x x x
s E D 10 9   s kn x
3 x x   3 x x x
2 x x x   2 E D 10 9 x
c E D 10 9  c x x x
  s K x x
  3 E K D kn 10 9 x
  2 K
  c K kn

Två jämna händer, 19 hp, sex trumf och 
13 stick. Du kan förstås byta plats på 
singelkungen eller bestämma vem som 
har vilka sidofärger.
 Det är inte varje dag man klarar stor-
slam med två jämna händer, när fienden 
har en stark tvåöppning.
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Lösning – Lite klurigare
Syd går hem ganska enkelt – om han fat-
tar att han måste stjäla utspelet på båda 
händer. 
 Du ser spelsättet, va? Stjäl alltså ut-
spelet på båda händer och trumfa ut. Så 
ruterkung, följt av ruterknekt till damen. 
Öst måste släppa den, men då kontrar du 
med att spela klöver till knekten.
 Given är från boken MaxBridge.

Vinn utspelet med klöveress. Rutern 
måste sitta 3-2, så att du kan stöldresa 
den. Du måste också vara försiktig med 
ingångarna till handen.
 Spela E-K i trumf, två höga ruter,nian 
i trumf som du tar över med tian. Häm-
ta in hjärterhonnörerna och saka ruter. 
Stjäl en ruter högt, och kom tillbaka till 
handen med trumftrean. Saka klöverför-
loraren på din stora ruter. 
 Lägg märke till hur  viktigt det var att 
först ta hem bordets ruterhonnörer. Du 
hade ju inget överflöd av ingångar till 
handen.

Lösning – Lite svårare 2
Du spelar 4s med hjärterdam i utspel.

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

Vi undviker en lång historia. Vinn hjär-
teress, stjäl en hjärter, spela spaderkung 
och -ess, stjäl den sista hjärtern och slå 
ifrån dig med ruter till nian. 
 Om Nord vinner måste han hjälpa till 
med någon av lågfärgerna eller en vända 
mot dubbelrenons.
 Om Syd vinner kan han fortsätta med 
klöver till Nord som då blir inpetad. Spe-
lar Syd ruter täcker du – och Nord fast-
nar igen. 

Lösning – Lite svårare 3
Du spelar alltså 4s. Syd stjäl den utspe-
lade klöverkungen (som du täckte) och 
vände med hjärterkung.

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

Lösning – Lite svårare 1
Du behöver bli av med dina lågfärgsför-
lorare, och kan bara saka två på hjärter-
honnörerna. Men om rutern kan resas 
med stöld efter att två hackor försvinner 
på hjärter ...

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

Lösning – Lite lagom 3
Lägg låg hjärter från bordet. Öst vinner 
med tian och returnerar spader. Given:

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

Ingrip då med spaderess och godspela 
två ruterstick. Kommer Öst in och re-
turnerar spader, täcker du så billigt som 
möjligt. Därmed har du sju lågfärgsstick 
till högfärgsessen för hemgång.
 Maskar man med hjärterdam (eller 
spaderdam) finns det risk för att kon-
traktet ska gå bet.
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                     En juniorspelares 
            liv på klubben
         Julias mormor accepterade inte ett nej. Hon anmälde Julia 
      till en bridgekurs – och resultet blev lyckat. Idag är Julia biten 
   och spelar regelbundet i Kalmarsunds BK.
TEXT: JULIA BORG, KALMAR  FOTO: PRIVAT

En dag för tre år sedan frågade min mor-
mor om jag ville gå en kurs i bridge. Jag 
hade ingen aning om vad bridge egent-
ligen var för något. Mina fördomar sa 
att det var ett kortspel som bara gamla 
människor spelar. Fastän en förkärlek till 
kortspel finns, trodde jag som 18-åring 
inte att jag skulle passa in. Jag svarade 
nej på min mormors fråga.
 Några dagar senare plingade det till i 
telefonen. Det var ett sms från mormor: 
Nu har jag anmält dig och morfar på 
bridgekurs. Ni börjar på onsdag. 
 Mormor struntade alltså fullständigt i 
vad jag hade sagt! Men, idag är jag otro-
ligt tacksam för det. Tack, mormor! Och, 
tack morfar för att vi gjorde det tillsam-
mans. Och, juste… Tack för fikat!

En av få juniorer på klubben
Så hur är det egentligen att börja i en 
bridgeklubb som en av få juniorer? Som 

sagt var det ingen självklarhet att jag 
skulle börja spela bridge. Det har inte 
heller alltid varit en självklarhet att jag 
ska fortsätta spela. Till en början var 
det mormor som pushade mig framåt. 
Sedan var det kursledaren Birgitta som 
tog tag i mig för att få mig att komma 
igång på riktigt. Bara några veckor efter 
kursen var slut så bjöd Birgitta med mig 
till att spela i min första riktiga partäv-
ling på klubben. Jag ljuger om jag säger 
att jag inte var nervös. Jag ville ju inte 
göra bort mig. Det visade sig inte vara 
så dumt, trots allt. Det var välkomnan-
de motspelare som visade sig vara nöjda 
med att det äntligen kommit en lite yng-
re spelare in i klubben igen. Om jag var 
bra eller dålig spelade inte så stor roll för 
dem. Den senaste pushen jag kände att 
jag verkligen behövde, var när corona-
restriktionerna drog igång och jag trod-
de att mitt bridgespelande hade nått sitt 
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slut. Som tur var hörde mina nuvarande 
bridgepartners av sig till mig för att få 
med mig i en lagtävling över sommaren. 
Sedan dess har jag aldrig kunnat tänka 
mig tanken att sluta igen.

Väl omhändertagen
Min egen erfarenhet på Kalmarsunds BK 
har haft positiv inverkan för min utveck-
ling. När jag började spela blev jag näm-
ligen omhändertagen direkt. Jag tror 
att många unga tänker likadant som jag 
gjorde, när mormor frågade mig om att 
börja spela bridge. Att det låter tråkigt 
eller t o m jobbigt att börja spela bridge, 
då det kanske inte finns några andra i 
samma ålder. I efterhand förstod jag att 
dessa tankar var helt onödiga och felakti-
ga. Det har nämligen varit hur roligt som 
helst. Medlemmarna där jag spelar i Kal-
mar bjöd in mig fort och med öppna ar-
mar. De var oerhört trevliga och många 
visade intresse för att spela tillsammans 
med mig, även när jag är kass! Att vara 
junior i klubben, där de flesta andra är 
veteraner, tycker jag knappt märks. Jag 
har fått många nya goda vänner och 
bridgepartners. Vi kan skratta, retas eller 
bara ha det trevligt tillsammans.
 Det är alla dessa människor som fått 
mig att inse hur rolig, trevlig och spän-
nande bridgesporten faktiskt är. En 
bricka är aldrig den andra lik, vilket gör 
att man konstant ställs inför nya utma-
ningar och dilemman. Att hela tiden 
kunna lära sig mer och utvecklas, det 
är detta som gör att jag kan spela en hel 
helg, morgon till kväll. Och när det är 
över och jag är hemma igen blir jag åter-
igen sugen på att spela mer.
 Fastän jag trivs jättebra med mina ve-
teraner önskar jag att fler juniorer rekry-
teras, så att fler får chansen att uppleva 
denna mångsidiga, spännande och fa-
miljära sport.

Mormor såg till att Julia och morfar kom igång med bridge.
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29-30 januari spelades JSM-par. Från 
början skulle det hållas i Norrköping, 
men tyvärr flyttades tävlingen till Real-
Bridge några veckor innan start p g a det 
då rådande smittoläget. Det var förstås 
tråkigt att inte kunna träffa alla live men 
det var definitivt roligare än att det inte 
blev av alls. Vi var 12 par som möttes 
över fyra brickor två gånger; tävlingen 
bestod alltså av 88 brickor. 
 Vi hoppar direkt till slutet av tävling-
en. Inför den sista ronden låg vi (artikel-
författarna) etta med 1,5 toppars ledning 
med Klara Gustafsson–Tobias 
Bern hack i häl. På de tre första 
brickorna i ronden lyckade vi 
skrapa ihop ynkliga 60%. Om 
JSM hade haft ett spurtpris skulle 
våra motståndare ha vunnit det 
utan tvekan! Inför sista brickan 
hade vi förlorat vår ledning och 
låg tvåa med 0,28% upp till guld. 
Vi behövde en bra bricka, men 
det visste vi förstås inte. Våra 
motståndare samt Klara och To-
bias fick ta upp följande händer 
på tävlingens avslutande bricka:

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

Efter starka 2c av Väst vid båda borden 
landade Klara och Tobias i 4s medan 
våra motståndare bjöd sig till 63 med 
Öst som spelförare. Klara och Tobias tog 
tolv stick för strax under medel. Vi be-
hövde beta 63 för att ta hem guldet. 
 Harry spelade ut klöverkung. Spelfö-

raren vann med bordets ess och spelade 
direkt hjärterdam. Ivar såg att om han 
stack damen så skulle spelföraren inte 
få några svårigheter med att spela hem 
kontraktet. Efter exempelvis klöverskifte 
kan spelföraren stjäla, trumfa ut och stjä-
la upp spadern. I egenskap av den korta 
rutern såg Ivar att det fanns en chans till 
bet om han lät bli att spela hjärterkung-
en, vilket han gjorde. Spelföraren måste 
göra sig av med sina klöverförlorare inn-
an uttrumfning. Med hjälp av en klöver-
stöld kan spelföraren göra sig av med en 

av klöverförlorarna, men de resterande 
två måste sakas bort. För att spelföraren 
ska ha en chans måste två ronder spader 
stå, men sedan måste han välja mellan 
att saka den sista klövern på antingen en 
ruter- eller spaderhonnör. Sannolikhe-
ten att rutern sitter 4-3 är större än san-
nolikheten att spadern sitter 3-3 och Ivar 
hoppades förstås på att spelföraren skul-
le välja ruter. Efter det att spelföraren 
fick vinna för hjärterdam spelade denne 
in sig på handen med ruter till ess, stal en 
klöver och spelade sedan två spaderhon-
nörer och en ruterhonnör och läget såg 
nu ut som följande:
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  s 8 6 
  3 K 4 3
  2 —
  c 10
s D 9 7 4   s —
3 —   3 kn 10 9 8 7
2 D 4   2 —
c —  c 9
  s —
  3 —
  2 9 8 7
  c D 8 3

Spelföraren satsade mycket riktigt på 
rutern 4-3. Ruterdam begärdes  –
och Ivar stal lågt. Spelföraren var 
chanslös och var tvungen att ge 
upp ett trumf- och ett klöverstick. 
 Ett enklare spelsätt är att stjäla 
två klöver. Då går kontraktet hem 
så länge ingen har singel i spader 
eller ruter. Det är intressant att no-
tera, att om Öst-Väst haft följande 
kort skulle antagligen de flesta valt 
det ovanstående spelsättet.

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

Alltför många hp kan vara vilseledande!
 Vägen till hemgång är att efter hjärter-
dam spela E-K i spader och E-K i ruter 
följt av ruterdam. Det garderar att Nord 
har två ruter och spelföraren kan då gå 
hem om spadern sitter 3-3 eller som i 
detta extrema fall, att den som har alla 
spader kvar också har alla hjärter. 
 50 in på brickan gav en ren topp och 
lyfte oss till första plats. Vi blev förstås 
jätteglada och insåg först efteråt hur dra-
matisk den sista ronden var. 
 Vi vill tacka Juniorkommittén för att 
de anordnade tävlingen och genomförde 
den på ett mycket bra sätt, trots bytet till 
RealBridge!

Harry & Ivar 
vann JSM par
JSM par blev en tuff kamp mellan Klara Gustafsson–Tobias Bern och Harry 
Hjort Warlenius–Ivar Lichtenstein. Harry & Ivar avgjorde på sista brickan. 
TEXT: HARRY HJORTH WARLENIUS & IVAR LICHTENSTEIN, HÄGERSTEN  FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN (MITT I)

17-åriga Hägerstensborna  
Harry Hjort Warlenius (t v) och 
 Ivar Lichtenstein vann JSM par. 



   B R I D G E4 6

NYBÖRJARTRÄFFEN 2022

GULDGRUVANGULDGRUVAN

       För inte så länge sedan berättade       
    BK    Albrekts unga tjejtrio om  
    deras nya juniorsatsning på gymnasiet 
i Varberg. Nu har juniorerna, tillsam-
mans med läraren och initiativtagaren 
Lars-Anders Callenberg, vågat ta sina 
första steg till bridgelokalen där klub-
bens seniorer tog emot dem med öppna 
armar. Nu dröjer det inte länge förrän de 
spelar sin första partävling på klubben, 
men än så länge fortsätter deras grund-
utbildning på söndagarna. 
 Samtidigt, i Göteborg, har fyra nya 
bridgestjärnor sett dagens ljus. Redan 
efter ett par utbildningspass under min 
trygga ledning, där de lärde sig budgiv-
ning, tog de språnget till Göteborgsligan. 
Resultatmässigt blev inte första matchen 
någon succé, men nu hade de fått riktig 
smak på spelet. I nästa match, bara nå-
gon vecka senare, lyckades de spela oav-
gjort och lyckan var stor när de fick sina 
första silverpoäng.  

 Lika klart som att 1+1=2 var det givet 
att länka ihop bridgegängen. En söndag 
i februari tog vi min bil ner till Varberg 
och fick tillsammans med de nyblivna 

spelarna i BK Albrekt lära oss mothands-
budgivning. Det var Lars-Anders Cal-
lenberg som höll i trådarna den kvällen. 
Givetvis kommer det bli fler utflykter.  

               Utflykt till Varberg
        Våra juniorer aktiverar sig och utbyter erfarenheter. Ett gäng från 
   Göteborg besökte nyligen likasinnade i Varberg. 
TEXT: AXEL SELVÉN, VARBERG  FOTO: PRIVAT

Från torsdag 26/5 till lördag 28/5 
(Kristi Himmelsfärdshelgen) ses vi 
på Riksläger igen! Den här gången 
är det Värnamo som bjuder in 
oss. Lägret börjar med lunch på 
torsdagen och slutar efter lunch 
på lördagen. Vi blandar pass 
där vi får lära oss nya saker med 
tävlingar och annat kul. 

Nytt för i år är att vi kommer att 
ha minibridgepass så att alla 
kan vara med oavsett vilken nivå 
man är på. 

Lägret kostar 500 kr. Kolla med din 
klubb om de är med och bidrar; 
det gör de allra flesta. 

Du ordnar själv din resa till Vär-
namo. Kom ihåg att boka så 
tidigt som möjligt för att få tag i 

de billigaste biljetterna. Det finns 
järnvägsstation i Värnamo och 
man blir hämtad där. Gå in på 
hemsidan och läs mer om lägret 
och hur du söker bidrag om din 
klubb inte är med och betalar. 

Har du frågor? Kontakta Sigrid, 
junior- och rekryteringskonsulent 
på tel 019-277 24 88 eller e-post 
ssv@svenskbridge.se.

RIKSLÄGER  2022RIKSLÄGER  2022
VÄRNAMO • 26–28 MAJVÄRNAMO • 26–28 MAJ
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MiniBridge

Det beräknas finnas drygt en miljon kortspelare i världen 

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

Alla spelar efter samma regelbok. Här ska du på några 

minuter få en inblick i kortspelet som roar och utmanar. 

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

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

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

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

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

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

Protokoll finns på nästa sida.

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

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

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

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

Här ses ett glatt juniorgäng med artikelförfattaren längst till höger.
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TEXT: BIRGITTA LAGNELL, GÖTEBORG  FOTO: PRIVAT

1 april – 31 maj
Nybörjarträffen är ett viktigt led i uppföljningen av kursverksamheten. Vi hoppas att er klubb ställer upp och arrangerar  
ett heat för era nybörjare. Nybörjarträffen spelas som simultantävling, vilket innebär att man spelar samma givar på  
alla klubbar. Klubben avgör själv vilket datum inom perioden den önskar spela. Nybörjarträffen är öppen för spelare 
enligt information här: www.svenskbridge.se/nybörjarträffen-2022/nyheter/120585. Klubbar anmäler heat via mail till 
order@bridgeforlaget.se.

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

Mer information hittar ni på www.svenskbridge.se.

Tobias Bern och 
Klara Gustafsson, 
vinnare 2021.

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

Svenska Bridgeförbundet är 
välkomna att delta i tävlingen!

Seniorkommittén har fortsatt möte en gång 
i veckan via länk.
 Vi planerar att ta kontakt med alla distrikts seniorans-
variga för att dels utröna vad som behövs för att stimulera 
bridgen, dels kunna bistå med tips och råd för nyrekrytering. 
Vi skulle uppskatta att de distrikt som fortfarande saknar 
senior ansvarig snarast utser sådan.
 Under Bridgefestivalen kommer vi förhoppningsvis att ha 
ett frukostmöte och finnas där för att svara på frågor angå-
ende rekrytering.

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

I samtliga grupper utdelas guldpoäng, därav namnet, enligt följande modell. 
Grupp A: 10-7-5-4. Grupp B-C: 3-2-1. Grupp D-G: 2-1. I alla övriga grupper som 
därefter följer belönas endast segrarparet med 1 GP. Inga silver- eller bronspo-
äng utdelas i tävlingen.

Det spelas 42 brickor på lördagen och 30 brickor på söndagen. Startavgift: 300 kr. 
40% går tillbaka i prispengar. I grupp B-J får vinnarparet 1.000 kr. Resterande 
fördelas på topp-5 i A.

GULDGRUVANGULDGRUVAN

 I Polen har man haft viss framgång med 
bridge på äldreboende, såtillvida att demens och 
Alzheimer verkar ha stabiliserats och inte förvärrats. 
Vi hoppas få till stånd ett möte med dess upphovsman 
Marek Malysa.
 Vi tror att om man få bevis på att tankesporten bridge 
kan vara ett hjälpmedel att försena demens, då har vi kom-
mit en bit på väg att göra bridgen mer populär igen.  
 Livet är kort – spela bridge!

               Utflykt till Varberg
        Våra juniorer aktiverar sig och utbyter erfarenheter. Ett gäng från 
   Göteborg besökte nyligen likasinnade i Varberg. 
TEXT: AXEL SELVÉN, VARBERG  FOTO: PRIVAT

RIKSLÄGER  2022
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               SOS Junior
     Detta projekt riktar sig till klubbar 
som vill satsa på rekrytering av junio-
rer, både i så unga åldrar som låg- och 
mellansta diet som upp till gymnasiet. 
Att samarbeta med skolor har visat sig 
lönsamt både runtom i Sverige och i 
Norge. Antalet aktiva juniorer i Sverige 
idag är dock kritiskt. Det behöver verkli-
gen göras något nu! 
 Till detta projekt finns mycket stöd 
och material att få. Förbundet ger indi-
viduell hjälp och gör en lägesanalys över 
hur det ser ut just hos er, för att kunna ta 
fram en bra strategi tillsammans! 
 De klubbar som i nuläget jobbar med 
juniorer och juniorrekrytering säger att 
det är väldigt kul och givande. Ta chan-
sen för dig och din klubb att göra verklig 
skillnad för bridgen!

Rekryteringskedjan
Detta projekt riktar sig åt bred rekry-
tering, det vill säga alla åldrar. I detta 
projekt finns tydligt utformat material 
inklusive den superbra analysmodellen 
rekryteringskedjan, som projektet är 
döpt efter. 
 Det finns det mycket material tillgäng-
ligt på hemsidan och det finns även möj-
lighet till ytterligare stöd och vägledning. 
Det som har gjort Rekryteringskedjan så 
framgångsrik är att den har ett helhets-
tänk som inkluderar hela verksamheten. 
Detta gör att klubben får chansen att 
utveckla inte bara sin rekrytering, utan 
även sin struktur och bas som är essen-
tiell inte bara för nya spelare, utan även 
för att få tillbaka och behålla tidigare 
spelare. 

Minibridge-cup
Förbundets senaste rekryteringsprojekt 
är en cup i Minibridge! Själva cupen har 
ett liknande format som Svenska Cupen 
och kommer att köras hösten 2022, men 
fram till dess finns det mycket roligt att 
engagera sig i. I nuläget söks ambassa-
dörer, som vill sprida entusiasm och in-
formation om evenemanget. Det ligger 
även på alla er redan frälsta bridgespe-
lare runt om i landet att bli mentorer, 
samla ihop tre personer från er omgiv-
ning och skapa ett lag! Sedan kommer 
alla lag bestående av en erfaren och tre 
nybörjare att möta andra lag med sam-
ma konstellation! Så se till att ta tillfället 
i akt och börja träna redan nu! 
 Är du intresserad av att delta eller veta 
mer om projekten ovan? Hör av dig till 
ssv@svenskbridge.se ! 

           Rekrytering
          Här är lite info om förbundets pågående 
     rekryteringsprojekt. Alla är öppna för anmälan! 
TEXT & FOTO: SIGRID SVENSSON, MALMÖ

Det snackas mycket om Minibridge-cu-
pen nu, ett projekt startat av Linnea 
Edlund med mål att sprida bridgen ut i 
våra kontaktkretsar. Tanken är att köra 
en liga liknande Svenska Cupen, men att 
varje lag består av en bridgespelare (Du!) 
som samlat ihop tre vänner och lärt dem 
Minibridge. Sedan tävlar ni mot andra 
lag som består av samma konstellation. 
För att sprida denna fantastiska idé och 
kunna genomföra den behöver vi hjälp 
– och det är där rollen som ambassadör 
kommer in. Så vad innebär det att vara 
ambassadör? 
 Under projektets gång kommer det 
givetvis att vara lite varierande vad som 
behöver göras. Det första steget är att 
se till att informationen om Minibrid-
ge-cupen kommer ut, och att skapa en-
gagemang! Senare kommer det även 
att innebära att koordinera mentorer 
(bridgespelare) och adepter (de som lär 

sig), hjälpa till med tillhandahållning av 
utbildningsmaterial, hjälpa till på men-
torsutbildningar och kanske ordna egna 
prova-på-minibridge-tillfällen på klub-
bar? Samt hjälpa till på lokal nivå med 
allt som kan behövas i form av spelloka-
ler och allmän logistik. Det kommer att 
vara ett givande och spännande uppdrag 
som är både väldigt viktigt – och mycket 
socialt! Som ambassadör kommer du ha 
nära kontakt med projektledare och an-
dra ambassadörer, så att vi kan hjälpas åt 
med att bolla idéer, stötta varandra och 
dela roliga framgångar! 

 Kontakta Sigrid på ssv@svenskbridge.se 
för att antingen få mer information eller 
anmäla ditt intresse, eller tipsa om du vet 
någon annan som du hade tyckt passar 
toppen som ambassadör?
 Du kan även börja träna upp ditt eget 
lag redan nu! Det finns bra material för 
Minibridge på www.bridgeförlaget.se, 
både ett mer ingående kompendium 
som heter Minibridge, men även en gra-
tis sexsidig Minibridge-folder som kan 
räcka till en början. 
 Själv har jag redan börjat, och jag gjor-
de helt enkelt så att jag frågade runt lite 
ibland mina kompisar ifall någon ville 
lära sig lite bridge, och det ville de! Vi 
hade vår första session i slutet av febru-
ari och alla sa att de tyckte det var himla 
kul. Nu har det blivit en stående punkt 
på schemat och varje vecka har jag ny-
fikna nybörjare hos mig på minibridge. 
Svårare än så var det inte! 

Bli ambassadör för ny cup
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ORDFÖRANDE

Martin LÖFGREN

VICE
ORDFÖRANDE

Carl RAGNARSSON

ÖVRIGA ORDINARIE
LEDAMÖTER
Eva ABRAGI

Krister AHLESVED
Linnea EDLUND
Birgitta LAGNELL
Rickard OLSSON
Rolf SCHERDIN

SAKREVISOR
Mårten GUSTAWSSON

ITK

Rickard OLSSON

LK

Jan Eric LARSSON

UK

Martin LÖFGREN

MK 

Martin LÖFGREN

DN Disciplinnämnden 
ITK IT-Kommittén
JK Juniorkommittén 
LK Lagkommissionen
MK Medlemskommittén
TK Tävlingskommittén
UK Uttagningskommittén
UtbK Utbildningskommittén

VERKSAMHETS-
CHEF

Suzanne LEMBORN

JK

Eva ABRAGI

DN

Andreas 
WESTMAN

ÖREBROKONTOR

Johan GRÖNKVIST
Gunnel HAHNE 1)

Björn HOLM 2)

Micke MELANDER
Sigrid SVENSSON 1)

Carina WADEMARK 1)

Thomas WINTHER 

1) 50%
2) 60%

STYRELSE /
FÖRTROENDE-

VALDA

ANSTÄLLDA
100 % där inte annat anges

Total HTE: 6,1

Organisation 
2022-april

KOMMITTÉER

TK (inkl FK)

Carl RAGNARSSON

UtbK

Krister AHLESVED

SUPPLEANTER
Tor-Björn BOHMAN

Mia BREDING

Arbetsutskott (AU)
Martin Löfgren
Carl Ragnarsson
Rolf Scherdin

• Sakrevisorn är medlemmar-
nas kontrollör att styrelsen arbe-
tar korrekt, och framför allt att man 
följer förbundets stadgar.
• Valberedningen är en sorts ”perso-
nalkonsult” som förbereder personvalen 
i RS. Detta är en mycket viktig funktion 
för att tillse att tillträdande styrelser ska 
kunna besitta rätt kompetenser och er-
farenhet, men också för att så gott det går 
få spridning vad gäller geografi och ålder 
– samt givetvis en så jämn könsfördelning 
som möjligt!
• Extern Revisor utför ekonomisk revision 
och ansvarar inför medlemmarna att för-
bundet skötts korrekt vad gäller främst redo-
visning, visat resultat och ekonomistyrning. 
 Samtliga poster som nämns ovan, med 
undantag för den externa revisorn, arbetar 
ideellt, d v s får ingen ersättning. I SBF:s 
förbundsstyrelse och kommittéer utbetalas 
inga honorar; endast direkta kostnader och 
utlägg ersätts efter godkännande.

Anställda
Förbundets personal är de som ser till att 
”saker händer”. Personalen är utspridd i 
landet och jobbar dels från kansliet i Örebro, 
dels i hemmakontor i Sölvesborg, Bromölla, 
Stockholm, Falkenberg och Hedemora. 
 Kommittéer har minst en anställd med, 
dels för att få sakkunnig information, dels 

för att göra beslutsvägar 
kortare.
 Med våra nyrekryte-
ringar hösten 2021 besit-
ter SBF en fin blandning 
av erfarenhet och fräscha 
tankar i allt från våra 
IT-system till aktiv med-
lemssupport till tävlings-
upplägg till rekrytering.
 Då inte alla jobbar 
heltid räknar vi om våra 
nio anställda till ”heltids-
ekvivalenter”, där ”1” är 
lika med en heltid. När 
detta skrivs har SBF 6,1 
HTE, vilket är ungefär 
som tidigare.

För att alla ska kunna bidra till vår verk-
samhet och till vårt förbättringsarbete är 
det nödvändigt att förstå roller, ansvar 
och arbetsformer inom förbundet. Kan-
ske kan du redan allt som ett rinnande 
vatten, kanske kan något överraska. 
 Det är också viktigt att framhålla att 
alla dryga tjugotusentalet medlemmar 
kan vara med och spela avgörande rol-
ler för förbundets välstånd. Därför är det 
också viktigt att alla nivåer fungerar – 
och samarbetar!
 I detta nummer inleder vi med en 
presentation av Disciplinnämnden (se 
sid 8-10) och i kommande nummer 
kommer vi berätta om andra funktioner 
inom förbundet. 
 Här följer en kortfattad och rätt ele-
mentär beskrivning av ansvarsområden. 

Förbundets styrning
I tur och ordning kan man säga att de 
faktorer och instanser som styr SBF är:
• Förbundets stadgar. Endast svensk 
lag är mer avgörande än våra stadgar! 
• Riksstämman (RS). RS hålls vart-
annat (udda) år med delegater från alla 
distrikt. RS är det enda organ som kan 
ändra förbundets stadgar, och RS beslut 
är bindande för övriga.
• Styrelsen. Styrelsen tillsätts av RS. En-
dast ordföranden väljs till sin funktion 
medan övriga ansvar fördelas inom sty-

relsen av ledamöterna själva. Styrelsen 
måste följa RS beslut, men också givetvis 
vara lyhörda för medlemmarnas önske-
mål. Man kan säga att styrelsen formu-
lerar förbundets huvudsakliga riktning, 
med politikerspråk kallat ”policies”.
• Kommittéer. Våra sex kommittéer 
leds oftast av en styrelseledamot, men 
det är inte obligatoriskt. Kommittéerna 
omsätter dem av styrelsen angivna rikt-
ningarna i konkreta planer och åtgärder, 
så det är viktigt att man har ledamöter 
som såväl kan sitt ämnesområde som 
representerar olika åldrar, geografisk be-
lägenhet och spelstyrka – och givetvis så 
jämt könsfördelat som möjligt.
• Ekonomigruppen är en mer infor-
mell grupp som leds av förbundets eko-
nomiansvarige och som f n även har med 
verksamhetschefen och styrelsens ord-
förande. Denna grupp styr arbetet med 
budgetering, principer för bokföring/
redovisning och uppföljning.
• Det finns även två mer självständiga 
organ: Lagkommissionen (LK) och 
Disciplinnämnden (DN). Deras arbete 
styrs inte av styrelsens ”policies” utan av 
gällande regelverk (internationella och 
svenska) och förbundets stadgar. 
 I tillägg finns några funktioner som 
direkt ska tillvarata medlemmarnas in-
tressen, och som såväl rapporterar till, 
som utses, av RS:

Hur styrs SBF?
Här följer en kortfattad och rätt elementär beskrivning 
av ansvarsområden inom förbundet.
TEXT: MARTIN LÖFGREN, NORRKÖPING

           Rekrytering
          Här är lite info om förbundets pågående 
     rekryteringsprojekt. Alla är öppna för anmälan! 
TEXT & FOTO: SIGRID SVENSSON, MALMÖ
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Imin gymnasieklass gick två begåvade yng-
lingar, Per Fåhreus och Tommy Gullberg, som 
hellre spelade bridge än pluggade. Eftersom 

de var i behov av en fjärde man och jag hade 
flera fördelar, jag var en fena på whist och mina  
föräldrar var bridgespelare, lärde de mig klöver- 
ruter-hjärter-spader-sang. Så utrustad började 
mitt bridgeliv. 
 Jag träffade min käre man, Hans, vid ett 
bridge bord på S:t Erik, Gata Regerings, och 
avancerade snabbt till bridgeänka efter att, i 
ett svep, gift mig, fått barn och ett heltidsjobb. 
Som bridgeänka gjorde jag mig förträffligt. När 
Hans spelade sitt första OS 1964 satt jag hemma 
och åt falukorv (man fick betala det mesta själv 
för att få äran att representera Sverige på den 
tiden) och samlade urklipp. 
 Debuterade i landslaget gjorde jag tillsam-
mans med Madeleine Swanström 1976. Ingen 
direkt succé! Vår lagkapten, Peter Backlund, 
sammanfattade: ”Ett par bjöd som vettvillingar, 
ett annat kunde inte spela bridge och ett tredje 
var alldeles för nervöst”. Det höll på att bli mitt 
sista framträdande i landslagströjan. I Bridge-
tidningen utbredde sig Tore Sandgren - Elake 
herrn, skribent i Expressen – om vårt misslyckan-
de. I förs ta matchen fick vi knappt oavgjort mot 
Brasilien, ett lag som borde ha krossats. I slutet 
av artikeln var Brasilien ett mycket bra lag, när de 
mötte hans favoriter danskorna. 
 Efter det har jag spelat NM, EM, OS och VM.  
Roligast var alltid att spela NM. Lagom strid på 
kniven, men med en hjärtlig underton. I ett NM 
firade alla med sång hela natten att Färöarna 
tagit sin första poäng - mot Danmark. Morgonen 
därpå spelade vi mot Norge. Under spelet be-
stämde Tulla Riisnaes, som jag aldrig träffat tidi-
gare, och jag att vi skulle semestra tillsammans.  
Min partner, Kerstin Strandberg, var måttligt road, 
trots vinst i matchen. 
 I Seattle 1984 blev jag ö(känd) för tävlingens 
tuffaste/dummaste bud. Vi var i ozon mot zon 
och jag hade s 10 6 3  3 8 5 4 3  2 3  c 9 8 6 4 2.  
 Partnern öppnade med 1s (femkorts eller stark 
sang), nästa bjöd 2s (krav till utgång med kort 

spader) och jag klämde i med 5s. 1300 kostade 
kalaset (gamla skalan) när röken skingrats. Som 
Gunnar Hallberg uttryckte det: ”Jobbigt sätt att 
tjäna en 2:a”. 
 Det finns mycket annat jag kunnat skriva om.  
 Jag har

2  spelat med Britt Blom (Nordenson) när 
 hennes partner, Gunborg Silborn, blev sjuk före  
 ett EM. För övrigt är de det bästa par jag 
 någonsin sett i aktion. I Birmingham 1981 mötte  
 de det bästa franska paret i raman. Inte ett   
 bud, inte ett kort fel!
2  vunnit EM-par för damer, som vi spelade som  
 ett träningspass inför lagspelet.
2  blivit anklagad för fusk av Forquet (världsmäs-
 tare med Blue team), när jag försökte räkna ut,  
 hur jag skulle undvika att partnern blev skvisad.
2  spelat två matcher om dagen 14 dagar i streck  
 utan att ha använt konventionen Stenbergs 2 NT  
 en enda gång.
2  blivit 2:a i VM-mixed 1990 med Lars Andersson.  
 Där visade han varför han kallades Vitås 
 Garozzo. Från mitt eget spel minns jag bara hur  
 jag spelade bort 22.
2  blivit bakspelad av Rixi Markus (världsmästare 
  på 60- och 70-talet) i två dagar. Det visade sig  
 att hon ville ta min plats i laget. Men jag tror att  
 laget gjorde det rätt i att behålla mig, med   
 tanke på hennes fullkomligt svagsinta analyser.  
 (Ja, vi vann.)
2  gått bet i slam två gånger under samma EM,  
 därför att knekt-fjärde satt fel. 
2  aldrig blivit så hyllad, som när Madeleine och  
 jag vann en lagtävling på Sicilien tillsammans  
 med två unga sicilianare. Anledningen: vi slog  
 alla storspelare från fastlandet. Där fick jag  
 oförtjänt beröm när jag spärröppnade med 2s  
 då fi gjorde 6s. Så kunde det gå på den tiden,  
 när det inte fanns budlådor och man artigt   
 bjöd på det inhemska språket.
2  haft Garozzo till bordet vid en middagsbjud- 
 ning. Han bevärdigade mig inte med en blick.

3 Eva-Liss Göthe är tidigare landslagsspelare och bor i Ystad.

Sista sticket ...
Ja, det är väl snart dags för mig, som nyligen snubblade över 
80-strecket, att ta mitt sista stick. Det är då man börjar undra 
hur det hela startade.

Eva-Liss Göthe



Chairman’s Cup (CC) inleder som ett kval i form av Gröna Hissen 
under lördag-söndag. Därefter vidtar två parallella cuper:

} Lagen placerade 1-32 spelar Huvudcup (HC). I HC spelar man 
    om 1:a och 2:a plats.

} Lagen placerade 33-64 spelar Bonuscup (BC). I BC spelar man om 3:e plats.

} Ett lag som förlorar i huvudcupen flyttas ned till bonuscupen.

} Ett lag som förlorar i bonuscupen är utslaget.

} Från och med tisdag spelas kvartsfinal, semifinal och final (64 brickor). 
    På torsdagen spelas finalen (64 brickor) samt match om tredje pris (32 brickor).

Startavgifter
2.800 kr/lag. Vid förskottsbetalning senast onsdag 27 juli ges 400 kr rabatt.
Distriktslag spelar gratis*. I lag med minst 4 juniorer spelar juniorer gratis 
och icke-juniorer betalar 500 kr. Senaste anmälan: 
Fredagen den 29 JULI, kl 20.00. 

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

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

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

} Samtliga spelare i laget måste tillhöra samma distrikt.

} Laget måste bära distriktets namn följt av en siffra. 
    Vid flera lag heter de Örebro 1, Örebro 2 osv.

} Om två eller flera lag går lika långt i tävlingen avgör placeringen
    från Gröna Hissen vinnaren.

30 juli - 4 augusti 2022

fyllas:

istrikt.

ffra. 

1
2
3
4
5
6

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

Bästa distriktslag*   10.000 kr

www.svenskbridge.se

sponsor: ma
ts qviberg

BRIDGEFESTIVAL

2022

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

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

Sista sticket ...
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Returer till: Svenska Bridgeförbundet
Idrottens Hus, Karlsgatan 28, 703 41 Örebro.

INTERNET www.bridgeforlaget.se  GRATIS TEL 020-52 13 13  MAIL order@bridgeforlaget.se
Uppge medlemsnr (MID) vid beställning, så får du 5% rabatt på samtliga varor med särskild förbundsrabatt + rabatt på ordervärde. Frakt tillkommer.

ÖBERGS 361 BRIDGE •••
De traditionella “rätta” figurerna. ......11:97—16:–*
MOTIVKORT
Hög kvalitet. Många motiv. Etui m 2 lekar. ...128:–
MJUKPLASTBRICKOR •••
Högsta kvalitet. Set om 8 st. ...................... 200:– 
Högsta kvalitet. Set om 16 st. ......................325:–
BID BUDDY™ •••
Bid Buddy är en budlåda lätt att ställa i ordning 
för spel. Per bord ...................................... 420:–
BRIDGE PARTNER •••
Bridgepartner är en budlåda lätt att ställa i  
ordning för spel. Per bord  ..........................420:–
SPELBORD STANDARD
Mycket stabil konstruktion som tål hårda bud. .....  
..............................................81x81 cm 1.700:–
GOTO BRIDGE – SPELPROGRAM
Spela tävlingar eller slumpade givar. Argine  
hjälper till i programmet och ger stöd och tips. 
För Windows el Mac ................................200:–
JACK 6.0 – SPELPROGRAM
Niofaldig världsmästare för bridgeprogram. Med 
Modern Standard. För Windows.... ............835:–
FACIT-SPELKORT – KORTLEK MED 48 GIVAR
Med Facit-Spelkort kan ni spela hemmabridge 
och jämföra er med andra resultat, precis som på 
klubben eller andra större tävlingar.
Pris per lek inkl scorer och kommentarer ..... 100:–
BRIDGE CLASS NORDIC– SPELPROGRAM •••
CD-spel med Modern & Nordisk Standard ...695:–
BUDNYCKLAR
Modern Standard. ...................................... 90:– 
Nordisk Standard •••. ................................ 90:–
Nya Bridgeskolan ..................................... 100:–
BRIDGEMATE – SCORINGSYSTEM
Bridgemate är ett tråd löst scoringsystem. 
Pris per Bridgemate 2 (dvs bord) ..............1.775:–
Pris per Bridgemate Pro begagnad ..............700:-
Server för BM2, med USB ...................... 2.800:–
* Pris beroende på rabatt

Prisexempel:

Ny bok av Andrew Robson:

SVAGA TVÅÖPPNINGAR

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

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

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

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

– 1 –

Givsamling
– med kommentarer

www.bridgeforlaget.se

1

1

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

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

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

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

• Kortlek 
   med 48 givar

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

FACIT-SPELKORT 

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

Ett paket med Facit-Spelkort inne-
håller en kortlek med 48 givar samt 
tillhörande häfte med scorer. 

Förutom scorer redovisas i det 52- 
sidiga häftet även förslag till budgiv-
ning, rekommenderade utspel samt 
idéer kring spelföringen m m. Bud-
givningsförslagen är baserade på 
fyrkorts högfärger och 15-17 sang.

F n finns Facit-Spelkort i 16 utgåvor. 
Det är inte någon skillnad i svårig-
hetsgrad.

Pris:

  100.—

NY!

Pris:

 695:—• PÅ SVENSKA!
• SLUMPAR FRAM  
   NYA GIVAR I OÄNDLIGHET!
• GER DIG TIPS  
   OM DU ÄR OSÄKER!
• VARNAR OM DU  
   BJUDER GALET!
• SPELPROBLEM MEDFÖLJER!

BRIDGE 
CLASS 
NORDIC

dator- 
program 

med 
Nordisk

Standard!


