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I N T E R N A T I O N E L L T  V M - K V A L

När Skottland skulle möta Italien kom 
de skotska spelarna inte till bordet. 
Det var i den första omgången av det 
europeiska kvalet till Bermuda Bowl, 
allmänt kallat öppna klassens VM, 
i slutet av augusti. I nästa omgång 
kopplade inte heller laget från Wales 
upp sig till den digitala matchen mot 
Italien. Tävlingen rullade på och inget 
lag ställde upp i matcherna mot Ita-
lien.
 Några veckor innan tävlingen blev 
det klart att Fulvio Fantoni var en del 
av det italienska laget. Fantoni har 
tidigare anklagats för fusk tillsammans 
med sin dåvarande partner Claudio 
Nunes. En nederländsk bridgespelare 
och forskare i fysik, Maaijke Mevius, 
visade 2015 att Fantoni och Nunes 
förmedlade information till varandra 
om honnörsättningen genom hur de 
la ner det spelade kortet. De dömdes 
till avstängningar av de italienska och 
europeiska bridgeförbunden, och av 
American Contract Bridge League. 
Senare har de överklagat, och CAS 
upphävde 2018 avstängningarna från 
de italienska och europeiska förbun-
den. CAS är idrottens skiljedomstol, 
grundad av olympiska kommittén 
1984.
  – Många bridgespelare på elitnivå 
tycker att domen från CAS är orätt-
färdig.

 Jag samtalar med Boye Brogeland, 
norsk elitspelare på absolut toppnivå, 
som engagerat sig mycket i frågor om 
fusk.
 
RÖTT SKYNKE FÖR ELITSPELARNA

– Det blev som ett rött skynke för 
elitspelarna, att Fantoni var uttagen 
till det italienska laget. Om avstäng-
ningarna stått kvar och de hade avtjä-
nat sitt straff och sen kommit tillbaka, 
då vet jag inte hur det hade varit. Men 
nu är det så många känslor och upp-
fattningen är att detta är fel.

 – Innan tävlingen klev Roy Welland 
och Sabine Auken av, i protest mot att 
Fantoni var uttagen. Och sen då detta 
med att lagen valde att inte möta Ita-
lien. Personligen tycker jag att det är 
det italienska förbundet som har gjort 
något olämpligt, när de tar ut honom 
till laget. De borde inse att det är en 
väldig provokation.
 Boye har engagerat sig i frågor om 
fusk och stuckit ut näsan mer än ett 
par gånger.
 – Jag har väl alltid varit angelägen 
att bridge ska spelas på ett rättfärdigt 
sätt, att det ska vara ”fair play”. Med 
fuskskandalen 2015 blev det verkligen 
viktigt för mig. Det var första gången 
som det kändes ända in på kroppen. 
Vi spelade en viktig match, en kvarts-
final. Den slutade väldigt jämnt och 
ett domslut gjorde att det vägde över 
till motståndarna. I efterhand gick det 
upp för mig att mina tidigare lagkam-
rater, som nu var i motståndarlaget, 
Lotan Fisher och Ron Schwartz, mås-
te ha suttit på extra information, att de 
hade fuskat. Det var så fuskskandalen 
2015 startade. Och det visade sig ju 
att det fanns fler topp-par som gjorde 
saker som inte var okej.
 – Det finns flera händelser på väg 
fram till det som hände under VM-
kvalet. Först den massiva samlingen 
mot fusk 2015. Avslöjandet av Fan-

TEXT: SARA WRIGE, GÖTEBORG  FOTO: FRANCESCA CANALI, ITALIEN / WBF

Kvalet till VM fick med anledning av pandemin spelas online.  
I det italienska laget ingick skandalomsusade Fulvio Fantoni,  
vilket ledde till en aldrig tidigare skådad bojkott.

Markering i VM-kvalet mot fusk

Fulvio Fantoni.
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toni och Nunes gjordes av en ganska 
vanlig bridgespelare. Sen lanserade Zia 
2018 ”Say no to cheats” i samband 
med Spring Nationals i Philadelphia. 
Och förra året blev online-fusk en 
ny fråge ställning. Fusk med online-
bridge är skrämmande. Det är ett 
väldigt grovt fusk om man går in som 
åskådare och ser allas kort.
 Men med online-bridgen har det väl 
också blivit lättare att avslöja fusk?
 – Ja, det går att analysera väldigt 
många brickor och se om något inte 
stämmer. 
 Tror du att det kan vara svårt för 
de som inte är bridgespelare, men ock-
så för många bridgespelare, att förstå 
att statistiska metoder kan påvisa fusk. 
Någon kan ju tänka att de kan ha haft 
turen på sin sida?
 – Ja, men man har inte alltid tur. På 
en enskild bricka kan vad som helst 
hända. Men på många brickor sam-
mantaget, så blir det ibland rätt och 
ibland fel. Om det på väldigt många 
brickor blir rätt för många gånger i 
speciella situationer, då stämmer det 
inte.

PROTEST GAV SNÖBOLLSEFFEKT

Tillbaka till VM-kvalet. Fantoni var 
alltså med i det italienska laget.
 – Ja, då började väl folk fundera på 
vad man kunde göra. Det började med 
Skottland och så Wales, inget av lagen 
som skulle spela den första dagen mot 
Italien gjorde det. Det var en väldigt 
viktig protest tycker jag. Det blev en 
snöbollseffekt, och till slut hade alla 
30 lag valt att inte möta Italien. De 
hittade en protest där de både fick 
markera, mot sammansättningen av 
det italienska laget, men där man ändå 
kunde spela i tävlingen. Det här är ju 
bridgespelare, man vill spela. 
 Det verkar vara spelare som agerar, 
snarare än förbunden?

 – Det är synd att inte bridgeförbun-
den är tuffare. Jag önskar att förbun-
den skulle agera mer och vara pro-
aktiva i dessa frågor. Det såg lika dant 
ut 2015 och med online-fusket i fjol. 
Då har det varit spelarna som blivit 
tvungna att ta tag i det. Om inte spe-
larna agerat så skulle ingen göra något. 

Jag tror att förbunden känner sig låsta 
av domen i CAS. Man vill bygga en 
länk till den olympiska familjen och 
då hamnar man på den här arenan, där 
CAS är den sista instansen. Det kan 
även få ekonomiska konsekvenser om 
de går emot CAS, genom stämningar 
och liknande. 

RÖNT UPPMÄRKSAMHET I VÄRLDSPRESS

Händelserna under VM-kvalet är 
unika och har rönt uppmärksamhet 
inte bara i bridgevärlden, utan också 
i pressen. Tidningar som The Times, 
The Daily Telegraph och USA Today 
har skrivit om händelsen.
 Italien tilldelades 12 VP i varje 
match, och blev trea i kvalet, utan att 
ha spelat en enda bricka. 
 Från Italiens sida har man varit 
upprörd. I ett uttalande, under det att 
kvalet pågick, sa de bl a att protesten 
var oacceptabel och förolämpande 
mot det europeiska förbundet. Inget 
annat lands förbund har uttalat sig 
till Italiens försvar; tvärtom har flera 
förbund uttryckt stöd för spelarnas 
agerande. I ett öppet brev ställde sig 
t ex Svenska Bridgeförbundet bakom 
spelarnas beslut att inte spela matchen 
mot Italien.

PROTESTEN SÄNDER EN SIGNAL

Tror du att den här protesten i VM-
kvalet kan föra med sig en föränd-
ring?
 – Jag hoppas det. Det borde sända 
en signal, att detta är viktigt för spe-
larna. Jag tror att det kan vara en 
väckarklocka för bridgeförbunden. 

Förbunden behöver inse att man 
måste ta tag i den här frågan. Och de 
behöver lyssna mer på spelarna. Fusk 
i bridge är värre än dopning. Effekten 
är så enorm. Du har inte en chans mot 
de som fuskar. Bridge med fusk är ett 
meningslöst spel. Därför är det så vik-
tigt att värna om bridgen och fair play. 
Bridge med fusk är inte längre bridge; 
det förstör spelet.

Fusk i bridge är värre än dopning.  
Effekten är så enorm. Du har inte  
en chans mot de som fuskar.

”
”

Boye
Brogeland.
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Sverige har på senare år varit ett 
civiliserat land när det gäller att aler-
tera och förklara bud när man spelar 
bridge. Förr i tiden fick man bjuda 
lite vad som helst utan att vare sig 
alertera eller förklara, men under de 
senaste 30 åren har det ändrat sig. Nu 
måste man alertera alla artificiella och 
även ovanligare naturliga bud, och om 
motståndarna frågar ska man lämna 
tydliga, förståeliga  och kompletta 
förklaringar. Sedan sjuttiotalet, när jag 
började spela, har utvecklingen gått 
framåt.
 Det vill säga,  i fysisk bridge på 
klubben ...
 På det populära Bridge Base Online 
(BBO), har utvecklingen tyvärr inte 
alls varit lika modern. Att byta från 
klubbspel till BBO har ofta varit att 
gå tillbaks många år i tillämpningen av 
reglerna. Här kommer en kort sam-
manfattning av alerteringar och för-
klaringar på BBO.
 Låt oss först och främst konstatera 
att alertering och förklaring är två 
olika saker. Båda måste göras. Oavsett 
om man har alerterat ett bud, så måste 
man också förklara det, och har man 
förklarat ett bud så måste det också 
alerteras. Allt annat är helt enkelt fel. 
Om du inte hade detta klart för dig, 
så lär dig det nu och kom ihåg det för 

Alerteringar och förklaringar på BBO

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

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

resten av livet eller åtminstone för 
resten av din bridgekarriär.

ALERTERING

På de egna tävlingarna har BBO inga 
särskilda bestämmelser. Det är en 
spännande vildmark helt utan lagar 
och regler. Besök den om du vågar.
På de svenska klubbarnas tävlingar på 
BBO är det helt annorlunda. Här är 
idén att vi ska använda samma regler 
som vid fysiskt spel. Det är alltså de 
vanliga alerteringsreglerna som gäl-
ler och som alla deltagarna faktiskt 
ska följa. Det räcker inte att gissa att 
man ska alertera alla artificiella bud 
och de naturliga som man själv tycker 
känns lite svåra. Man ska känna till 
och använda alerteringsreglerna. Läs 
det generella regelverket och lär dig 
reglerna för alertering:
 Gå till: www.svenskbridge.se/tk/
regler-tävling och välj generellt regel-
verk för tävlingar i SBF 2021-2022, 
sidan 34. Exempel finns på sidorna 
35-39.
 På BBO kan du alertera fler bud om 
du bedömer att de är svåra för mot-
ståndarna. Poängen är att din partner 
inte ser din alertering. Det gör bara 
motståndarna, så du riskerar inte att 
fuska genom att hjälpa din partner. 
Men det allra viktigaste är att inse, att 

en förklaring 
inte är en alert. 
Du måste alltid 
alertera dina 
bud även om 
du har förklarat 
dem.

FÖRKLARING

När det gäller 
förklaringar 
av bud, är det 
också samma 
regler som gäller. Förklaringar för 
fysisk bridge beskrivs i Lag 20F och 
Lag 40B5. Om man förklarar fel gäller 
den berömda (eller ökända) Lag 75. 
Det grundläggade är att man måste 
förklara korrekt och komplett.  Dessa 
lagar gäller naturligtvis även på BBO. 
På BBO kan du förklara fler bud och 
göra det tidigare, men vad och hur har 
samma krav. Det viktigaste är än en 
gång att inse att en förklaring inte är 
en alertering. Får du en fråga måste du 
alltid förklara dina bud även om du 
redan alerterat dem.

PRAKTIKEN PÅ BBO

Det finns några tydliga skillnader mel-
lan fysisk bridge och BBO. 
 Mina viktigaste förslag är som  
följer:

L A G K O M M I S S I O N E N  A L E R T E R I N G  O C H  F Ö R K L A R I N G
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•  Du alerterar och förklarar dina
 egna bud. Partnern kan ju inte se  
 dem.

•  Alertering sker bara på ett enda  
 sätt. Du klickar på alertknappen  
 som kommer upp när det är din  
 tur att bjuda.

•  Du ska naturligtvis alertera ditt  
 bud direkt, innan du skickar det.  
 Annars lurar du motståndarna  
 att tro att det är ett naturligt
 bud, tills du kommer ihåg att   
 alertera.

•  Du bör också förklara direkt,   
 innan du skickar ditt bud. Det är  
 det enda rimliga.

•  Du kan och bör förklara även  
 naturliga bud. Är det ett ovanligt  
 läge, skriv direkt vad budet visar.

•  Du kan förklara dubblingar, 
 redubblingar och bud högre än 
 3 sang. Gör det!

Eftersom BBO inte brukade använda 
vare sig alerteringar eller förklaringar, 
så är det inte systematiskt uppsatt. 
BBO tillåter att man gör lite vad som 
helst. Men om man vill bevara den 
moderna bridgens metoder, så är det 
självklart att följa förslagen ovan.

ETT VANLIGT PROBLEM

Ett av de vanligaste problemen är att 
spelare förklarar men inte alerterar. 
Här är ett anonymt exempel, upplevt 
av undertecknad:

•  Väst öppnade med 13. Det 
 alerterades och förklarades som  
 ”8-15 minst femkorts hjärter.”  
 Utmärkt.

•  Öst svarade 1 sang. Det 
 alerterades inte och förklara-  
 des som ”10+.” Men vad visade  

 det för fördelning? Var det krav  
 eller inte? Eftersom det inte aler- 
 terades så betydde det att det var  
 en balanserad hand eller ett för- 
 slag till slutbud.

•  Väst fortsatte med 2c. Det 
 alerterades inte och förklarades  
 som ”8-11.” Eftersom det var  
 naturligt visade det alltså minst  
 fyra klöver.

Nu följde en diskussion. Det visade 
sig att 1 sang var ”10+ alla fördelning-
ar och krav.” Alltså inte nödvändigtvis 
balanserad. Budet 2c visade alla hän-
der med 8-11 poäng och lovade inget 
om klöver. Det var två rent artificiella 
bud  som inte alerterades. De var ju 
förklarade. Men det räcker alltså inte. 
Den enkla sanningen är att man både 
måste alertera och förklara. Gör det 
från och med nu!

VILL DU FUSKA?

Det är lätt att dra fördel 
av BBO och dess ålder-
domliga design. Du kan 
göra så här:

•  Vänta lite med  
 att alertera. 
 Öppna 1c och 
 vänta några  
 sekunder innan  
 du alerterar. Då  
 lurar du motstån- 
 darna. Om du  
 har tur har de  
 redan bjudit och  
 vet inte hur de  
 ska ändra sig.

•  Vänta med att 
 förklara. När du 
 alerterat din 1c,  
 vänta några  
 sekunder innan 
 du skriver ”16+.”

•  Förklara så kortfattat du kan.   
 I exempel ovan, skriv ”stark” 
 eller ”16+” och hoppas att du  
 slipper att lägga till ”16+ alla   
 fördelningar.” Eller skriv 
 ”förnek fem h” i stället för 
 ”2+ klöver i 5542.” Du har 
 faktiskt goda odds att motstån- 
 darna inte orkar fråga och 
 hamnar fel.

•  Om du förklarat, råka ”glömma  
 bort” att alertera.

Eller rättare sagt, gör absolut inte så! 
 Brukar du göra det? 
 Gör du det nu för tiden? 
 I så fall är mitt förslag att du ändrar 
dig omedelbart och aldrig går tillbaks. 
Varför hålla sig så nära medvetet fusk 
som det bara är möjligt?

L A G K O M M I S S I O N E N  A L E R T E R I N G  O C H  F Ö R K L A R I N G
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Vad betyder egentligen begreppet 
”safety play”?
 Man kan förenklat säga, att det är 
bridgens svar på en försäkringspremie.
 Du betalar en liten premie nu, 
för att försäkra dig mot en framtida 
katastrof.
 Det finns en hel radda tillfällen då 
du kan spela en färg eller en hel giv 
på ett sätt som garderar mot värsta 
tänkbara sits som ödet utsätter dig för. 
Här följer några enkla exempel.
 Du behöver i denna färg fem stick:

  2 E K 9 8 7
   
    
        
   
  2 D 10 5 4

Vilket kort spelar du från Syd i första 
ruterronden?
 Du har tre möjligheter av fyra att 
göra rätt, så jag hoppas att du klarade 
testet! Det enda kortet du inte får 
spela, är ruterdam. Rutern kan nämli-
gen sitta så här:

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

Om du börjar med ruterdam från Syd, 
blir det en stor besvikelse när Väst 
sakar. Så småningom måste du ge Öst 
stick för ruterknekt. 

VAD GÖRA NU?

Några idéer?
 Om du istället inleder med en låg 
ruter mot bordet, kommer du se att 
Väst är renons. Därmed kan du sticka 
med esset eller kungen och därefter 
fånga upp Östs knekt, genom att spela 
låg ruter till tian.
 Färgen kan emellertid lika gärna 
sitta så här:

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

När du spelar en låg ruter till någon 
av bordets honnörer, kommer Öst att 
saka. Inga problem – du återvänder då 
till handen på ruterdam och fiskar upp 
Västs knekt. 
 Någon gång kan ett safety play 
betyda att du överger möjligheten till 
ett övertrick – men det kan det, sär-
skilt i lagspel, vara värt för att försäkra 
dig om att kontraktet går hem. 

TEXT: ZIA MAHMOOD, LONDON

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 safety play.

Vad är ”safety play”?

Zia Mahmood.

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

DAGS ATT VÄLJA SPELPLAN

Vilken spelplan väljer du som Syd i 
6 sang? Utspelet från Väst är spader-
knekt.

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

Du börjar med att räkna dina stick. 
Det är förresten något jag hoppas att 
du som spelförare i ett sangkontrakt 
alltid gör, när träkarlen läggs ned på 
bordet. Du kommer fram till 10 stick: 
tre spader-, tre hjärter-, tre ruter- och 
ett klöverstick. Du saknar alltså två 
stick för att få hem lillslammen. Var 
kan du hitta dem?
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 Det självklara svaret är ruterfärgen. 
Om rutern sitter 3-2 hos motspelarna, 
får du sex ruterstick och 13 stick 
totalt. Irriterad över att ha missat 
storslamsbonusen spelar du rutern 
uppifrån: esset, kungen …

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

När Öst inte kan följa färg andra 
ruterronden, kommer du inte klara 
av att spela hem lillslammen. Du har 
endast tre ruterstick, inte sex, och bara 
ett mirakel i klöverfärgen kan rädda 
dig. Med den aktuella sitsen är du 
emellertid chanslös på att få 12 stick.
 Kan du se vad som gick galet? 
 Du behövde bara fem ruterstick för 
att få hem lillslammen, inte sex. Bästa 
sättet att få fem stick, är att inleda med 
att ge bort ett ruterstick. Du spelar 
alltså en låg ruter från båda händer 
första ruterronden. Därmed överger 
du möjligheten att få 13 stick, men å 
andra sidan garanterar du hemgången 
om rutern sitter 4-1. Med sitsen ovan 
kommer Öst in på rutertio, men du 
kan vinna vilken vända det än blir och 
begära resten av sticken.
 Vid första ögonkastet verkar det 
rent galenskap att ge bort ett stick i en 
färg där du har E-K-D-x-x-x – men 
det var den premien du var tvungen 
att betala för att säkra ditt kontrakt.
 Om du inte tidigare läst något om 
saftey play, rekommenderar jag att du 
förkovrar dig i ämnet.

TEXT: MARTIN LÖFGREN (ORDFÖRANDE), NORRKÖPING

På inrådan av Folkhälsomyndigheten 
gick Regeringen den 29 sepember 
till ”Steg 4” (tidigare några gånger 
hänvisat till som ”Fas 4”), vilket gav 
avsevärda lättnader av pandemirestrik-
tionerna. Man förbehåller sig dock 
vissa möjligheter till såväl regionala 
som nationella undantag och restrik-
tioner om utvecklingen skulle gå åt fel 
håll. 
 De flesta restriktioner och rekom-
mendationer tas bort, och man 
använder fraser som ”för den som är 
vaccinerad kan livet återgå till i stort 
sett det vanliga”.
 SBF har under hela pandemin starkt 
betonat att förbundet förhåller sig till 
regelverk och FHM:s rekommenda-
tioner och har tydligt kommunicerat 
till klubbar och andra arrangörer 
att man förväntas göra detta på alla 
nivåer.
 Beskedet var givetvis glädjande. Vi 
förutsätter att alla klubbar och arrang-
örer diskuterar och förhåller sig till de 
nya riktlinjerna, men också håller sig 
uppdaterade ifall dessa riktlinjer av 
någon anledning skulle ändras. Detta 
gäller givetvis SBF som så fort som 
möjligt kommer att kommunicera ut 
eventuella förändringar.
 Precis som tidigare är klubbar 
självständiga beslutsfattare. Vår 
bedömning från förbundshåll är dock 
att efter 29 september upphör rekom-
mendationer som nödvändiggör 
skydd vid borden av typ bordskryss. 
Spelare som ändå känner sig osäkra 
kan förstås utrusta sig med visir och/
eller munskydd.

 På frågan ”är pandemin över” är 
dock den enade expertisens svar ”nej”. 
Detta understryker behovet för oss 
alla, att fortsatt kontinuerligt lyssna av 
de rekommendationer och regler som 
kommuniceras från myndigheterna. 
Just nu betonas vikten av att alla ser 
till att vaccinera sig, och fortfarande 
ska spelare som känner sig sjuka 
stanna hemma.
 Att visa respekt för rekommen-
dationerna bidrar till att ytterligare 
dämpa smittspridningen, och därmed 
påskynda ”Steg 5” som innebär att alla 
restriktioner tas bort. Datum för Steg 
5 är ännu inte satt.
 Vi uppmanar också klubbar att 
skriva i våra två speciella Forum-
trådar ”covid19” och ”LiveBridge” 
om hur man tänker och agerar. Detta 
kan förstås tjäna som information och 
inspiration till andra!
 När nu förutsättningarna för 
livespel med färre begränsningar blir 
bättre påminner vi om såväl ”Live-
Bridge Cup” som ”Guldsimultan”.
 För frågor hänvisar vi via epost till 
kansliet@svenskbridge.se eller telefon 
019-277 24 80.

Nya riktlinjer i pandemin
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LARS MOQUIST:
• BRIDGE BLAND STJÄRNOR
200 sidor
Målgrupp: Klubbspelare 
Språk: Svenska 
BETYG: 1 2 33 4 5

Lars Moquist, 
bridgespelare 
och tidigare 
riksdagsleda-
mot för Ny 
Demokrati, 
inleder Bridge 
bland stjärnor 
på ett bridge-
café på Öland 
och fortsätter 
med svenska bridgeminnen. Berät-
telsen går vidare med 18 reseäventyr 
i USA. Bland USA-äventyren kan 
läsas om när Lars blev rankad etta för 
utländska spelare, inviterades att spela 
Vanderbilt, kamperade med mexikan-
ska landslagsstjärnan Miguel Reygadas 
och fick nya vänner i Eric Rodwell 
(USA) och Allan Graves (Kanada). 
 Boken avslutas med det budsystem 
Lars använder tillsammans med part-
nern Claes Lind, benämnt LIMO, och 
därefter följer 40 kluriga spelproblem. 
 På det hela taget är detta en trivsam 
bok, om än något spretig. Söker du 
något specifikt bridgetekniskt finns 
det många andra böcker att läsa än 
denna om Lars äventyr i USA. 
RECENSERAD AV: PETER VENTURA, KARLBO

JAN ERIC LARSSON:
• GOOD, BETTER, BEST
Master Point Press; 193 sidor
Målgrupp: Klubbspelare och uppåt 
Språk: Engelska 
BETYG: 1 2 3 44 5

Det är ett högt 
uppsatt mål att 
försöka bevisa 
vilket system 
och vilka kon-
ventioner som 
faktiskt är bäst. 
Boken påmin-
ner, inte ovän-
tat med tanke 
på författarens bakgrund, om en ve-
tenskaplig uppsats med beskrivning av 
”problemet” med att veta vilket sys-
tem som är bäst följt av en historisk 
genomgång av budsystem. Efter detta 
följer det intressantaste, beskrivningen 
av den automatiserade jämförelsen 
där datorer spelar massvis med givar 
mot varandra med de olika systemen 
och konventionerna i bruk. Resultaten 
är intressanta men inte helt oväntade 
utifrån förutsättningarna.  
 Att artificiella system med många 
definierade sekvenser generellt skulle 
göra bättre ifrån sig är inte oväntat, 
eftersom datorerna då har mer infor-
mation om vad buden betyder. För en 
bättre bokupplevelse borde någon ha 
sett över valen av exempelgivar, då de 
är av låg kvalitet rent bridgemässigt 

och därmed drar ner helhetsintrycket.  
 Om Jan Eric lyckats med sitt mål är 
tveksamt men det här, och liknande 
experiment, kommer att föra bridgen 
framåt. Av den anledningen är boken 
absolut värd en läsning, framförallt för 
den budgivningsintresserade.

RECENSERAD AV: MIKAEL GRÖNKVIST, STOCKHOLM

MATS NILSLAND:
• COMPETITIVE BIDS
Svenska Bridgeförlaget; 174 sidor
Målgrupp: Klubbspelare+/Elitspelare 
Språk: Engelska 
BETYG: 1 2 3 4 55

Mats Nilsland 
är en av Sve-
riges främsta 
budteoretiker 
genom tiderna 
och det är 
väldigt trevligt 
att han hittat 
inspiration till 
att släppa nya 
böcker efter ett antal års frånvaro.  
 Competitive Bids innehåller många 
nya idéer i störd budgivning och de-
fensivbudgivning, även för någon som 
hållit sig uppdaterad om budgivnings-
teori på annat håll. Själv tar jag särskilt 
med mig tankarna om att visa hjärter 
med 2 sang och Einars överbud. Vill 
du utvecklas inom detta viktiga om-
råde är detta absolut en bok som är 
värd att läsas. 

Våra recensenter betygsätter nya böcker och datorprogram på en femgradig skala  
(5 är bäst, 1 inte så bra...) och bedömer målgruppen enligt följande kategorisering:  
Nybörjare, Mindre rutinerade, Klubbspelare, Klubbspelare+ och Elitspelare.

Nya bridgeböcker

F O R T B I L D N I N G  B O K N Y H E T E R

The Swedish expert Mats Nilsland has deve- 
loped bridge systems and conventions for 
more than fifty years. Here, he sets out the 
philosophy for contested auctions in greater 
detail. Mats emphasizes the importance of 
cooperation in the bidding and is skeptical 
of very weak preemptive raises. He believes 
that methods should consider the likelihood 
of further bidding by the other side and also 
deal with pre-competitive actions from both sides. He also wants 
to give more attention to the balance of power and the benefits of 
constant hand re-evaluation in the light of the bidding so far.

Ulf Nilsson: There are some books that are essential reading for 
any aspiring player, must-reads, and it may not be easy for everyone 
to spot those in the vast sea of bridge literature. This book fits in that 
category. The key to better results in competitive auctions lies in a 
thorough understanding of “four-handed” bridge. Sadly books that 
explain underlying concepts, such as the flow and tempo of competi-
tive auctions and the balance of strength on a deal, have been sorely 
lacking up until now (with one notable exception). This is a difficult 
area to write about and most efforts on competitive bidding gets 
stuck in just describing various conventions and treatments. This 
book goes much deeper and while you may not agree with or add 
all of Mats suggestions to your partnership agreements, just reading 
about them and hearing his reasoning will improve your bidding 
judgement. Guaranteed.

Peter Fredin: Why Sweden has an advantage compared to many 
other countries, is because we have great bidding theorists like 
Magnus Lindkvist and Mats Nilsland.

Competitive Bids – the Scanian Way is 
the sixth volume in a series of convention 
booklets about new ideas in the bidding-
Swedish Expert Methods-presented by 
some Swedish bridge experts, living in 
the province of Scania. 

M
ATS NILSLAND   –   COMPETITIVE BIDS

MATS NILSLAND

COMPETITIVE BIDS

1NT

2s

43 

 3c

ISBN 978-91-87251-52-8

9 789187 251528 >
 www.bridgeforlaget.se
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F O R T B I L D N I N G  B O K N Y H E T E R

 Competitive Bids har, som en av sju 
böcker, nominerats till årets bok av 
International Bridge Press Association 
(IBPA).

RECENSERAD AV: MIKAEL GRÖNKVIST, STOCKHOLM 

DAVID BIRD & MARC SMITH:
• BRIDGE CARDPLAY: AN EASY GUIDE 
– DEL 4, 5 & 6
Master Point Press; ca 50 sidor/bok 
Målgrupp: Alla
Språk: Engelska 

BETYG: 1 2 3 44 5

Två av mina favoritförfattare inom 
bridge levererar som förväntat tre 
läsvärda häften i en serie om tio häf-
ten. Jag har fått förmånen att recensera 
följande tre delar:

•  Del 4 – Drawing Trumps 
•  Del 5 – Establish Long Suit  
•  Del 6 – Holding Up a Stopper

Av någon anledning är målgruppen 
angiven som ”Newcomer” på baksi-
dan av respektive häfte, vilket lätt kan 
få oss att tro att dessa endast är riktade 
mot rena nybörjare. Innehållet i dessa 
tre häften är dock riktade till alla 
bridgespelare som känner att de skulle 
vilja bli lite bättre.
 Författarna använder sig av en 
blandning av instruktiv text tillsam-
mans med givar där läsaren själv får 
pröva sin förmåga. Därefter förklaras 
hur man bör tänka i respektive giv. 
Detta upplägg gör att vi får hjälp med 
att ”tänka i nya banor”. De flesta av 
oss känner säkert igen sig i situationen 
när man just spelat bort ett kontrakt 
och vi tar/får hjälp av någon, som då 

pekar på en detalj som missades.  
Efteråt när du fått detta förklarat för 
dig, är det inte så svårt att inse vad 
som var rätt väg genom spelföringen, 
men vi klarade inte själv av att tänka 
rätt från början. I dessa tre häften får 
du förmånen att få uppleva detta gång 
på gång i nya situationer. 
 Dessa häften består av cirka 50 si-
dor, så ni kommer tyvärr snabbt till 
slutet. Lyckan är dock att det finns tio 
häften i denna serie. Mitt tips är där-
för att beställa flera häften på samma 
gång, så sparar ni åtminstone in lite på 
fraktkostnaden.
 Jag ger dessa tre häften en stark 
fyra, då de nästan är i samma klass 
som de böcker som den framlidne 
Hugh Kelsey författade. 

RECENSERAD AV: OLOF BERGSTRÖM, LINKÖPING

MATTHEW THOMSON:
• WINNING AT THE CLUB
Master Point Press; 219 sidor
Målgrupp: Klubbspelare 
Språk: Engelska 
BETYG: 11 2 3 4 5

Corona-
pandemin har 
som vi alla 
vet påverkat 
bridgen precis 
som resten av 
samhället. När 
en australisk 
klubb började 
spela på nätet 
fick det Matthew Thomson att införa 
en genomgång av en giv innan spelet. 
Det är en god idé – och säkert bra för 
spelarna som närvarade – men varför 
blev det en bok?  
 En del av råden och givarna håller 
hyfsad kvalitet, men det är alldeles för 
mycket fokus på skeva fördelningar 
och vilda budgivningar; förmodligen 

för att dessa var mest intressanta för 
de som spelade tävlingen. Ett par 
råd är dessutom inte bra; författaren 
rekommenderar t ex på en giv ett fyr-
kortsinkliv på tvåläget. Sammanfatt-
ningsvis, välj hellre en annan bok.

RECENSERAD AV: MIKAEL GRÖNKVIST, STOCKHOLM

KAREN MCCALLUM & KIT WOOLSEY:
• KK RELAY 
Bridge Winners Press; 615 sidor
Målgrupp: Klubbspelare+ 
Språk: Engelska 
BETYG: 1 2 3 44 5

Vanlig budgiv-
ning bygger på 
samarbete mel-
lan två personer 
som via sina 
bud försöker 
beskriva sin 
hand för part-
nern. Reläbud-
givning bygger 
på att en hand 
frågar och den andra handen svarar på 
dessa frågor, lite som efter Stayman 
efter 1 sang (men med många fler frå-
gor ställda efter det).
 Du kanske undrar varför det kom-
mer ytterligare en bok om reläbudgiv-
ning baserad på ”symmetric relay”?  
I detta avseende har ni delvis rätt, 
själva principen med ”symmetric re-
lay” är långt ifrån ny, men denna bok 
har sina styrkor i ett annat område 
som alltid varit svårt för de som an-
vänder reläbudgivning. Området är 
när fördelningen är beskriven fullt ut 
och frågaren ska avgöra om denne ska 
våga undersöka chanserna för slam 
eller om det endast ska bjudas utgång. 
Författarna har lagt stor möda på den-
na avgörande del i reläbudgivningen. 
Efter det att man fått kläm på att bas-
styrkan kan räcka till slam, så får >
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FÖRTJÄNST-
TECKEN

Uppmärksamma klubbens eller 
distriktets stöttepelare för för-
tjänstfullt och mångårigt arbete!
 Blankett för ansökan om för-
tjänsttecken finns på hemsidan. 
Mer information finns här:
svenskbridge.se/nyheter/18635 
 Skicka ansökan i god tid före 
utdelning till distriktsförbundet 
för behandling. 
 Era funktionärer är värda all  
uppmuntran för sina insatser!

      du även ett par smarta knep om 
hur man lokaliserar specifika hon-
nörer (ända ner till knektar) genom 
att rationalisera bort information som 
frågaren ändå kan räkna ut. 
 Använder ni relä idag, så rekom-
menderar jag er att jämföra era egna 
metoder med de beskrivna i denna 
bok. 
 Ett annat problem som är ständigt 
återkommande är när den som frågar 
har en egen kortfärg; då kan slam fin-
nas om svararen har sina honnörer i de 
andra färgerna. Det är dock svårt att 
lösa detta i ordinarie reläbudgivning, 
men även här finns beskrivna knep 
som hjälper er med dessa händer. 
 Boken är på lite över 600 sidor, men 
låt er inte avskräckas av detta. Den 
är både välskriven och bra strukture-
rad, samt innehåller många exempel 
som förklarar det som beskrivits och 
även hjälper er att resonera på rätt 
sätt när det är dags att börja använda 
ert omdöme. Dessutom finns ett otal 
övningar där man själv (eller i par) 

kan bjuda, för att sedan få ”rätt” svar. 
Om du är intresserad, så finns mycket 
att hämta i dessa exempel och svar på 
övningarna.
 Denna bok beskriver till stor del 
en relästruktur efter positivt svarsbud 
på en stark klöveröppning, men visar 
också på hur samma typ av struktur 
kan användas efter öppning med 1 i 
högfärg och 2c inom ramen för ett 
system baserat på stark klöver. 
 Jag är positivt överraskad över 
denna tegelsten till bok och ger den en 
stark fyra i betyg! 

RECENSERAD AV: OLOF BERGSTRÖM, LINKÖPING

JAMES MARSH STENBERG:
• TRUMP SUIT HEADACHES  
• PLAYING TO TRICK ONE
Author House; 237 och 165 sidor
Målgrupp: Klubbspelare
Språk: Engelska 

BETYG: 1 22 3 4 5

De här två kompendierna fokuserar 
på var sitt ämne, hantering av trumfen 
och påspel i första stick, båda med en 
giv per sida. Generellt sett finns det 
saker att lära sig från dem men det 
finns också en hel del sämre exempel.  
 Presentationen är också sisådär, 
så om du inte är väldigt intresserad 
av att lära dig mer om just de här två 
ämnena finns det bättre böcker att 
införskaffa.

RECENSERAD AV: MIKAEL GRÖNKVIST, STOCKHOLM

F O R T B I L D N I N G  B O K N Y H E T E R

 NOTISER

KRYPTERAD HEMSIDA

För att öka cybersäkerheten är SBF:s 
hemsida numera krypterad. Det bety-
der att lösenord är säkra när du surfar 
på www.svenskbridge.se. Du kommer 
att se ett hänglås och att det står https 
till vänster i adressfältet, vilket det inte 
gjorde innan hemsidan blev krypterad.

BAMSA

Olika perspektiv på bridge togs upp 
vid en fyra dagar lång virtuell konfe-
rens 28/6–1/7. Hela 60 talare från 20 
olika länder fanns och arrangör var 
BAMSA (Bridge: A MindSport for 
All). Genom att visa upp forskning 
och nytänkande syftade konferensen 
till att inspirera och göra det möjligt 
för bridgen att nå ut i vidare kretsar. 

DAGS FÖR RIKSSTÄMMA

Årets Riksstämma hålls i Örebro den 
20 november. Riksstämman är för-
bundets högst beslutande organ och 
delegater från landets 21 distriktsför-
bund är inbjudna.

LIVE BRIDGE CUP

LiveBridge Cup är en tävling som 
ger dig möjlighet att via kvalspel på 
klubbar runt om i Sverige samla ihop 
dina bästa procentresultat. Klubbar 
kan välja ut tio tävlingar på sin klubb, 
under perioden 1 oktober–30 april, 
utan någon extra kostnad vare sig för 
spelare eller arrangerande klubb. 
 De åtta främsta resultaten under 
perioden räknas samman. De 52  
främsta kommer att få välja partner, 
för att sedan mötas i ett finalspel 
under Bridgefestivalen 2022 med fina 
priser i potten.

>
>
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B U D G I V N I N G  I  P A N D E M I N S  S P Å R

Pandemier sprider sig över hela jor-
den, medan epidemier mer betecknar 
snabba sjukdomsförlopp. Några namn 
är kända, som Digerdöden och span-
ska sjukan, hemska farsoter som kräv-
de många offer när kunskaperna sällan 
räckte till för adekvata åtgärder. 
   Hur var det med TBC, då? Idag är 
den nästan utrotad i Sverige, men det 
var den inte 1918 när Harriet Löwen-
hjelm en av våra finaste skalder, gick 
bort i lungtuberkulos bara 31 år gam-
mal. I en av sina märkligare dikter, 
Förhistorisk jakt, leker hon med år-
miljoner och geologiska termer med 
sin fria fantasi, den som länge hjälpte 
henne att hålla en av den tidens sjuk-
domar på avstånd. ”När tertiär tidens 
dimmor ha vikt hän i den dunkla 
prekambriska natten”, då kommer 
jägaren ridande:

Nyss från horisont och till horisont

Han sprängt fram efter grottornas 
djur

Och med väldiga hovar hans  
livmastodont

Slagit gnistor ur veckad silur

Kambrium, det var för ca 500 miljoner 
år sedan. Vad är väl ett par års pan-
demi mot det?
    Själva har Ylva och jag försökt 
hålla ringrosten borta med hjälp av att 
bjuda händer. Med blandad framgång, 
som några exempel visar.
 Här landade vi i 52, vilket kanske 
inte är helt bra när man har en fin 
fem-trea i spader. 

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

 SYD NORD 
 Ahto Ylva  
 12 13 
 3c 33  
 4c 52 
 pass

Jag visste inte riktigt vad jag skulle ta 
mig till efter 33. 
 Men varför inte 3 sang? Nu efteråt 
förstår jag inte varför jag undvek det 
självklara budet. Vårt slutbud, 52, 
kräver snäll sits i flera färger för hem-
gång, och förmodligen snällt motspel 
också.

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

 SYD NORD 
 Ahto Ylva  
  13 
 2NT 33
 52 5s
 63  pass

2 sang var Stenberg, och 33 visade 
tillägg – nåja, Ylva har ju 15 hp och 
värden i klöver. 52 var essfråga med 
ruterrenons, s k Exclusion Blackwood 
(eller Voidwood), och 5s visade ett 
ess vid sidan av rutern. Mitt 63 var väl 
inte världens mest våghalsiga bud. Jag 
borde ha tagit 5 sang, storslamsinvit.  
Vi kollade motståndarnas händer, och 
när det visade sig att trumfen satt 3-0 
emot kunde jag föreläsa lite om att 
försiktighet är en dygd. 

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

 SYD NORD 
 Ahto Ylva  
  1c
 1s 2c 
 22 23* 
 6NT pass

23 var utgångskrav. Med 16 stick 
verkar lillslam aningen försiktigt. Om 
Ylva hade öppnat med 3s istället, så 
kunde budgivningen ha gått 3s –7NT. 
Då hade 3s visat en genomgående låg-
färg, som den här gången måste vara 
klöver, enligt den fina konventionen 
Verdi som tycks vara rätt bortglömd 
numera.    
 Det är tydligt att en av oss behöver 
öka skärpan något, och förnamnet 
på den jag tänker på börjar inte på Y. 
Träningen fortsätter!
 Hela Harriet Löwenhjelms dikt 
Förhistorisk jakt består av åtta strofer; 
den finns bl a i Samlade dikter utgiven 
av Boel Hackman 2011.

TEXT: AHTO UISK, UPPSALA

Pandemin har haft ett förlamande grepp om mycket i samhället,  
men nu håller det på att släppa. Det gäller även bridge.

I pandemins grepp
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TEXT: ANDERS WIRGREN   ILLUSTRATIONER: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

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

Steg för steg

”Det var engelsmännen som först 
insåg det”, säger Bengt. ”Hur viktigt 
det är att få in det första slaget.”
 Ni sitter på kvarterskrogen och 
äter dagens lunch – bruna bönor med 
fläsk. Det är första gången ni träffas 
efter semestern. Middagen är samti-
digt en kort uppladdning inför kväl-
lens säsongsstart på klubben. Bengt 
har en förkärlek för filosofiska reso-
nemang, vilket förklarar hans yttrande 
ovan.
 Bengt talar om det engelska lag 
som vann EM åren 1948, 1949 och 
1950, mycket tack vare sitt aggressiva 
och nytänkande system, Acol. I det 
öppnade de budgivningen på många 
händer, som man passade med enligt 
Culbertsons läror. Ofta fungerade det 
riktigt bra. Att få lov att öppna bud-
givningen är i bridge lika viktigt som 
att ”få in det första slaget” i boxning. 
Då tar man kommandot och tvingar 
motståndarna på defensiven.
 Alla som spelat bridge ett tag vet att 
det är lättare att hamna rätt när man 
får bjuda i lugn och ro utan störande 
motståndare, speciellt om störningen 
kommer innan vi hunnit bjuda något. 

När utrymmet tryter är det inte alltid 
lätt att få reda på allt man behöver; 
även om man hamnar i rätt kontrakt 
ändå kan motståndarna ibland dra för-
del av sitt öppningsbud,  t ex genom 
att de får rätt färg i utspel.
 Men som med det mesta i bridge 
finns både gungor och karuseller. Att 
bjuda flitigt betyder också att vi ris-
kerar att vara med i budgivningen när 
vi inte borde. Dels riskerar vi att åka 
på dubblade straffar, dels kan mot-
ståndarna ibland dra fördel av sådana 
bud, så att de bjuder eller spelar bättre 
än om vi passat. Så det gäller nog att 
göra det med måtta. Men du är med på 
Bengts förslag att lätta lite på kraven 
för ett öppningsbud när fördelningen 
är bra. Så i kväll kommer ni inte att 
sitta och passa för mycket, hoppas du.
 Efter att hejat på alla vännerna på 
klubben är det dags för väsentlighe-
terna. Er tävlingsledare Erik höjer sin 
stämma och ber deltagarna sätta sig 
ner för den första ronden. Ni hamnar 
Nord-Syd vid bord 3, där ni ska möta 
ett av klubbens mindre trevliga par. 
Du hoppas att ni kan tvåla till dem 
ordentligt.

 På tävlingens alla första giv är ingen 
är i zonen och du giv. Du sitter Syd, 
precis som du brukar, och har fått 
upp en medelstark hand med trevlig 
fördelning:

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

Det tog inte lång tid att få chans att 
testa om Acol-spelarna hade rätt eller 
fel. Ska du öppna med din fördel-
ningshand eller ska du acceptera att 
9 hp inte riktigt räcker till ett vanligt 
öppningsbud?

ÖPPNA ELLER INTE ÖPPNA?

Öppna!
 Du har nästan din fjärdedel av 
kortleken. Om styrkan är någorlunda 
jämnt fördelad har er sida en stor 
fördel, eftersom du har spadern. Det 
betyder att om det är en delkontrakts-
bricka är det ni som bestämmer tak-
ten. Därför bör du inte passa, i alla fall 
inte när du har en partner som gärna 
ser att du öppnar tunt.

MED VAD ÖPPNAR DU?

1s.
 Ni har svaga två-öppningar på re-

F Ö R  M I N D R E  R U T I N E R A D E  S T E G  F Ö R  S T E G
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pertoaren och handen är i och för sig 
inte för stark för ett sådant bud, men 
det finns en sak som talar mot 2s. Det 
är dina fyra hjärter. Säg att du öppnar 
med 2s och Bengt har de här korten:

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

Han kommer förstås att passa, för att 
senare upptäcka att 43 är så gott som 
upplagt. Har han klöveress i stället för 
damen, passar han fortfarande. Men 
då gör ni kanske slam!
 Med en fyrkorts lågfärg och 
6-4-2-1-fördelning är det acceptabelt 
att låtsas att du har en enfärgshand 
och öppna med svaga 2s, men inte när 
du har fyra kort i den andra högfär-
gen. Därför är pass bättre än 2s.
 Men om engelsmännen kunde vinna 
EM-titel efter EM-titel med sina lätta 
öppningsbud, kan det väl inte vara 
helt fel att öppna med 1s i stället. På 
så sätt tar ni initiativet i budgivningen, 
och det är sällan fel.
 Väst kliver in med 23 och efter en 
kort fundering plockar Bengt upp en 
dubblingslapp.

VAD MENAR HAN MED DET?

Det är en så kallad Negativ dubbling.
 Namnet betyder inte att det finns 
något negativt med dubblingen, inte 
alls. Den började kallas så när den 
amerikanske budteoretikern Alvin 
Roth en gång i tiden hittade på knepet 
för att skilja sådana dubblingar från de 
positiva dubblingarna, då man dubb-
lade för att få bättre betalt för straf-
farna. Här dubblar man i stället för att 
försöka hitta ett eget kontrakt, unge-
fär som när man upplysningsdubblar 
ett öppningsbud.
 I både Modern och Nordisk Stan-
dard ingår Negativa dubblingar – och 
det gör de också i de flesta andra sys-
tem. Som ni spelar, har Bengt antingen 
minst 4-4 i de objudna färgerna och 

minst 7-8 vettiga hp eller en ganska 
jämn hand med minst 11 hp, som inte 
kan visas på annat sätt.
 Öst passar. Det är du för andra 
gången.

VAD BJUDER DU?

2s.
 Lågfärgerna passar dig inte alls, men 
när spadern är lång och stark kan du 
bjuda om den. Eftersom du gör det på 
lägsta nivå, säger du dessutom att du 
har en minimal öppningshand. I det 
här fallet har du kanske inte ens det, 
eftersom hjärterkung minskat rejält i 
värde efter inklivet. Med det i åtanke 
ångrar du dig att du inte öppnade med 
2s i stället, trots varningstecknen.
 Väst passar och du hoppas att Bengt 
kommer ihåg att hålla igen lite, men 
du behöver inte oroa dig. Hans pass-
lapp ligger snabbt på bordet. Tack för 
det!
 Men budgivningen är inte över, för 
Öst börjar fundera. Till slut tar han ett 
rejält tag i budlådan och lägger upp 43 
på bordet. Det var överraskande.

VAD BJUDER DU?

Pass.
 Du har förvisso fyra hjärter, men att 
för den skull dubbla är att ta i, när du 
sitter framför den långa trumfhanden 
och inte har bättre styrka för motspel 
än så här.
 Ditt pass följs av två lika snabba 
pass, så budgivningen är över. Den 
gick så här:

SYD VÄST NORD ÖST
1s 23 D pass 
2s pass pass 43 
pass pass pass

Bengt funderar inte särskilt länge på 
sitt utspel, som är spaderåtta. Sedan 
lägger Öst upp en förvånansvärt hon-

nörsstark träkarl, med hela 13 hp. 
Efter ett öppningsbud, ett inkliv på 
2-läget och en negativ dubbling, bru-
kar det inte bli mycket över till fjärde 
hand, så det verkar onekligen som om 
fler än du bjuder mer på fördelning än 
på honnörsstyrka.

  
  s 8 Träkarlen
    (Öst)
    s K D
    3 kn 4
    2 K 9 6 5
   c K kn 9 6 5
  Du (Syd)
  s E kn 10 9 7 5
  3 K 9 6 5
  2 kn 2
  c 3

FINNS DET CHANS TILL BET?

Ja.
 Att bordet bara har två trumf,  
betyder att hjärterkung inte kan  
maskas ut, även om Väst har ess-dam-
tia i toppen på sin färg. Dessutom 
har du spaderess, och för sin negativa 
dubbling på 23 måste Bengt ha minst 
ett ess. Det är tre stick. På något sätt 
måste ni gräva fram ett fjärde stick.

HUR MÅNGA SPADER HAR BENGT?

En eller två.
 Ni använder 1-3-5-utspel mot 
trumfkontrakt, så Bengt har inte tre 
spader, för då hade han spelat ut den 
lägsta spadern (eller, troligare, stöttat 
spadern någon gång). Har han bara 
en, kan du ta för esset och ge honom 
en stöld. Det är två snabba stick, och 
tillsammans med hans ess och din 
trumfkung slutar det i så fall väl för er.

ÄR DET TROLIGT ATT BENGT HAR  

SINGEL SPADER?

Nej.
 Du kan se att hans negativa dubb-
ling är baserad på en svag hand. Med 
singel spader hade han troligen passat 
på Västs inkliv, eftersom han då har 

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

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

ett bra utspel mot ett hjärterkon trakt. 
Därför är det mycket troligt att han 
har två spader, så att den färgen är 
acceptabel som trumf ifall du inte kan 
stödja någon av lågfärgerna.
 Att Väst, som bjöd 23, ska ha fyra 
spaderhackor är inte heller särskilt 
troligt. Mycket pekar alltså på att spa-
dern sitter 6-3-2-2 runt bordet, med 
tre hos spelföraren.
 Väst funderar kanske två minuter 
och begär sedan spaderdam från bor-
det.

HUR PLANERAR DU MOTSPELET?

Du har singel klöver, så du ska vända 
med den vid något tillfälle. Har Bengt 
klöveress, får du en stöld direkt; har 
han ruteress, kan han kanske ge dig en 
klöverstöld längre fram.
 Det finns dock ett problem med 
stölden. Det är att du kortar din egen 
trumflängd. Har Väst hjärter ess-dam-
tia, kan han sedan maska ut din kung. 
Så för att få både ett trumfstick och en 
stöld, måste ni också se till att bordets 
trumf tar slut. Det gör de om du kan 
spela en tredje spaderrond. När Väst 
bekänner och bordet stjäl, går det inte 
längre att maska ut hjärter kung.
 Planen är klar, men det finns en 
viktig fråga till att svara på, och det är 
i vilken ordning du ska göra allt detta. 
Det ser naturligt ut att ta för spaderess 
och spela klövertre. Om Bengt har 
esset, får du en stöld, men om därefter 
spelar spader kommer bordet in. Då 
finns det två trumf kvar där, så din 
trumfkung löper stor risk att bli ut-
maskad. Det är inte bra.

KAN PLANEN UTFÖRAS BÄTTRE?

Troligen.
 Om spadern sitter som du tror,  
d v s att Väst har tre hackor, kan det 
vara fiffigt att låta träkarlen få vinna 
första stick. Maskar Väst två gånger i 

> 
trumf då, tar bordets trumf slut – så 
att du kan ta hem två spaderstick när 
Bengt kommer in på sitt ess. Låter 
Väst bli att spela trumf, kan du spela 
två ronder spader efter klöverstölden. 
Då säkrar du stick för hjärterkung, 
trots allt.

VAD GÖR DU DÄRFÖR I FÖRSTA STICK?

Du låter bli att ta för spaderess, men 
för att Bengt ska veta att du har det 
kortet ska du också markera positivt. 
Eftersom ni använder Schneider-
markeringar, lägger du spaderfem, då 
fyran kommer från Väst.
 Sedan dröjer det ett bra tag innan 
Väst spelar ett kort. Förmodligen räk-
nade han inte med att vinna sticket. 
Slutligen blir det spaderkung, som du 
förstås kastar dig över. Precis som du 
räknat med, bekänner Bengt. Skönt att 
veta att ni inte missade en stöld i den 
färgen.

VAD SPELAR DU SEDAN?

Klövertre.
 Nu är det dags att fiska efter den 
där stölden, och det sitter precis som 
du hoppas, för Bengt tar för esset och 
spelar en klöver till, då du stjäl bor-
dets kung. Väst har bekänt med sjuan 
och åttan.

  
    Träkarlen
    (Öst)
    s —
    3 kn 4
    2 K 9 6 5
   c  kn 9 6
  Du (Syd)
  s kn 10 9 7
  3 K 9 6
  2 kn 2
  c –

NU DÅ?

Du har fått din stöld, men på bekost-
nad av en trumfhacka. Nu gäller det 
att säkra ditt trumfstick genom att 
spela spaderknekt och tvinga bort en 

av Östs trumf. Sedan sitter hjärter-
kung säkert i sadeln.
 Väst bekänner, Bengt sakar ruter 
åtta, och bordet stjäl. Hjärterknekt 
vinner nästa stick, och sedan spelar 
Väst in sig på handen på ruteress. När 
Bengt inte kan bekänna på hjärteress, 
ger Väst ifrån sig en svordom, visar 
sina kort och accepterar att du också 
ska ha för hjärterkung. En straff be-
tyder 50 poäng till er, som säkert blir 
en bra bricka, för Öst-Väst kommer 
säkert att få in på korten vid de flesta 
övriga bord.
 Hela sitsen:

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

43 är det normala slutbudet, men med 
hjärtern 4-1 och klövern 5-1 går det 
inte att spela hem efter ditt utmärkta 
motspel. Men hem hade det gått om 
du inte tänkt dig för i första stick. För 
tar du för spaderess med ens, kan Väst 
spela hem utgången om han sköter sig. 
Så för att straffa 43 behövde du pla-
nera motspelet flera stick framåt. 
 Om du vinner utspelet med spader-
ess och därefter spelar klöver till esset, 
kan spelföraren nöja sig med knekten 
på Bengts klöverfortsättning. Väst 
spelar sedan in bordet på spaderkung, 
maskar ut din trumfkung och sakar så 
småningom sin sista spaderhacka på 
klöverkung.
 Bättre går det inte om du spelar spa-
der i andra stick. Väst kan då ta ut ess-
dam i ruter, stjäla den sista spadern 
och släppa runt hjärterknekt. Dessa 
kort återstår sedan:
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  s —
  3 —
  2 10 8
  c E D 10 4 2
s —   s —
3 E D 10 8 7   3 —
2 —   2 K 9
c 8 7  c K kn 9 6 5
  s kn 10 9
  3 K 9 6
  2 —
  c 3

När Väst fortsätter med ruterkung 
från bordet, kan ni inte få både ett 
trumfstick och en stöld. Stjäl du inte, 
sakar ju Väst klöver.

KUNDE VÄST HA SPELAT BÄTTRE?

Kanske.
 Om ni sköter er, har han ingen 
chans. Men om Väst i andra stick hade 
gått in på handen i ruter för att spela 
klöver mot bordet, är det inte så lätt 
för Bengt att inse att han måste ta för 
esset och spela en klöver till. Gör han 
inte det, försvinner klöverstölden, och 
straffen med den.

TYCKER DU OM ÖSTS BUDGIVNING?

Nej.
 När han passade på Bengts nega-
tiva dubbling fick han gissa nästa 
gång. Därför hade det varit bättre att 
visa ett styrketecken direkt med en 
redubbling. Eftersom Väst då vet att 
hans partner har bra kort (åtminstone 
10 hp), kanske han kan göra något 
intelligent nästa gång. Den här gången 
spelade det nog ingen roll, men rent 
generellt är det dumt att avvakta med 
ett pass om det leder till att du själv 
tvingas gissa senare.

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

c Att öppna tunt med bra fördel-
ning kan vara effektivt, men bara 
om det är inbyggt i systemet så att 
partnern tar hänsyn till det. Annars 
är risken stor att ni ofta kommer för 
högt.

c På delkontraktsgivarna är det en 
fördel att ha spadern, så i valet och 
kvalet mellan pass och ett öpp-
ningsbud: var optimist om du har 
spadern!

c Att öppna med en svag 2-öpp-
ning med 6421-fördelning är OK 
om fyrkortsfärgen är en lågfärg.  
Är det en högfärg, är risken stor att 
ni annars missar en bra trumf i den 
färgen, kanske rentav utgång.

c När partnern öppnar, nästa 
hand kliver in, och du dubblar, är 
det en negativ dubbling. Det är en 
sorts upplysningsdubbling som 
visar styrka för att vara med och 
bjuda, oftast med intresse för de 
objudna färgerna. 

c Efter öppningsbud till vänster, 
inkliv av partnern, och en negativ 
dubbling till höger är redubbelt 
av dig en styrkeaktion med minst 
10 hp och ganska jämn fördelning. 
Partnern får efter det gärna bjuda 
över med extra fördelning, eller 
straffdubbla motståndarna med 
längd i den färg de vill spela.

STEG FÖR STEG:  
Att tänka på

c När du avger en negativ dubb-
ling med minimal styrka bör du inte 
ha singel i partnerns färg. Dels har 
du ett bra utspel mot motståndarnas 
kontrakt, dels ökar risken att era 
kort passar dåligt ihop.

c Kungar, damer och knektar i 
färger som din vänstra motståndare 
bjuder sjunker i värde, eftersom 
risken är stor att de sitter på mel-
lanhand.

c 1-3-5-regeln innebär att du 
spelar ut ditt högsta kort från en 
dubbelton, men det lägsta från en 
trekortsfärg. Det är speciellt viktigt 
i partnerns färg, både i sang (kan 
färgen godspelas?) och trumfspel 
(finns det en stöld?).

c Även om du kan vinna utspelet, 
är det inte säkert att du ska göra det. 
Ibland är det bättre att hålla upp.

c Att tvinga en kort motståndar-
hand att stjäla är ofta dumt, såvida 
inte det innebär att en trumfhonnör 
på mellanhand inte kan maskas ut.>ATT TÄNKA PÅ!

Här till höger sammanfattas  
vad man bör tänka på.

> 



   BR IDG E  OK TOBER 20214 0

Fråga Daniel

Alla frågor om bridge, oavsett om det gäller budsystem,  
färgbehandlingar, böcker, berömda spelare eller annat  
skickas till bridge@svenskbridge.se. Daniel Gullberg svarar.

HUR MÅNGA PRICKAR?

Min systemdeklaration tror jag har 
sex prickar. Stämmer det? Så här ser 
den ut:

Jag hittade även en deklaration i lådan 
på klubben och undrar hur många 
prickar den har. Här är den:

                                                Christer

DANIEL SVARAR

Din deklaration har bara fem prickar. 
Onaturliga 2 sang får två prickar, inte 
tre.
 För deklarationen du hittat på klub-
ben gäller följande.
 Starka öppningsbud får inte prickar, 
så 1c ger inga.
 12 som kan vara singel ger tre.
 Multi ger tre prickar.
 2 sang som är onaturligt ger två 
prickar (som i din deklaration).
 3c ger inga prickar eftersom det 
visar klöver. Att det dessutom visar 
ruter gör ingen skillnad i detta fall.
 Jag har tyvärr lite svårt att tyda 
vad 3 i högfärg visar. I kolumnen för 
antal kort så står det 5, vilket indi-
kerar att det är naturliga bud med en 
sidofärg. Detta skulle ge noll prickar 
(som för 3c eller 2 högfärg 5-4). Om 
beskrivningen på 33 betyder 6-5, där 
en av färgerna är klöver och den andra 
vilken som helst, så ger det en prick, 
eftersom det är en färgpekare.
 3 sang och högre öppningsbud ges 
inga prickar, så det är noll prickar 
även här.
 Totalt blir det alltså åtta prickar 
(eller möjligen lite mer beroende på 
vad 3 högfärg visar). Detta betyder att 
det klassas som ett så kallat B-system 
(8-10 prickar), vilket normalt sett 
betyder att det är tillåtet att spela i 
silvertävlingar eller högre. 
 Arrangörer kan dock göra undantag 
till reglerna.

VAD BJUDA?

Nord öppnar med 1c. Öst har 9 hp 
och sju hjärter med ess-kung i topp. 
Vad bjuder Öst?

Ulla

DANIEL SVARAR

Det normala är att med sex kort 
spärrar man på tvåläget, med sju på 
treläget och med åtta på fyrläget, men 
beroende på zonerna kan man behöva 
korrigera. Ett sätt att göra detta på är 
med den s k 2-3-4-regeln. Den innebär 
att man räknar antalet stick på sin 
hand och subtraherar två om man är i 
pluszon (ozon mot zon), tre i likazon 
och fyra i minuszon. Den siffran man 
får är den nivå man ska spärra på.
 Med din hand som exempel har 
man sex stick (den kommer ofta att ta 
sju stick, men med förlorarberäkning 
blir det en förlorare då damen saknas, 
så sex stick totalt). Om vi tar likazon 
som exempel så drar vi bort tre stick. 
Sex minus tre blir tre, så vi öppnar på 
treläget. I ozon mot zon hade vi istäl-
let kommit fram till fyrläget, och i zon 
mot ozon tvåläget.
 Det finns andra sätt att tänka på 
som kommer fram till samma resultat, 
men grundprincipen är att i pluszon 
brukar man spärra extra hårt, och i 
minuszon får man vara extra försiktig. 
Sedan brukar man inte öppna högre 
än utgång, så om man till exempel 
kommer fram till 5 högfärg med sitt 
favoritsätt att räkna tycker jag ändå att 
man bara ska öppna med 4 högfärg.

F R Å G A  D A N I E L  H U R  M Å N G A  P R I C K A R



BR IDG E  OK TOBER 2021 41

TEXT: MAX ÖDLUND, STOCKHOLM

Artikeln är från boken MaxBridge.

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

Hustru Bim är ingen bluff vid 
bridge bordet. Här är en giv en från 

MaxBridge ligan på S:t Erik. Väst öppnade med 
33 och spelade sen ut klöver mot 4s. 
Hur spelar du? 

Bim läste utspelet som singel, så hon 
tog esset, trumfade ut i två varv och 
gav bort ett ru-
terstick. Öst tog 
in sig och vände 
i hjärter. Hjär-
teress, ruter ess 
och ruter till 
stöld gav detta 
läge.

  s 10 9
  3 8
  2 7
  c D 10
    
    
               
   
  s D 8
  3 D 3
  2 —
  c 8 7

Hjärterdam fick Väst vinna med 
kungen. Han hade bara hjärter kvar, 
så han spelade knekten. Men den fick 
han också på, eftersom Bim sakade 
klöver från bordet. Nästa hjärter kun-
de hon stjäla på handen samtidigt som 
bordets sista klöver försvann. Ibland 
är det en njutning att vara träkarl!Max.

Lite svårare...
TEXT: PO SUNDELIN, STOCKHOLM  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

PO Sundelin levererar svårare spelproblem som det kan  
ta en stund att lösa. Lösningar hittar du på sidorna 49-50. 

Höstbesvär. 
 Det börjar snart bli för kyligt för 
utesittarlösande. Kryp i stället in i 
värmen, kanske framför en brasa, och 
tänk. Men fullt så knepigt är det inte 
denna gång.
 I problemen sitter du alltid Väst.
 Ros, ris och nya eller gamla pro-
blemförslag kan skickas till nya epost-
adressen posundelin@yahoo.se.

PROBLEM 1

Först gäller det att spela 3 sang med 
spaderåtta i utspel från Nord efter 
budgivningen 1 sang-3 sang. Hur vill 
du spela?

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

PROBLEM 2

Här följer är ett dubbelproblem.

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

Denna giv har jag lånat från BIN 
(Bridge i Norge), där du ombads spela 
6s med ruterutspel. Medan du be-

grundar spelföringen får du ännu ett: 
samma kontrakt med hjärter ut. 

PROBLEM 3

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

Med hänsyn till det ynkliga ruterhållet 
undvek ni 3 sang och tog er till 43. 
 Var det rätt?
 Nord inleder med tre gånger ruter. 

PROBLEM 4

Här är kontraktet 4s med två gånger 
ruter i utspel. 

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

Aj då, har vi missat slam igen? Allt 
som behövs är ju en vettig trumfsits 
och 3-2 eller singelknekt i hjärter. 
Men nu spelar vi ju 4s. Hur då?

S P E L T E K N I K  L I T E  S V Å R A R E
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Vilken bridgespelare har inte stött på 
– eller själv undrat – någon eller några 
av följande frågeställningar:

• Är fyr- eller femkorts högfärgs- 
 öppning bäst?
•  Är svag sang mer framgångsrik  
 än stark sang?
•  Ska man spela ett naturligt bud- 
 system eller stark klöver?
•  Är svaga två-öppningar med   
 ”normala” sex kort bättre än de  
 som öppnar med bara fem kort?
•  Är moderna system bättre än de  
 som fanns förr?
•  Är reläbaserade system över-  
 lägsna?

För att få svar på dessa och andra frå-
gor har Jan Eric Larsson genomfört 
omfattande datasimuleringar och ana-
lyserat resultaten. 
 Svaren finns i hans nyutkomna bok, 
Good, Better, Best, som alltså handlar 
om hur bra vanliga budsystem är jäm-
fört med varandra.
 2018 inleddes arbetet med att skapa 
ett datorprogram som genomförde 
testning och simulering för de vanli-
gaste budsystemen och från 2019 sam-
manställdes resultatet i bokform.

Bästa budsystemet avslöjas i ny bok
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Stark klöver, femkorts eller möjligen fyrkorts högfärg? Vilket budsystem är egentligen  
det allra bästa? Därom tvista de bridgelärde, men kanske inte längre.
 Jan Eric Larsson, Lund, säger sig i en nyutgiven bok ha svaret på den frågan  
– och många fler.

VARFÖR BOKEN TILLKOM

Hur kom idén till boken? Var du så 
missnöjd med resultatet av din bud-
givning, att du blev tvungen att hitta 
det optimala budsystemet?
 – Det har varit ett långvarigt teo-
retiskt och praktiskt intresse för mig. 
Jag har sysslat med spelprogramme-
ring sedan sjuttiotalet och med just 
bridge i cirka tio år. Det var inte för 
att jag var missnöjd med mitt eget 
spel, utan faktiskt tvärt om. Jag kände 
mig erfaren nog att utveckla program-
met och skriva boken, berättar Jan 
Eric.

 Beskriv känslan, hur det var att få 
besked om att världens största utgi-
vare av bridgeböcker, kanadensiska 
Master Point Press, ville publicera din 
bok.
 – Ray Lee är den som skapade 
Master Point Press och fortfarande är 
boss. Han fick manuskriptet via mail 
en kväll och mailade tillbaks nästa 
morgon, bara åtta timmar senare. Då 
hade han läst boken och berättade att 
han ville ge ut den. Det kändes natur-
ligtvis mycket trevligt. Det här är ju 
ett ovanligt ämne, så jag hade ingen 
aning om hur boken skulle uppfattas, 
säger Jan Eric.
 Boken är relativt nyligen utgiven. 
Hur har responsen på den varit?
 – Den elektroniska versionen har 
varit ute ett par veckor, medan pap-
persboken sprids nu i dagarna. Det 
har kommit runt 130 kommentarer 
på webbsajten Bridgewinners och 
jag har fått många personliga mail. 
Nästan alla är positiva men några är 
övertygade om att deras eget system 
eller konvention är bäst och vill att jag 
ska testa det också. Det förslaget hade 
jag faktiskt funderat ut i förväg. Ofta 
är det uppenbart att jag testat något 
ganska likt och att resultatet skulle bli 

L I T T E R A T U R  B Ä S T A  B U D S Y S T E M E T
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Bokens författare, tillika ordförande  
i Lagkommissionen, Jan Eric Larsson, 
här med sin fru, Anu Uus. Oddball är en markering som används 

i sangspel och syftar till att berätta för 
partnern ifall hans utspel var bra eller 
inte. Denna markeringstyp går även 
under namnet Smith Peter och Smith 
Echo.
 Hur fungerar då Oddball i prakti-
ken? Vi exemplifierar med några kort. 

  s 8 3
   
    
     s E 10 9 5 4   
   

Du sitter Väst och spelar mot ett 
sangkontrakt ut spaderfyra enligt 10-
12 (första, tredje eller femte). Bordet 
lägger låg, partnern spelar på knekten 
och spelföraren tar för kungen. Två 
stick senare är du inne igen. Frågan 
är då om du ska fortsätta med färgen, 
i hopp om att partnern har damen. 
Kanske sitter färgen så här:

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

Eller ska du istället satsa på att få in 
partnern, så att han kan sätta spelfö-
rarens dam på mellanhand? Kanske 
sitter färgen så här:

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

Utan hjälp av partnern blir det en ren 
gissning. Här kommer Oddball in 
bilden. Tanken är då, att man i andra 
stick bekänner med ett högt kort när 
spelföraren spelar en färg. Om spelfö-
raren spelar en ruter och du har 8-5-2 
i färgen lägger du åttan. Det berättar 
för partnern att du tyckte om spader-
utspelet, medan ett lågt kort (tvåan i 
exemplet) visar det omvända, d v s att 
utspelet inte uppskattades.
 Oddball kan använda av båda spe-
larna i paret, så utspelaren har också 
möjlighet att göra tumme upp eller 
ner för sitt utspel.
 I situationer där bedömning görs 
att längdmarkering är viktigare, t ex 
när spelföraren ger sig på bordets fem-
kortsfärg och ingångar saknas, gäller 
att längdmarkeringen har företräde. 
Ett högt kort visar då ett udda antal, 
om ni markerar enligt Malmö.
 
OMVÄND ODDBALL

Omvänd Oddball-markering fungerar 
på likartat sätt, men med den skillna-
den att ett högt kort i stället ber part-
nern skifta färg. 

Oddball

TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

Schneider, Malmö och Lavinthal är tre vanliga markeringar. 
Dessa räcker gott för de flesta, men de som vill förfina sina 
markeringar kan här läsa om Oddball.

uppenbart. Det ska bli intressant att 
se hur spelarna reagerar i Sverige. Jag 
har skämtat lite kritiskt i boken, bland 
annat om att 5542 inte är det bästa 
systemet.
 Genom noggrann testning, över 
tiotusentals matcher, finns det nu 
plötsligt datorsimulationer som talar 
om hur ett visst system vinner mot ett 
annat i en match om 24 brickor – och 
även med hur många imp. Vi vet nu 
vilket budsystem som är bäst i läng-
den, konstaterar Jan Eric.
 Vilket system är då det bästa? 
Svaret finns i boken – och det är  
kanske inte det du tror!

JSM
PAR
29-30/1 2022  
Norrköping

Mer info: 
www.svenskbridge.se.
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        Vecka 31 hölls ett bridge-
    läger för juniorer strax utan- 
för Ludvika. En lång och sli-
ten grusväg skilde den lilla 
stugan, omgiven av skog, från 
närmaste civilisation. Det är 
först och främst bara att ge en 
eloge till våra ledare som kört 
grusvägen fram och tillbaka 
flera gånger! Under stugans 
tak har det spelats oräkneliga 
brickor under de fyra dagar och tre 
nätter som lägret ägt rum. Varje ledig 
tid var det bridge som gällde, oavsett 
om man spelade en fyrmannamatch  
eller tränade spelföring på bridge-
master. Vi har fått äta god mat och ta 
ikapp på skvallret som uppstått sedan 
man sist sågs, de flesta inte sedan JSM 
hösten 2020.

U17 EUROPA INVITATIONAL TROPHY

Innan och under lägret pågick U17 
Europa Invitational Trophy, en 
tävling där Europas tio bästa bridge-
nationer deltog med sina främsta ju-
niorer upp till 16 år. Tävlingen pågick 
från 2-6 augusti och det spelades 42 
brickor varje dag. Det såg bra ut efter 
dag ett, då Sverige låg på förstaplats 
efter fint spel mot Israel. Vi fortsatte 
starkt dag två, men England lyckades 
komma ikapp med bara ett poängs 
marginal totalt. Efter rafflande bridge 
kämpade vi oss igenom dag tre och 
hamnade på andraplats bakom Eng-
land, vilket resulterade i en semifinal 
mot Frankrike. 
 Nu var vi trötta efter tre dagars kva-

lificering, så spelet blev tyvärr lite för 
ojämnt för att ta en finalplats. Ni vet 
hur det är, en sådan dag där maskarna 
bara inte går och allt sitter snett hela 
tiden. Nu var det nya tag när man fick 
spela bronsmatch mot England. Det 
var väldigt jämnt mot slutet och imp 
delades ut hit och dit. Med endast fyra 
brickor kvar hade England 36 imp i 
försprång. Vi åskådare var nära på att 
tappa hoppet, men spelarna fortsatte 
kämpa. Plötsligt drog de in 12, 10, och 
14 imp! Inför sista brickan stod det 
alltså 106-106! Tyvärr blev det endast 
ett trick i två olika kontrakt som med 
bara 1 imp gav England tredjeplatsen. 
Det svenska laget kämpade verkligen 
till slutet, även om alla odds var emot 
dem. 
 Grattis till fjärdeplatsen!

OVANLIGT LÅNG MATCH

Medan hälften av juniorerna spelade 
bridge satt vi andra och pysslade 
med... ja vadå, också spelade bridge! 
Under tiden vi kollade ställningarna 
från åskådarbänken spelades det en hel 
del fyrmannamatcher i två av rummen 
på bottenvåningen. Mestadels i om-

gångar om 12 brickor. 
 PO Sundelin ställde under 
en av dagarna upp och spelade 
i en fyrmannamatch. Det ena 
rummets spelare började spela 
något senare jämfört med 
PO:s rum. Trots det spelades 
det på bra och man hann även 
diskutera brickorna någon mi-
nut emellanåt. 12 brickor var 
spelade med varierat resultat, 

men med ganska jämn poängfördel-
ning. Nu var det bara att jämföra med 
lagspelarna från det andra rummet. 
När man kom in höll de precis på att 
avsluta en bricka. Perfekt tajming kan 
man tycka, men nej, inte alls. Det var 
nämligen bricka fem som precis hade 
spelats och diskuterats klart! Inte 12 
spelade brickor, som man hade kun-
nat förvänta sig. Skulden lades på vår 
allas käre PO som hade varit ivrig att 
debattera lägen, bud och motspel en 
lång stund efter varje bricka avslutats. 
Spelarna i rum ett blev något irrite-
rade medan de andra tyckte sig fått en 
lärorik lektion. De flesta resterande 
brickor spelades aldrig klart.

BINGOBRIDGE OCH MAFFIA

Även fast det kan verka så, har inte 
alla juniorer varit uppdelade med både 
fyrmammamatcher och tävlingar dyg-
net om. Vid varje måltid samlades all-
tid alla och åt den goda mat som ser-
verades. På kvällarna hittade man på 
aktiviteter som bingobridge och maf-
fia till väldigt sent på kvällen. Bingo-
bridge går ut på att man får olika 

          TEXT: MAJKEN WEDIN, MÖLNDAL & KLARA GUSTAFSSON, ÖREBRO

   Bridgeläger. Det betyder att all ledig tid går åt till bridge, oavsett om det 
handlar om partävling, fyrmanna eller digital spelföringsträning.

Juniorläger i Ludvika

JUNIORJUNIORJUNIORJUNIOR

JUNIORJUNIORJUNIORJUNIOR

Lite frisk luft – sen tillbaka till bridgeborden!
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utmaningar eller speciella saker man 
ska göra. T ex att gå tre bet i en slam, 
redubbla som träkarl eller få scoren 
150. De som kan kryssa i flest rutor av 
dessa utmaningar vinner. Maffia är en 
sorts rollspel där någon är en ”maffia” 
som ska döda folk, medan man ankla-
gar varandra för att hitta mördaren. 
Det senare spelet har inte något med 
bridge att göra men kan bli riktigt kul 
i en större grupp. 
 Det som många tyckte var både det 
roligaste, men också den mest trista, 
aktiviteten på lägret: OS-finalen i 
damfotboll mellan Kanada och Sve-
rige. Några ivriga fotbollsfans hade 
bestämt sig för att gå upp fyra på 
morgonen för att se matchen. Som tur 
var för vår dygnsrytm, och för våra 
ledares schemaplanering, flyttades 
matchen till kl två på eftermiddagen 
istället. Det var en något mer rimlig 

Juniorläger i Ludvika

JUNIORJUNIORJUNIORJUNIOR

JUNIORJUNIORJUNIORJUNIOR
tid att se en match. Vi 
får tacka det extremt 
varma vädret i Tokyo 
för det. 
 Några av spelarna 
spelade fortfarande 
tävling och även SM 
Par, men det kunde 
vänta när alla samlades 
i och runt den extremt 
lilla soffan för att 
följa det spännande straffdramat. När 
Sverige räddade eller satte mål var det 
jubel i hela huset, annars endast stön 
och flertalet svordomar. Tyvärr blev 
det förlust och efter det var ingen spe-
ciellt glad, men man fick ändå kämpa 
på i tävlingarna.
 Sammanfattningsvis fick vi fyra  
roliga dagar i Ludvika med mycket 
nya lärdomar i bridge. Vi har dessut-
om haft väldigt roligt tillsammans och 

Viktigt för dig som är junior!
TEXT: EVA ABRAGI, HUDDINGE  
FOTO: TORKEL NORDA, TÄBY

Tidigare har ditt medlemsskap för-
nyats utan att du själv har behövt göra 
något. Så kommer det inte att vara i 
fortsättningen. Från och med nu mås-
te du själv förnya ditt medlemsskap i 
Svenska Bridgeförbundet och det gör 
du på något av följande sätt:

1) Spela någon tävling på någon klubb 
som registreras som vanlig tävling (el-
ler på t ex Bridgefestivalen).

2) Delta i något som ordnas av för-
bundet, t ex Riksläger, JSM eller lik-
nande.

3) Anmäl själv via mail till kansliet att 
du vill vara kvar som medlem. Just 
det här kan du be någon förälder eller 
ansvarig i din klubb om hjälp med om 
du behöver det.

Om man inte gör något av de här 
tre sakerna, kommer medlemskapet 
upphöra två år efter det senaste man 
har gjort av de tre punkterna. Du har 
alltså alltid två år på dig innan ditt 
medlemsskap avslutas efter att du har 
spelat en tävling eller varit på ett läger. 
 Anledningen till att vi måste göra 
så här, är att det är många som har 
slutat spela bridge för länge sedan som 

fortfarande står kvar som medlemmar. 
Förut var man medlem från det att 
man började som junior tills man fyll-
de 26 år, oavsett om man spelade eller 
hade slutat. Vi behöver få vårt med-
lemsregister att bara innehålla dem 
som vill spela för att kunna erbjuda er 
rätt saker och lägga resurserna på det. 

Juniorerna följer det spännande straff-
dramat i damernas OS-final i fotboll.

det bästa med lägret var att alla trivdes 
med varandra. Såna här läger vill vi ha 
fler av!!
 Ett stort tack från oss juniorer till 
Ludvikabygdens BK, PO Sundelin, 
Sara Asplund Sivelind, Kalle Asplund, 
Eric Arvidsson, Lars Anders Callen-
berg, Margot Sivelind, Bosse Sivelind 
och Signe Kjörsvik Andersson.
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        Kändes ingressen intressant? Läs     
    då vidare för att se vad som förvän-
tas av dig som blivande mentor.
 Vi tror att du är bekväm med att 
kommunicera via chattverktyg samt 
att du är en lyhörd och uppmuntrande 
person som kan paketera lagom doser 
av dina insikter. Du ska kunna låta 
dig ledas av juniorens nyfikenhet samt 
har förmågan att bedöma vilka delar 
av bridgen just din adept behöver 
utveckla. Personliga egenskaper är 
mycket viktigare än egna bridge-
framgångar; men du har förmodligen 
lättare att lära ut bridge om du givit 
din egen bridge en del eftertanke.

VAD FÖRVÄNTAS AV MIG?

•  Se till att juniorens intresse och  
 behov står i centrum.
•  Se till att ta initiativ till 
 kontakterna.

•  Vara tillgänglig minst en gång 
 i månaden för spel. De brickor  
 man spelar, live eller på nätet,  
 går man igenom tillsammans.
•  Stå till förfogande för samtal  
 en gång per månad.
•  Vara lyhörd för om junioren vill  
 byta mentor, ta paus, eller om  
 junioren känner sig obekväm.
•  Lämna utdrag ur belastnings-  
 registret.

VARFÖR MENTORER?

Juniorer under landslagsnivå fångas 
inte alltid upp effektivt. Ett sätt att 
överbrygga det är att erbjuda ett till 
ett utbildning i form av mentorer.
 Därför vill vi erbjuda de nya 
juniorer en kontakt utanför den egna 
lokala kretsen som kan hjälpa till med 
utveckling och inspiration.
 Vi ser stöd av mentor som ett kom-

plement till annan kursverksamhet 
som klubbarna anordnar. Dessutom 
tror vi att det kan ge ökade möjlighe-
ter till riktad information om junior-
bridge i Sverige och utomlands.

TÄNKT TÅGORDNING

•  Skapa engagerade mentorer.
•  Upprätta rutin för hantering   
 av säkerhet kring juniorer och  
 mentorer.
•  Informera och samtala med   
 mentorer inför tilldelning   
 av adept, samt skapa underlag  
 för matchning.
•  Erbjuda möjligheten att få en   
 mentor till de juniorer vi känner  
 till, samt sprida möjligheten till  
 klubbar.
•  JK matchar junior med mentor.
•  Informera juniorer om vart de  
 kan vända sig om de känner sig  
 obekväma med sin mentor eller  
 bara vill prova någon annan
•  Upprätta ett mentorskapsnät-  
 verk, med årliga möten för   
 utbyte av erfarenheter

HUR GÅ VIDARE?

Om du redan nu känner att du vill och 
kan bidra som mentor kontaktar du 
JK:s kontaktperson Björn Sörling, via 
e-post till logbjurn@gmail.com. 
 Kanske känner du någon i bekant-
skapskretsen som skulle kunna passa 
som mentor? Tipsa gärna om men-
torsprogrammet och be denne skicka 
några rader till epostadressen ovan. 

         
             TEXT: JUNIORKOMMITTÉN (JK)

     Vill du se fler ungdomar vid de gröna borden? Är du genuint intresserad av   
  att stötta en junior och har möjlighet att dela med dig av din kunskap och tid?
Nu finns chansen att bli mentor för en juniorspelare.

Är du en blivande mentor?
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Förbundets Juniorkommitté har  
beslutat satsa på ett mentorsprogram. 
Bakom detta ligger iakttagelsen att 
juniorer under landslagsnivå inte alltid 
fångas upp och vidareutvecklas av den 
löpande bridgeverksamheten. Framför 
allt finns det stora geografiska skill-
nader: små klubbar och små orter har 
inte samma kapacitet och kompetens 
att erbjuda som de stora.
 Mentorsuppdraget kan ses som ett 
slags en till en-utbildning. Men det 
kan förstås innefatta mycket mer: 
allmän rådgivning, partnerförmedling 
och kanske också partnerskap. Det 
beror förstås på hur den personliga 
relationen utvecklas. Hur som helst 
måste det vara ett likvärdigt förhål-
lande vars innehåll växer fram i ömse-
sidighet.
 Jag tar här upp en del saker som 
bygger på min egen erfarenhet.

TILL ATT BÖRJA MED

Räkna med att det tar tid att vara 
mentor. Juniorer har oftast bråttom 
och om du ska fånga dem för varak-
tigt bridgespel får det inte bli några 
långa dödperioder. Är du inte beredd 
att sätta till åtminstone några timmar 
varje vecka ska du inte tänka på saken.
Mentorskap är ett personligt förhål-
lande. Klara redan från början ut 
juniorens intresse, ambition och lägg-
ning. Du måste känna att ni kan mötas 
på ett gemensamt plan – annars är det 
bäddat för problem.  
 Givetvis bör du också ta reda på 
var han/hon står i budgivning, spel-

föring och motspel. Detta kräver inte 
bara samtal utan också bedömningar 
utifrån faktiskt spel. På den punkten 
erbjuder nätbridge en stor fördel – 
lugn och ro i en privat bubbla med 
bara robotar som motståndare.
 Här finns en viktig skillnad mellan 
budgivning och kortspel. Budgivning 
går till stor del att plugga in. Att spela 
korten väl verkar kräva någonting an-
nat: kalla det kortsinne, men det beror 
påfallande ofta på hur mycket olika 
kortspel som förekom i barndomen.

DEFINIERA ARBETSSÄTTET

Kom redan från början överens om 
hur ni ska arbeta tillsammans och i 
vilket tempo. Slå också fast när det 
är dags att förnya den diskussionen – 
kanske var tredje månad. Det dyker 
alltid upp förändringar i livet för, både 
mentor och junior.
 Utgå från ett enkelt naturligt bud-
system – ett sådant måste ändå alltid 
ligga till grund när det blir dags för 
ytterligare steg.
 Spela regelbundet tillsammans – live 
eller kanske helst på nätet. Det senare 
ger ju flexiblare tider och överbrygger 
avstånd. Spela 16-24 brickor per gång 
– gärna en gång i veckan men minst 
varannan vecka. För inga djupgående 
diskussioner under spelet – ta i stället 
hem givfilerna för genomgång.
 Försök hitta en och annan tävling 
med hyggligt motstånd och spela dem 
tillsammans. Riktig tävlingsvana är 
viktig, inte minst mentalt, för den som 
håller på att utvecklas.

 För diskussioner och utvärderingar 
på nätet – enklast är kanske att starta 
en speciell grupp på Facebook.

ARBETA METODISKT

Lägg fast en plan för era kontakter, 
både spel och diskussioner.
 För en lista över saker som du note-
rar och använd den för att prioritera 
ämnen för diskussion. Undvik att föra 
diskussioner om flera ämnen samti-
digt. Hantera alltid juniorens egna 
frågor först.
 Krydda gärna spelträningen med 
spelproblem – i första hand sådana 
som handlar om tempo och spelflöde. 
(Här skulle kanske JK kunna bidra 
med en lämplig givsamling.)
 När det är dags för kompletteringar 
i budmetoderna, för bara in beprövade 
och allmänt använda.

 TEXT: BERTIL G JOHNSON, PORTUGAL

Juniorer under landslagsnivå ges inte alltid möjlighet till utveckling.  
Förbundets juniorkommitté har därför beslutat satsa på ett mentorsprogram.

Om att vara mentor till en junior

Vill du ställa upp som mentor? 

Kontakta Juniorkommitténs  

kontaktperson, Björn Sörling: 

logbjurn@gmail.com
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Åk på Riksläger!
Från lördag 30/10 till måndag 1/11 blir det Riksläger i Varberg. 
BK Albrekts tar emot oss och vi kommer att bo i mysiga 
stugor nära havet. Boka dagarna och sikta in dig på nya 
utbildningsworkshops, tävlingar och en hel del annat kul. Din 
spelnivå har ingen betydelse, vi har workshops på alla nivåer. 

Håll ögonen öppna och kolla in hemsidan för mer info!

Svenska bridgeförbundet subventionerar en del av kostna
derna och du kan fråga din egen hemmaklubb om bidrag 
också. Är man ung och vill ha en anhörig med går det bra. 
(Om man behöver ekonomiskt stöd för att kunna åka med sin 
junior på läger kan söka medel ur Janne Malmströms fond, 
ansökningsformulär finns på hemsidan.) 

Kom med för att träffa nya och gamla kompisar!

Ivan Zufic–Kristijan Stefanec, Kroa-
tien, vann Swedish Open Junior Pairs 
på 59,65% före Andreas Abragi–
Daniel Brandgaard, Sverige/Danmark 
(57,15%), och Sanna Clementsson–
Christian Lahrmann, Sverige/Dan-
mark (56,88%). 28 par kom till start, 
de allra flesta utländska.
 På tävlingen sista bricka bjöds vi på 
äkta juniorbridge!

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Daniel Sophie Andreas Amalie 
Brandgaard Bune Abragi Bune
   1s 
D 4s  pass pass 
5NT pass 6c D 
RD pass pass pass

Väst satte press på Nord-Syd med 4s. 
Andreas var lite sugen att introducera 
sin hjärter, men med alla värden i 
spader höll han sig på mattan och pas-
sade. Daniel menade 5 sang som ”välj 
slam” medan Andreas uppfattade det 
som att han skulle välja lågfärg.
 – Det var första gången vi spelade 
och då kan sån’t här hända. Själv hade 
jag som Syd valt 5s. Det hade jag tagit 
som ”välj slam” och då hade vi hittat 
hjärtern, berättar Andreas.

 Från Syds horisont såg 6c spelbart 
ut, så det fick bli en blåklocka på Östs 
högst tveksamma dubbling. Spelföra-
ren hade kunnat klara sig undan med 
tre bet, men det blev fyra till den hår-
resande scoren -1600. Inte så lyckat 

                  Swedish Open Junior Pairs:

        Svenskt på andra plats 
                 TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: TORKEL NORDA, TÄBY

      Andreas Abragi i par med danske Daniel Brandgaard slutade  
  på andra plats i Swedish Open Junior Pairs. 

när det fanns 13 stick med hjärter som 
trumf…
 Katastrofen renderade trots allt 
endast i ett stort skratt, när första plat-
sen inte gick att nå för Abragi–Brand-
gaard oavsett resultat på sista brickan.

Andreas.


