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

I paketen för Svenska Bridgeför-
bundets kursserie i fyra delar, Spela 
Bridge, medföljer en CD-skiva för 
självstudier. Fler och fler använder 
dock numera iPads och motsvarande 
utan CD-läsare, vilket gjort att ef-
terfrågan ökat på en kompletterande 
teknisk lösning.
 Svenska Bridgeförlaget, som pro-
ducerar kurspaketen åt det danska, 
norska och svenska förbundet, har 
därför i samarbete med det franska 
företaget Goto Games tagit fram en 
avdelning för Spela Bridge på bridge-
sajten Funbridge, som fun gerar i såväl 
mobila Apple- som Android-enheter. 
 Under det senaste året har Bridge-
förlaget och Funbridge arbetat inten-
sivt för att få den svenska delen färdig 
till höstens kurser. 

 Du kan antingen ladda ner en app 
eller logga in via ditt Facebook-konto. 

LADDA NER APPEN

1. Ladda hem appen Funbridge – din 
bridgeklubb.
2. Öppna appen.
3. Skapa ett konto (kostnadsfritt). Du 
behöver fylla i följande:
  - din e-postadress
  - användarnamn (ditt    
    ”namn” på Funbridge)
  - lösenord 
 Kom ihåg att notera användarnamn 
och lösenord, så att du kan uppge det 
när du loggar in!
4. Du kommer att få bekräfta din 
e-postadress, genom att klicka på den 
länk som Funbridge skickar till dig via 
e-post.

LOGGA IN VIA FACEBOOK

Du kan alternativt logga in via Face-
book. Din e-postadress på Facebook 

kopplas då till Funbridge. Fördelen 
med att logga in via Facebook, är att 
du inte behöver något lösenord.

HÄR FINNS SPELA BRIDGE-SERIEN

Under knappen Träning väljer du 
sedan Introduktion och där hittar du 
serien Spela Bridge.

SPELA TÄVLING

När du registrerat dig får du för-
utom tillgång till serien Spela Bridge 
även 100 kostnadsfria givar att spela. 
Funbridge erbjuder även mängder 
av tävlingar, där du kan tävla mot 
dig själv och mot andra. Funbridge 
ger dig chansen att spela turneringar 
i din egen takt. Du kan avbryta en 
giv (pausa) och när som helst för att 
fortsätta senare. Flera hjälpredskap 
finns och dessa gör Funbridge till ett 
idealiskt verktyg för att göra framsteg. 
På www.funbridge.com finns mer 
information.

Träna och spela bridge 
på din surfplatta eller smartphone
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: FUNBRIDGE

I ett samarbete mellan Svenska Bridgeförlaget, Svenska 
Bridgeförbundet och Funbridge finns nu kursserien Spela 
Bridge tillgänglig för surfplattor och smartphones.
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B R I D G E V E C K A  Ö L A N D

Ölandsveckan slår alltid upp portarna 
söndagen efter midsommardagen 
– och lockar både den vanlige klubb-
spelaren som eliten. I år arrangerades 
Ölandsveckan för 69:e gången – så 
nästa år firas 70 år. 
 Redan under stenåldern fanns det 
bosättningar vid Köpingsvik, men 
Borgholm celebrerar ”endast” 200 år 
som stad i år. 
 – Vi hoppas kunna göra gemensam 
sak och fira tillsammans, säger Mag-
nus Ståhl från arrangörsklubben BK 
Fyra Klöver som firar 70 år i år.
 Många är de som återkommer år ef-
ter år. Blekinge, Skåne och Stockholm 
dominerar, men till Ölandsveckan 
kommer spelare från stora delar av 
landet.

BRIDGE OCH TURISTA

Samlingstävling inleder. På måndag 
och tisdag pågår kval till huvudtäv-
lingens A- och B-finaler. Onsdag är 
den enda dagen med spel hela dagen. 
Då avgörs både mixeden och lagtäv-
lingen. Alla andra dagar börjar täv-
lingarna först sent på eftermiddagen, 
vilket gör det möjligt att turista och 

TEXT & FOTO: PETER VENTURA, KARLBO

Många bridgeveckor har fått stryka på foten, möjligen i skuggan av den gigantiska 
Bridgefestivalen. Ett undantag är Ölandsveckan, som i kalendern verkar ligga rätt 
både för bridgespelarna och Öland – en månad före Bridgefestivalen och efter  
stökigt midsommarfirande men före industrisemestern. Högsäsongspriser på  
boende är det därför inte fråga om. Allt från slott till koja finns tillgängligt  
– och det är relativt lätt att få tag i boende efter plånbokens tjocklek.

Sommar, sol och bridge på Öland

upptäcka Borgholm med omnejd. 
Kombinationen golf på dagen och 
bridge på kvällen är inte ovanlig. 
Öland bjuder som regel på vackert 
väder och sommarstaden Borgholm 
inbjuder till sköna dagar. För den som 
tycka turist är trist, finns goda möjlig-
heter att hitta likasinnade för ett privat 
bridgeparti.
 Spelet hålls i Slottsskolans sporthall. 
Här välkomnar rutinerade tävlings-
ledaren Stefan Åstrand. I år var han 
tävlingsledare för 35:e gången! Göran 
”Nässlan” Nilsson ser till att det prak-
tiska fungerar. 
 Ett litet café finns, så att spelarna 
kan köpa kaffe, mackor, läsk och an-
nat smått och gott. Caféet lockade 
även några smågangsters för något år 
sedan, då de nattetid bröt sig in och 
stal cafékassan.
 – Cafékassan är väl inte hela värl-
den, men skulle de – mot bättre ve-
tande – stjäla Bridgemateutrustningen, 
skulle vi få stora problem. Det löste 
jag genom att ta med mig madrass och 
sova i spellokalen! berättar ”Nässlan”.
 Snacka om engagerade funktionä-
rer!

 36 par kvalificerar sig till guld-
tävlingen, A-finalen, som spelas 
torsdag-fredag. Övriga par som inte 
kvalificerat sig till A-finalen gör upp i 
B-finalens silvertävling. Par som inte 
kvalat har möjlighet att spela B-final, 
vilket uppskattas av dem som av nå-
gon outgrundlig anledning anser att 
det räcker med två dagars bridge.
 I år deltog 108 par i kvalet till hu-
vudtävlingen, 94 par spelade mixed 
och 84 par i samlingstävlingen.

ÖLANDSVECKANS DROTTNING

Ölandsveckans okrönta drottning 
2016 blev Suzanne Lemborn. Först 
blev det seger i mixeden i par med 
Simon Hult och som grädde på moset 
spelade Suzanne hem A-finalen, med 
Mats Nilsland som partner. A-finalen 
blev en familjeaffär, där Michael Lem-
born, i par med Peter Fredin, fick vika 
sig i kamp mot familjens överhuvud. 
Simon Ekenberg–Linus Dahlström 
tog den sista pallplatsen i A-finalen.
 B-finalen spelades hem av kalmar-
iterna Johan Singvall och Peter Alm.
 Här visade kortvirtuosen Peter Fre-
din prov på sitt fina kortsinne. >
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Linus Dahlström och Simon Ekenberg 

slutade trea i A-finalen.

Peter Alm och Johan Singvall  

– B-finalens segrare.

Suzanne Lemborn och Mats Nilsland  

– bäst på Öland, då de vann A-finalen.

Michael Lemborn, tvåa i familjen och i A-finalen, i par med Peter Fredin.

Etta även i mixedtävlingen var Suzanne Lemborn. Där i par med Simon Hult.
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JSM LAG spelades i Yxnerum under 
ledning av Lars Lundqvist och TL 
Philip Berggren, men bara sju lag kom 
till start.
 Lag Guldberg drog länge i täten 
men Ekenboda närmade sig stadigt 
och sista matchen blev en ren guldfinal 
mellan de bägge lagen. Där visade sig 
Ekenboda vara starkast.
 På www.svenskbridge.se finns 
fullständiga resultat.

Vi vann JSM Lag 2016! Fr v Castor 
Mann, Erik Hansson, Simon Ekenberg 
och Ola Rimstedt.

B R I D G E V E C K A  Ö L A N D

>

>

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

Peter hade som Nord i uppgift att 
spela 1 sang. Jag hade som Väst klivit 
in med 13,  så Öst spelade ut en 
hjärter. Rätt säker på att spaderkungen 
skulle vara ingång en till min fjärde 
hjärter, tog jag för E-K i hjärter 
och fortsatte i färgen. Peter spelade 
klöver till esset och slog rutermasken. 
Öst vände i spader. Peter tänkte en 
stund. Tar han spadermasken ger det 
Öst-Väst fem stick. Peter läste dock 
sitsen perfekt, då han gick upp med 
esset. Han matade sedan ruter, vilket 
skvisade mig. Klöverkung fällde Östs 
andra honnör – och eftersom jag varit 
tvungen att saka klöver var Nords 
klöverhackor höga. Tio stick.
 Det är bara att säga som Laila Bagge 
i Idol-juryn sa till fotbollskillen Kevin 
Walker på hans audition: ”Det där var 
ju lätt som en plätt för dig!”.

Göran ”Nässlan” Nilsson 
och Magnus Ståhl, två av 
Ölandsveckan och BK 
Fyra Klövers frontmän. 
Ölandsveckan startade 
redan 1946 och i handen 
håller Magnus den 
Kungakanna som nyligen 
hittade hem till klubben, 
efter att ha varit bortglömd 
sedan 50-talet. Tidigare 
gav tre segrar i A-finalen 
en kanna, Kungakannan, 
initialt skänkt av Gustav V. 
Den första kannan spelades 
hem av stockholmsboxaren 
Bertil Molander. 1986 
kvitterade Anders Wirgren 
och Per-Inge Helmertz ut 
den sista kannan.
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LÖSNING 
SOMMARKRYSS 
2016
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1    2 F U 3    4 I C 5    6 Ö K S 7    8 O I 9   10 K 11  12 D Y

K Ö P E N H A M N S T I D N I N G 13 G

14 R P 15 G A N 16  17 A U R 18  19 Å R F O T A D

20  21 S M Ä R T D Ä M P A N D E 22 C 23  24 N E

S T Ä 25 E T A 26 N E M O 27  28 D A K A R 29

30  31 L R 32 D A 33 34 E R 35 36 K A R O L I N

R I K S I D R O T T S F Ö R B U N D E

37 N S 38  39 E E O 40 41 V T 42  43 T E E T 44 E T

45  46 G A R N 47  48 S C H I I F T 49 T F 50 R 51

O 52  53 M I S S 54  55 H A L 56 L J U S R F 57 S

G A G N 58 A T O L L 59 A U 60  61 P A R 62 L

63  64 H Ö G Ö N S K L I G V Ä L M Å G A

G A R D 65 N 66  67 E O N E N 68  69 T A G N I N

I 70  71 A U L O R 72  73 N G 74 N A T T Å G 75 G

F T 76 V I L A R 77  78 A L 79 N 80  81 S N Å L A

T 82 D O M I N O B R I C K A 83 G 84  85 J R

86  87 D I R E K T I O N 88 F U L T 89 B U EEO  
2016

D R U 90 91  92 T A 93 T A R I M S T E D T

Mikael	  RimstedtOla	  Rimstedt

K N E P  &  K N Å P  K O R S O R D E T

Namn .....................................................................................................................................

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

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

KORSORDET 4/2016
VÅGRÄTT
  1) Plagg som man gör sig av med i  
 utmanande syfte (7).
  5) Beskrev vackert lodrätt 1 i sitt   
 skapande (4).
  8) Är till stöd i ett grupparbete inför  
 kanske en uppvaktning (5).
10) Står över vid bråk (8).
12) Ungefär en ångström i diameter (4).
13)  Vågrätt 15 innehåller svaret (4).
15) Denna benämning blev resultatet  
 av viss dureform (6).
16) Ericsson på vinnande skär (5).
17) Bättre att förbindas med minne i  
 ett ord än två (4).
19) Om man tänker på atmosfär är   
 man detta prefix när (4).
20) Skatt (5).
21) Första försök (6).
22) Kran (4).
24) Är nytt för Angela Merkel (4).
26) Matställe med ris, som av   
 fiskälskare får ros (8).
30) Inte så värdefull ensam, bättre   
 ihop med en dam (5).
31) ”Bakvänd” Olsson som roade   
 oss en gång med kåserier bl.a. (4).
32) Behandlar samspel, men inte det  
 vid bridgebordet  (7).

LODRÄTT
  1) Ser man mer av hos oss på 
 sommaren än på vintern (3).
  2) Poet, men han hette vitsigt nog  
 inte Björk (5).
  3) Har ofta hand om bridgeproblem  (3).
  4) Snudd på evighet (3).
  5) Stjärna med en stor portion fantasi  (3).
  6) Honda, kanske något till   
 Manhattan (7).
  7) Här rör det sig om sådana som rör  
 på sig (9).
  9) Kring 17 år (10).
11) Gåtfull (10).
13) Är väl den bridgespelande juristen  
 i dubbel bemärkelse (9).
14) Möts vid bridgebordet, men inte i  
 talesättet (3).
18) Slipper vi känna av i    
 bridgelokalerna numera  (7).
19) Ton (3).
23) Östermalm finns även här liksom  
 Paradiset (5).
25) På en gång (3).
27) Så kan man äta även inomhus (3).
28) Det låter positivt när man berättar  
 att man bor här (3).
29) En av höjdarna i fransk bridge (3).

VINNARE
• Birgit & Claes Billengren, Linköping
• Per Christoffersson, Stockholm
• Sven-Åke Dahl, Västerås
• Ulf Hedvall, Kosta
• Arne Persson, Älvsjö
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KORSORDET

Om du inte vill 

klippa sönder din 

tidning går det bra att 

kopiera denna sida! 

Lösningar skickas  

senast 4 november 

till:  Bridge, Villa  

Cicero,  775 70 

Krylbo.  

E-post: 

bridge@svenskbridge.se
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S Y S T E M  &  K O N V E N T I O N E R  O F F E N S I V A  D U B B L I N G A R

Med offensiv menar jag i detta sam-
manhang att dubblingen främst syftar 
mot ett eget kontrakt och inte till att 
ta straff på motståndarna. Den vanliga 
upplysningsdubblingen är i den me-
ningen offensiv. Detsamma gäller den 
typiska svarsdubblingen:

VÄST NORD ÖST SYD
12 D 22 D

De flesta använder också det som ur-
sprungligen kallades Sputnik-dubbling.

VÄST NORD ÖST SYD
 12 1s D

Och visst ser du även följande som 
något av en svarsdubbling?

VÄST NORD ÖST SYD
12 1s 22  D

Men hur bedömer du detta?

VÄST NORD ÖST SYD
12 1s 2c  D

Egentligen är det ganska logiskt: hur 
ska Syds hand se ut för att en straff-
dubbling ska vara rimlig? Nord behö-
ver ju inte mer än K-D-kn femte och 
kanske en dam vid sidan för sitt inkliv.  
I stället bör dubblingen stå för någon-
ting som detta:

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

Goda förhoppningar om ett eget spel, 
men vilken som är Nord-Syds bästa 
färg återstår att klara ut.

DAGS ATT TÄNKA OM

Traditionellt betraktas en dubbling 
som straffdubbling, så snart den inte 
definierats som någonting annat. Det 
är klokt att vända på det synsättet: 
dubblingar av färgbud är först och 
främst konstruktiva och syftar till ett 
eget spel.
 Typiskt för all konkurrensbudgiv-
ning är ju bristen på budutrymme. 
Risken att komma för högt finns där 
hela tiden och motståndarna tar ideli-
gen bort användbara bud för oss. När 
valen på så vis sällan är fler än ett eller 
två, betyder naturligtvis ett extra bud 
en väsentlig kvalitetshöjning. Ett bud 
som nästan hela tiden finns till hands 
är just dubblingen.
 Detta är ett exempel:

DU NORD JAG SYD
13 22  23  32  
D

Med hjälp av dubblingen får du till-
gång till två trumfhöjningar: käm-
pabudet 33 och den mer inviterande 
dubblingen.
 Missar man då inte en massa ”feta 
smällar” om man hanterar dubbling-

arna så här? Nja, en och annan förstås, 
men de vägs upp många gånger om av 
en stabilare konkurrensbudgivning. 
Det är inte alls sällsynt att konstruk-
tiva dubblingar kan straffpassas för 
rejäla inbetalningar.
 I grunden handlar det om hur ofta 
en situation uppstår. Ett bra exempel 
på den saken är detta:

DU NORD JAG SYD
1NT 23 D

Hur ofta har jag en bra straffdubbling 
med tanke på att Nord oftast har sex-
korts hjärter och du lovat minst två? 
Det är mycket vanligare att jag har en 
konkurrensduglig hand med intresse 
för övriga färger:

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

Särskilt i partävling är det en smärre 
katastrof att ta hem 50 eller 100 för 
bet i 23 om vi  har 110 i 32. Bättre är 
inte -110 om det finns -50 eller -100 i 
ett eget spel.
 I lagspel är det inte lika små margi-
naler men det finns två andra aspekter. 
Den ena är att vi måste undvika att 
betala ut om det kan vara kassa in i 

TEXT: BERTIL G JOHNSON, GRYTHYTTAN  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

Ett effektivt vapen i konkurrenslägen är den offensiva 
dubblingen, som emellertid inte tycks vara riktigt  
självklar bland klubbspelarna.

Offensiva dubblingar
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ett eget spel. Den andra är att inklivet 
stört bort sangbudgivningen och vi 
kan ju inte missa en 4-4 i spader.

MEN VISST FINNS DET STRAFFDUBBLINGAR

I stället för att bestämma vad som inte 
är straffdubblingar gör vi tvärtom. 
Det kan vi sammanfatta som så, att 
följande är straffdubblingar:
 • Dubblingar av sangbud och dubb-
lingar när partnern spärrat.
 • Om vi redan har straffdubblat  
eller straffpassat.
 • Dubbling av en färg som någon av 
oss har visat.
 • När vi bjudit färdigt.
 Några av undantagen kan behöva 
kommenteras.

VI HAR REDAN DUBBLAT

DU NORD JAG SYD
   13  
pass pass D pass 
pass 1s D

Har vi någon tidigare straffdubbling 
här? Nej och ja: ditt straffpass är ju 
detsamma som en straffdubbling, så 
då är det straff jag numera är ute efter:

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

Eftersom jag gott och väl kunde ha 
balanseringsdubblat utan ett av essen, 
försöker jag nu fånga Nord-Syd.

FÄRGEN ÄR VÅR

Det är inte ofta motståndarna försöker 
stanna i en färg som du eller jag verk-
ligen bjudit, men det finns ju andra 
situationer där det är underförstått:

DU NORD JAG SYD
   12  
D 1s D

Din dubbling lovar normalt minst 
trekorts spader och den färgen får där-
med betraktas som indirekt bjuden. 

Jag dubblar alltså för straff med en 
hand som kan se ut så här:

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

NÄR HAR VI BJUDIT FÄRDIGT?

Det där med att ha bjudit färdigt låter 
kanske lite luddigt, men är egentligen 
inte konstigt alls. Bortsett från speci-
ella lägen straffdubblar vi helt enkelt 
inte förrän det blivit tydligt att vi inte 
längre har några egna ambitioner. Låt 
oss för säkerhets skull säga så här: 
vi har bjudit färdigt om vi hittat en 
trumffärg och haft chansen att invitera 
till utgång.
 Ta denna situation:

DU NORD JAG SYD
13 1s pass pass
22 pass pass D 
pass 2s D

I och med att jag passar på 22 är det 
tydligt att jag inte tror på utgång. 
Dubblingen är därför en klar straff-
dubbling – förmodligen hoppades jag 
från början att du skulle återkomma 
med en dubbling och inte med 22.
 Ett annat exempel:

DU NORD JAG SYD
 12 D 1s  
23 2s D pass
33 3s D

Min andra dubbling är inte på minsta 
vis en straffdubbling. Den är ju min 
möjlighet att göra en utgångsinvit, 
eftersom 33 bara skulle vara ett käm-
pabud. När du då går ner i 33 har vi 
klarat ut våra gemenamma ambitioner 
– vi har bjudit färdigt och dubblingen 
på 3s är straffdubbling. Min hand kan 
exempelvis se ut så här:

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

Ett till exempel:

DU NORD JAG SYD
1s  23 2s pass 
pass 33 D

När du stillsamt passar på min höj-
ning är utgång ute ur bilden –  vi har 
bjudit färdigt. Visst kan jag kämpa 
med 3s om jag har en lämplig hand, 
men längre ska vi inte. Däremot kan 
jag ha defensivvärden som gör att 
Nord är ute i ogjort väder. Det kan 
handla om en hand som denna:

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

Och ännu ett:

DU NORD JAG SYD
12  1s D pass 
2c 2s D

Jag dubblade negativt 1s och då före-
slog du klöver. Jag har gott om utrym-
me för inviter och dessutom har jag 
ju redan dubblat spadern negativt en 
gång. Detta är en straffdubbling. Med 
stor sannolikhet hade jag för bra kort 
för att bjuda 1 sang i första ronden.
 Men hur ser du på detta?

DU NORD JAG SYD
13  pass 1s 2c 
pass pass D

Vi har inte hittat någon trumffärg och 
inte heller klarat ut vår gemensamma 
styrka. Ditt pass säger ju bara att du 
inte har någonting särskilt att berätta 
och jag har inte begränsat min hand. 
Vi har inte alls bjudit färdigt och 
dubblingen är offensiv, kanske med 
någonting som detta:

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

De offensiva dubblingarna är ett av 
konkurrensbudgivningens bästa va-
pen. Det brukar krävas lite ”vapenträ-
ning”, så jag avser att återkomma.

S Y S T E M  &  K O N V E N T I O N E R  O F F E N S I V A  D U B B L I N G A R
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S P E L T E K N I K  L I T E  S V Å R A R E . . .  L Ö S N I N G A R

LÖSNING PROBLEM 1

Nord spelar ut hjärteress, -kung och 
-dam mot 4s. Hur fortsätter du?

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

Här är det lätt att slarva. Om du stjäl 
så tappar du ett stick till Nords trumf-
längd. Den misslyckade rutermasken 
innebär en straff.
 Saka i stället en ruter på den tredje 
hjärtern. Kontraktet är sedan bergsä-
kert om inte Nord är renons i någon 
lågfärg.  
 Ja, men tänk om trumfen sitter 
jämnt och rutermasken går bra, då har 
jag ju kastat bort en imp.  Visserligen, 
men sannolikheten för att rutermas-
ken ska gå bra har sjunkit avsevärt när 
Nord har visat alla hjärterhonnörerna. 
Det är kanske värt att satsa på en näs-
tan hundraprocentig hemgång i stället.

LÖSNING PROBLEM 2

Väst spelar 3 sang med hjärtertvå i 
utspel från Nord som öppnat med 13 
(femkorts).

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

Nord har förstås alla ess. Antag att du 
släpper hjärtern till Syds tia och din 
dam. Nord kommer in på spaderess 
och  etablerar sin femte hjärter via ess, 
knekt och hacka för att sedan snarast 
ingripa med klöveress och ta straffen 
med sin sista hjärter.  
 Kunde du ha släppt den första hjär-
tern? Nej, motståndarna fortsätter 
med två gånger hjärter och hinner resa 
den sista innan du slagit bort de svarta 
essen. Men sätt i bordets hjärterkung 
och spela spader. Nord vinner och 
fortsätter med hjärter till Syds tia – 
som du släpper! 
 Eftersom Syd inte har någon hjärter 
kvar, får du ha kvar hållet och hinner 
resa ett par klöverstick, som med tre i 
vardera spader och ruter och ett i spa-
der ger nio.

LÖSNING PROBLEM 3

Du har tagit dig till storslam i hjärter. 
Nord spelar ut trumf, hjärtertio när-
mare bestämt. 
 Trumfkungen får ta första stick och 
Syd bekänner.
 Välj spelsätt!

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

Det gäller att etablera klövern, men 
om den sitter 4-2 och trumfen 3-1 
måste du kanske ändå slå en spader-
mask eller hoppas på ruteress hos 
Nord eftersom du visserligen blir av 

med två-tre spader på klöver, men inte 
har någon trumf kvar på handen att 
stjäla spader med.
 Ta för klöveress och trumfa en klö-
ver lågt. Stjäl ruter lågt på bordet. Ta 
en ny klöverstöld men nu med knek-
ten. När båda motståndarna bekände 
står nu klövern. Stjäl en ny ruter på 
bordet och ta ut trumfdamen. Tillbaka 
till handen med spaderess och trumfa 
ut med hjärteresset. Saka bordets spa-
derhacka och ta resten av sticken med 
bordets spaderkung och klövern.

LÖSNING PROBLEM 4

Du fick ta över kontraktet 4s sedan 
Nord spärröppnat med 33 i zonen 
och Väst avslutat budgivningen med 
4s. Nord spelade ut klöver till Syds 
tia och Västs ess. Väst tog ut trumfess 
och lämnat lokalen, när det visade 
sig att Nord hade motspelarnas alla 
trumf.
 Du kan nog utgå från följande sits 
efter budgivning och klövertvå i ut-
spel:

 

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

I stick tre tar du ut hjärteress och 
spelar ruter till bordets kung. Fortsätt 
med hjärterdam och saka klöver. 
 Nord vinner med hjärterkung och 
kan...
 A. Spela trumf, men åker in igen 

Lite svårare... Lösningar
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efter spaderknekt, -kung och ännu en 
spader till damen. På den framtvinga-
de hjärterfortsättningen sakar du ruter 
och stjäl nästa. 
 B. Fortsätta med hjärter som du 
sakar ruter på, stjäl nästa och ger bort 
till spaderdam. 
 Slutläget när du tar för din sista 
trumf och sakar bordets klöverknekt 
är:

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

Syd ger upp.

4–6/11 2016 anordnas 
trivselbridge. 

Fred: Middag kl 18.00, Kvällsspel
Lörd: Frukost, lunch, tre rätters 
middag. Två tävlingar under dagen
Sönd: Frukost, tävling, avslutning 
lunch.
Pris 2.800:-/pers m del i dubbelrum,
sätts in på BG 5369-2927 senast 22/10.
Info o anmälan: Magnus Arwidsson, 
skorteby@gmail.com, 0706-065 565

Välkomna!

 
Allhelgona Bridge
på Ombergs Golf

F O R T B I L D N I N G  B O K -  &  D A T A T I P S

JAY APFELBAUM:
• SIX STEPS TO WINNING DECLARER PLAY 
Master Point Press; 232 sidor

Den här boken 
har kommit till 
för att förfat-
taren under 
drygt femtio 
år vid brid-
gebordet sett 
mängder med 
spelförare få 
straff i kon-
trakt som de 
borde ha spelat hem. Detta beror, en-
ligt Jay Apfelbaum, på dålig planlägg-
ning. Han hoppas att den här boken 
kan rätta till det.
 Som hjälp i planeringen av spelet, 
ska spelföraren försöka besvara sex 
viktiga frågor, skriver Apfelbaum: 
 1. Hur många säkra stick har jag? 
 2. Hur många säkra stick har mot-
spelarna? 
 3. Var kan jag få fler stick? 
 4. Var kan motståndarna få fler 
stick? 
 5. Hur många stick behöver jag för 
att få en bra poäng på given? 
 6. Hur spelar jag på bästa sätt?
 Svaret på den femte frågan kan bli 
olika beroende på tävlingsformen. 
I lagspel försöker man i första hand 
spela hem sina kontrakt, men i partäv-
ling kan det vara motiverat att tänka 
annorlunda, t.ex. om man hamnat i  
3 sang när de flesta andra spelar 4s. 
Då kan jämn hemgång vara lika illa 
som en straff, så att det plötsligt är 
motiverat att riskera kontraktet för ett 
övertrick.
 Exempelgivarna är alldagliga, av den 
typ som man stöter på i praktiskt spel 
gång på gång. Att lära sig planera rätt 
på dem är därför värt många poäng.
 Rekommenderas.

MARC SMITH:
• SHOULD I OR SHOULDN’T I?
Master Point Press; 242 sidor

Nybörjarna i 
bridge får lära 
sig att spelfö-
raren i trumf-
spel ska börja 
med att dra ut 
motståndarnas 
trumfkort. Så 
småningom får 
de lära sig att 
det finns un-
dantag. Det kan vara bättre att vänta 
med trumfen ett tag, t.ex. när man får 
fler stick med hjälp av stölder. Det 
kan också hända att man måste ändra 
sin plan mitt inne i spelet, t.ex. för att 
trumfen eller en sidofärg satt illa eller 
för att man åkte på en stöld.
 I den här välskrivna boken konsta-
terar Marc Smith att det normala sättet 
i trumfkontrakt är att dra ut trumfen 
snabbt, men att det också finns många 
undantag från den regeln. 
 I det första kapitlet ger han rådet 
att spelföraren börjar med att ställa sig 
själv frågan ”Har jag tillräckligt många 
stick om jag trumfar ut?”. Om svaret 
är jakande, är det bara att följa stan-
dardrådet. Annars får man vänta med 
trumfen ett tag.
 Resten av boken handlar om olika 
situationer då spelföraren inte ska 
ha för bråttom med trumfen. Det 
gäller stölder på den korta handen, 
korsstöld, när man behöver saka en 
förlorare först, när trumfen är klen 
eller sitter illa, eller att man behöver 
utnyttja sina ingångar till något annat 
än spela trumf.
 Varje kapitel avslutas med några öv-
ningsuppgifter, så att läsaren får chans 
att se om han eller hon hänger med.
 Rekommenderas.

TEXT: ANDERS WIRGREN, MALMÖ 

Två nya böcker
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Jag kan ha funnit den perfekta kuren 
mot jet lag. Då jag ankom London 
med kvällsflyget från New York, gick 
jag direkt till golfbanan. På östkusten 
i USA var det svarta natten, men i 
London hade klockan passerat åtta 
på morgonen – och tre av mina vän-
ner cirklade som utsvultna hajar runt 
första tee.
 Konkurrensen höll tröttheten på 
avstånd. Efter golfrundan kändes 
det självklart att följa upp med ”The 
Big Game” (robber med hög kurs på 
bridgeklubben The Great Rose). Alla 
som spelat bridge så mycket som en 
kväll, vet att det är så fascinerande att 
all trötthet känns som bortblåst. Alla 
som känner H, ”bridgepartnern från 
helvetet”, förstår att sedan jag fått 
honom på min lott i första Chicagon 
(fyra givar med bestämda zoner), hade 
jag inte råd med minsta lilla koncen-
trationstapp.
 Det var som väntat, H levde ögon-
blickligen upp till sitt rykte. Jag 
plockade upp dessa kort som Nord:

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

Budgivningen startade:

SYD VÄST NORD ÖST 
H  ZIA
  pass 2s 
3s D pass 4s 
pass pass ?

Öppningen 2s var stark – av ty-
pen Acol – och 3s från H visade en 
tvåfärgshand av ett eller annat slag, 
antagligen hjärter och en lågfärg. Vi 
måste oavsett ha bra anpassning, så 
att en offring troligen skulle löna sig. 
Vid den händelse att H skulle ha båda 
lågfärgerna, så bjöd jag 4 sang och 
bad honom välja färg. När du spelar 
med en galning, gäller det att vidta alla 
möjliga försiktighetsåtgärder.
 Till min stora förvåning var det 
Öst som bjöd 52 över 4 sang, uppen-
barligen för att visa en äkta färg. Nu 
förväntade jag mig att H skulle bjuda 
53, då han verkade ha hjärter och klö-
ver – men istället bjöd karln 6c! Vad 
föregick? Hade inte H hjärter? Varför 
passade han inte på 52 – eller dubb-

TEXT: ZIA MAHMOOD, NEW YORK

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

 
På fel ledd

lade om han nu verkligen hade båda 
lågfärgerna? Jag ville oavsett inte låta 
honom spela 6c, så jag korrigerade till 
62 när Väst dubblade. Det dubblade 
Öst och H flydde till 63, som blev 
dubblat från alla kanter.
 Det är bara ”partnern från helve-
tet” som går förbi 53 för att spela 63, 
tänkte jag och la ner träkarlen.

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

Väst, en beläst man, visste allt om 
trumfutspel mot offringar. Att han 
hade K-10 punkt i trumf skulle inte få 
honom att vika sig från sina fasta prin-
ciper. Han fann det vetenskapliga – 
och någon skulle kanske säga det idio-
tiska – utspelet hjärtertio. H kunde 
vinna med bordets knekt. På spaderess 
kunde H saka sin ruterförlorare. Där-
efter spelade han klöver från bordet. 
Väst stack kungen med esset och föll i 
djup trans. 
 H sken som en sol, mot mig, servi-
trisen och en ensam bakspelare, då han 
proklamerade att det var likgiltigt vad 
Väst spelade. Det stämde nu inte rik-
tigt, för om Väst fortsatt trumfangrep-
pet skulle H varit chanslös att klara 
hemgången. Men då Väst skiftade till 
ruter, kunde H bärga slammen genom 
att stjäla tre klöver på bordet.
 Som en djävulsk demonstration att 
han faktiskt sagt sanningen, spelade 
inte H på det självklara sättet. Han 
drog ut den sista trumfen – och gick 
bet! Ansträngningen med att motstå 
den överväldigande lusten att döda 
partnern sopade bort spåren av jetlag.

Zia Mahmood.

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



AKTUELLA BRIDGERESOR -  www.reseskaparna.se/bridgeresor
Bokning: 08-94 40 40   www.reseskaparna.se 
För mer information om bridge: Christer Cedergren  0171- 377 69 • Kalle Persson 0750-808 907

   Resor för medlemmar i Svenska Bridgeförbundet

Mallorca - nyhet!        22-31 mar 2017
Denna resa tar dig med till Mallorca samtidigt som du får spela bridge. Vår auk-
toriserade lokalguide Hild Opdal Fornes guidar oss runt på ön. De långa inbju-
dande sandstränderna, den goda maten och den storslagna naturen gör ön till 
ett riktigt favoritresmål med många återvändande varje år. 
Bridgeledare: Christer Cedergren

Erbjudande boka senast 30/9: Pris 10 450 kr ord pris 10 950 kr                       
INKL: Flyg Arlanda-Mallorca t/r • Del i dubbelrum med frukost • 11 måltider • Utfärder & 
entréer enligt program • Bridge- & reseledare. (bordsavgift tillkommer) 

Malta - för mindre rutinerade   27 okt-3 nov 2016
På efterfrågan erbjuds nu bridgeresor för mindre rutinerade till omtyckta Malta 
med vår populära reseledare Fredrik Hammenborn. Resan riktar sig till de brid-
gespelare som har spelat i några år men vill ta nästa steg och förbättra sitt spel. 
Bridgeledare: Kalle Persson

Erbjudande boka senast 30/9: Pris 10 450 kr ord pris 10 950 kr  
INKL: Flyg Arlanda-Malta t/r • Del i dubbelrum med frukost • 2 middagar • Besök & inträden 
enligt program • Bridge- & reseledare. (bordsavgift tillkommer)

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

BRIDGERESOR 2017
Kryssning Karibien 18 dgr  11 apr
Amalfi 10 dgr  10 jun            

Krakow 12 dgr 21 aug
Andalusien 10 dgr 1 okt

Håll utkik efter Svensk 

bridge nyhetsbrev för 

utförligare program

Annons ReseSkaparna svensk bridge utg sep.indd   1 2016-08-23   17:00:18

TEXT & FOTO: IRENE RUNE

BK Två Ess i Alvik brukar fira våren 
och värmen med en tävlingshelg på 
Väddö i början av maj. I år skulle 
klubbens 70 år firas ordentligt och 
medlemmar, men även utomstående, 
bjöds in till en kryssning med M/S 
Birka från Stadsgården i Stockholm 
till Åland. Medlemmarna fick resa till 
ordentligt subventionerat pris. 
 81 personer kastade loss från Stock-
holm. Det blev fördrink, jubileums-
middag med allsång och 21 brickor. 
Efter frukostbuffén nästa dag fortsatte 
tävlingen med ytterligare 24 brickor.
Tävlingsledaren Sofia Ryman klarade 
uppgiften galant, trots att Bridgema-

BK Två Ess firade 70 år

ten efter en stund ute på fritt vatten 
inte fick kontakt med datorn.
 Säkra vinnare i jubileumstävlingen 
blev Gunnel Anderzon och Gunnar 
Nordmark. De som fick ”procent-
pris”, bästa mixedpar, bästa dampar  
m m blev överraskade och lika glada 
som vinnarna. 

 Prisutdelningen avslutades som 
vanligt vid klubbfester med trevliga 
och ibland lite ekivoka historier av 
duktiga historieberättare.  
 Resan blev mycket lyckad på alla 
sätt och nu ser vi fram emot 75 års-
jubiléet. Vem vet, kanske blir det en 
båtresa innan dess. Så trevligt var det!

 

Ann-Marie Emilsson,  
Maria Engström, Lennart 
Karlberg, Jan Larsson, 
Christina Bertilson och  
Jan Hegethorn var några 
som 70-årsjubilerade.

K L U B B E N  B K  T V Å  E S S
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BK Tre Sang i Helsingborg är med 
316 medlemmar den näst största 
klubben i Skånes Bridgeförbund och 
den nionde största klubben i Sverige. 
Medan många klubbar kämpar för sin 
överlevnad, är BK Tre Sangs ekonomi 
god och medlemsantalet ökar. Bakom 
det finns ett gediget arbete av frivilliga 
som ställer upp för klubben. Samman-
lagt är ett 40-tal funktionärer aktive-
rade, fördelade på 11 arbetsgrupper. 
Dessa ser till att verksamheten fung-
erar och levererar det som klubbens 
medlemmar önskar. Spellokalen är 
dessutom vacker och trivsam. Men det 
är snarare satsningen på utbildning 
som mest bidrar till framgången.

KURSER PÅ FYRA NIVÅER

Varje år ordnas nybörjarkurs och fort-
sättningskurser på sammanlagt fyra 
nivåer. 
 I vårens kurser deltog över 40 per-
soner! Efter kurserna erbjuds nybör-
jare spelträning och därefter slussas 
de ut till ordinarie tävlingar. Oftast 
börjar de i Standardgruppen, där alla 
spelare måste använda ett förutbe-
stämt systemkort som nybörjare kän-
ner igen från grundkursen.
 Ordinarie spel sker normalt måndag 
till torsdag. Onsdagar är spelfria un-
der sommaren. 
 Hösten 2015 startades The Week-
end, med spel under flera dagar i rad. 
Konceptet föll väl ut och återkommer 
20-23 oktober i år. 
 Klubben har en kreativ tävlings-

kommitté som utformar program 
för kommande säsonger. Det spelas 
regelbundet partävlingar i olika for-
mer. Två gånger per vecka spelas 
handikapptävling, den ena med förut-
bestämt systemkort, två gånger utan 
restriktioner och ibland någon special-
tävling som Gröna Hissen, individuell 
tävling eller skämtbridge, typ ”Rövar-
bridge”. Självklart hålls klubbfester 
också några gånger per år, men alltid 
kombinerade med bridgespel.
 Partävlingar är populära, men det är 
ingen tvekan om fyrmanna hålls som 
den mest rättvisa tävlingsformen. Tre 
Sang försöker successivt öka antalet 
speltillfällen med lagtävlingar. Förut-
om deltagande i Skåneserier, Allsvens-
kan och SM-DM-lag har vi två egna 
serier. Den ena spelas med silverstatus, 
den andra som handikapptävling. 
Dessutom spelas en serie som kall-
las parfyrmanna. Såvitt vi vet, är vi 
ensamma i Sverige om spelformen. Jag 
vill därför skriva om hur denna tävling 
går till – och tipsa andra klubbar.
 Parfyrmanna i serieform startade 
vi för två år sedan. Det är i princip ett 
lagspel, men skiljer sig från detta ge-
nom att varje deltagande lag består av 
bara ett par. Det finns för närvarande 
32 par som deltar. Dessa är uppdelade 
i fyra divisioner om åtta par, som un-
der fyra kvällar möter alla andra par 
i två 14-brickorsmatcher per kväll. I 
den sista, åttonde, matchen möts de 
två bästa paren. De är redan är upp-
flyttningsklara och i den avgörande 

matchen spelas om gruppvinsten. 
Övriga försöker undvika att bli något 
av två par som flyttas ner till en lägre 
division. Serieomgången är färdigspe-
lad efter fyra kvällar med upp- och 
nedflyttning mellan divisionerna. 
Bronspoäng delas ut efter varje spel-
kväll för det sammanlagda resultatet 
av två spelade matcher.
 I en vanlig partävling relaterar man 
eget resultat till toppscore på varje 
bricka. När man tävlar som lag i par, 
har man till skillnad från fyrmanna 
inte det andra bordets resultat att 
jämföra sig med. För att närma sig 
en lagtävling, kan man jämföra egna 
resultat på varje bricka med resultat 
vid alla andra bord som spelar samma 
bricka och uttrycka skillnaderna med 
hjälp av imp. Som andra bordets re-
sultat används ett fiktivt värde kallat 
datumscore, som i princip är ett nor-
malt resultat på brickan. Datumscore 
kan beräknas i uträkningsprogrammet 
Ruter, som Svenska Bridgeförbundet 
ger till anslutna klubbar.

HUR FÅ EN BRA DATUMSCORE?

När vi började med parfyrmanna var 
den centrala frågan, hur vi på bästa 
sätt skulle ta fram ett bra datumscore.
Det finns märkbara skillnader i spel-
nivån i divisionerna. För att undvika 
orättvisor vid utvärderingen beräknar 
vi datumscore för varje division för 
sig. Man har faktiskt eget resultat plus 
tre andra att utgå ifrån. I Ruter kan 
man beräkna datumscore som medel 

TEXT & FOTO: JIRI POLACEK, HELSINGBORG

Att hålla lagtävlingar på klubbkvällar kan vara lite mer komplicerat än 
att spela partävling, av den enkla anledningen att det behöver vara fyra 
spelare i ett lag. BK Tre Sang har löst det, genom att spela parfyrmanna.

Parfyrmanna populärt i Helsingborg

K L U B B E N  P A R F Y R M A N N A  I  H E L S I N G B O R G



på brickan, inklusive eller exklusive 
eget resultat – eller medianen (meller-
sta värdet). När man har fyra resultat 
att utgå ifrån, kan det uppstå fem si-
tuationer:
 a) fyra resultat är någorlunda lika
 b) tre resultat är någorlunda lika 
och ett är avvikande (t.ex. 620-170-
170-140)
 c) resultaten grupperar sig i två skil-
da nivåer (t.ex. 620-620-170-140)
 d) två resultat är lika och två olika 
med väsentlig skillnad (t.ex. 620-620-
170- minus 200)
 e) alla resultat skiljer sig väsentlig 
från varandra (t.ex. 600-110- minus 50 
- minus 200).
 Det spelar ingen roll vilken metod 
man väljer när det gäller situation a). 
När det gäller situation b) och ut-
räkning med medel, kan det kännas 
orättvist att alla tre par som spelade 
delkontrakt, som i detta fall är ett 
normalt resultat, får minus på brickan, 

medan om man använder medianvär-
det (170) får de rimliga 0-1 imp, med-
an paret som fick 620 får sina 10 imp.
 När det gäller de övriga situatio-
nerna får man rimliga imp-värden, 
både med användning av medel och 
median, om man inte utesluter egna 
resultat. Om egna resultat utesluts, 
blir det vid några tillfällen fler imp 
som delas ut, med effekt att en enskild 
bricka kan ha för stor betydelse för 
slutresultatet.
 BK Tre Sang har valt att beräkna 
datumscore för varje division för sig, 
med hjälp av median av alla fyra resul-
tat på brickan. Poängskillnaden mellan 
eget resultat och datumscore för varje 
bricka omvandlas till imp och efter 
hela matchen omvandlas imp-differen-
sen till VP enligt skala 25–0. Placering 
av par i varje division efter åtta spelade 
matcher, avgörs i första hand av inspe-
lade VP.
 Parfyrmanna har blivit en mycket 

uppskattad tävlingsform. Jämfört med 
en normal partävling på klubbnivå, 
i vilken det ofta finns ett stor glapp i 
spelskicklighet, uppskattar både min-
dre rutinerade och mer avancerade 
spelare att kunna spela alla sina match-
er mot någorlunda lika spelskickliga 
motståndare. Det medför även att de 
mindre rutinerade får bättre chans 
att få sina bronspoäng och nå upp till 
penningpriser, som betalas ut i lika 
stora belopp till de första två paren, 
oavsett i vilken division man spelar. 
 Det är också lättare att ställa upp i 
ett par, än att behöva vara beroende av 
ytterligare ett par för att kunna skapa 
ett traditionellt fyrmannalag. De som 
deltar uppskattar även det lugna tem-
pot utan byten. 
 Vi tror att denna tävlingsform kan 
få bra spridning och rekommenderar 
att flera klubbar ska ta tillfället i akt 
att berika sitt programutbud.

Parfyrmanna ger glada miner på BK Tre Sang i Helsingborg.
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Tommys lagom... Lösningar
PROBLEM 1

Spela låg klöver mot bordet i andra 
stick!
 Hela given:

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

Väst kan inte ta utan att ge upp, varför 
klöverdam vinner sticket.

Med åtta stick i bagaget är det nu 
dags att spela spader! Efter tre ronder 
i den färgen har ni det nionde sticket 
klart för hemgång.

PROBLEM 2

Släpp sticket! Fortsätter Öst med ex-
empelvis trumf, så drar ni ut den.
 Hela given:

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

Därefter låter ni ruterknekt löpa (om 
Väst inte täcker). I och med att ni har 
hjärteress kvar och klöverkung är 
skyddad är kontraktet i praktiken i 
hamn.
 Skulle Öst returnera hjärter, stjäl 
ni den på bordet och drar sedan ut 
trumfen.

PROBLEM 3

Öst förefaller ha agerat på ett spår-
vagnskvitto. Västs fördelning borde 
rimligen vara 4-1-5-3. Klöveress och 
kungarna i spader och ruter torde fin-
nas hos honom.
 Klöver måste spelas upp mot bor-
det. När ni gör det, bekänner Väst 
med åttan och kungen vinner. Öst 
lägger tian. 
 Hela given:

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

 
För att sätta Väst under press, ska ni 
fortsätta med hjärteress och sedan 
maska med hjärterknekt. Vad ska Väst 
saka? Väljer han klöver, har han givit 
upp direkt. Sakar han ruter, kan ni 
godspela klövern och bara förlora två 
ruter- till klöversticken. Återstår då 
spader! Spaderess och spader mot dam 
och eventuellt en tredje rond spader 
ser då till att du får tre spaderstick och 
hemgång.
 Enkelt, eller hur?

S P E L T E K N I K  T O M M Y S  L Ö S N I N G A R

 PRATBUBBLAN

Simon Granath praktiserar juniorträ-
ning i tidig ålder, här på Lars OA 
Hedlunds trevliga bild. Den fyndi-
gaste pratbubblan vinner ett present-
kort. För slag till pratbubbla vill vi ha 
senast den 4 november till adressen: 
Bridge, Villa Cicero, 775 70 Krylbo 
eller bridge@svenskbridge.se.

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

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

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

Per Lindström och Per Bretz möttes i 
SM-lagfinalen 1962 – och även i årets 
final, 54 år senare! Vad sa grabbarna, 
när de sågs igen? Vi fastnade vi för 
Elisabeth Regårdhs bubbla: Tänk, nu 
är det mer än en kortlek sedan vi sågs 
förra gången!!  
 Grattis! Pris kommer till Kungs-
backa med posten!

Tänk, nu är det mer än 
en kortlek sedan vi sågs 

förra gången!!



Danmarks Bridgeförbund presenterar stolt

COPENHAGEN BRIDGE INVITATIONAL IV

19-22 januari 2017 drabbar 20 internationella stjärnpar 
samman för en tre dagar lång IMP-par-tävling på Radisson Blu 
Scandinavia Hotel, där även Casino Copenhagen huserar. I en 
av världens tuffaste tävlingar startar bl a Helgemo–Helness, 
Nyström–Upmark, Alfredo Versace, Sabine Auken, Dennis Bilde, 
Zia, Marion,  Ola och Mikael Rimstedt – och listan fortsätter…

Spela med stjärnorna i Radisson Blu Scandinavia IMP 
Pairs  Du kan själv vara med i händelsernas centrum, genom att 
delta i den öppna imp-par-tävlingen över tre dagar, som 20-22 
januari spelas parallellt med Copenhagen Bridge Invitational. 
Första pris är minst 10.000 DKK. Alla spelare välkomnas att bli 
en del av magin kring Copenhagen Bridge Invitational.

En kväll med prinsen, pokerkungen och övriga 
bridgestjärnor För dem som drömmer om att spela ihop med Versace mot Gus Hansen, 
med Prins Henrik av Danmark spelandes med Thomas Bessis vid bordet bredvid, så här 
är din chans! Dagen innan CBI, på torsdagen den 19 januari, arrangeras Pro-Am, där alla 
stjärnor från huvudtävlingen finns tillgängliga som partners. Dessa kommer att säljas 
i en auktion på Internet. Deltagandet inkluderar buffé och dryck innan spelet. Efter 
spelet bjuds det på snacks och drinkar med alla celebriteterna. Läs mer och bjud på dina 
drömmars bridgepartner på http://cbi.bridge.dk.

“Jag hälsade på en prins, spelade bridge 
mot Gus Hansen. Jag dubblade honom i 3 
hjärter – och de tog bara nio stick fastän 

det alltid gick att ta tio. Jag hade en 
obeskrivlig kväll. Aldrig tidigare har jag 

deltagit i en tillställning som denna.” 

David Gold, 2013



POSTTIDNING B
Returer till: Svenska Bridgeförbundet
Idrottens Hus, Karlsgatan 28, 703 41 Örebro.

Spela Bridge är Svenska Bridgeförbundets kursserie, 
sprungen ur ett nordiskt samarbete. Systemet Nordisk 
Standard lärs ut. Alla utbildningspaket innehåller  
1 st kursbok, 1 st CD och 2 st kortlekar.
Spela Bridge 1 är ett utbildningspaket för nybörjare,  
där bridgens grunder lärs ut. 12 kapitel. 8 givar per kapitel. 
Spela Bridge 2 är ett repetitionspaket. När du spelat  
alla givar i detta paket – hela 192 stycken – är du  
definitivt redo att spela tävlingsbridge eller träningsbridge på klubben. 
Spela Bridge 3 tar nybörjaren djupare in i bridgens värld. En del 
grundläggande repeteras, samtidigt som ett mer komplett budsystem lärs ut.  
10 kapitel med 8 övningsspel till varje.
Spela Bridge 4 förvandlar nybörjaren till en duktig tävlings- 
spelare. Förutom att grunderna byggs på och repeteras ges  
massor av tips för att lyckas bra i tävlingar på bridgeklubben.  
10 kapitel med 8 övningsspel till varje.

PLANERA FÖR HÖSTENS KURSER!

Pris/del:

  300:—
– 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.

Nr 10 ute nu!

Pris:

  95.—

INTERNET www.bridgeforlaget.se  GRATIS TEL/FAX 020-52 13 13  MAIL order@bridgeforlaget.se  BESTÄLL VÅR KATALOG!
Uppge ditt medlemsnr (MID) vid beställning, så får du 5% rabatt på samtliga varor märkta med ••• (se katalog) + rabatt på ordervärde.

ÖBERGS 361 BRIDGE •••
De traditionella “rätta” figurerna. ..................15:–
MJUKPLASTBRICKOR •••
Högsta kvalitet. Set om 8 st. .......................150:– 
Högsta kvalitet. Set om 16 st. ..................... 260:–
BID BUDDY™ •••
Bid Buddy är en budlåda lätt att ställa i ordning 
för spel. Per bord .......................................375:–
BRIDGE PARTNER •••
Bridgepartner är en budlåda lätt att ställa i  
ordning för spel. Per bord  .......................... 375:–
SPELBORD SPECIAL
Mycket stabil konstruktion som tål hårda bud. .....  
..................81x81 cm 1.550–   91x91 cm 1.675:–
JACK 6.0 – SPELPROGRAM
Niofaldig världsmästare för bridgeprogram. Med 
Modern Standard. Windows på CD.... .......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 ....... 95:–
BRIDGE CLASS NORDIC •••
CD-spel med Modern & Nordisk Standard ...695:–
BUDNYCKLAR
Modern Standard. ...................................... 75:– 
Nordisk Standard •••. ................................ 75:–
Nya Bridgeskolan ....................................... 75:–
BRIDGEMATE – SCORINGSYSTEM
Bridgemate är ett tråd löst scoringsystem. 
Pris per Bridgemate 2 (dvs bord) ..............1.650:–
Pris per Bridgemate Pro begagnad ..............525:-
Server inkl kablage, (äldre modellen) .......2.900:–
Server för BM2, med USB .......................2.750:–

HANDLA DIREKT I VÅR 

INTERNET-BUTIK! 

ÖPPEN DYGNET RUNT!

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE

Prisexempel:

VI HAR ALLA ENGELSKA BRIDGEBÖCKER I LAGER!

Material av Andrew Robson,
översatt och bearbetat av Tjolpe Flodqvist

Räkning & kortplacering

Handbok 
från Bridgehuset i Malmö

Pris:

  135.—

I den senaste boken i Andrew Robsons populära serie, gäller det  
att använda räkningskunnande för att placera motståndarnas kort. 
Kortplacering indelas i två huvudkategorier:  
• att räkna ut var de saknade honnörerna finns 
• att kartlägga motståndarnas fördelningar.
I denna bok räknas det på allt tänkbart, från dina honnörs-
poäng och trumfen till det mest avancerade, en komplett 
handrekonstruktion. Boken kommer att ge många aha-upplevelser.

Ny svensk bok:

Räkning & kortplacering

Svenska Bridgeförlaget hjälper dig att växa som  
bridge spelare. Vi erbjuder “Allt i bridge”, såsom  
budlådor, spelbord, datorbridge, kurslitteratur,  
svensk och utländsk litteratur, presentartiklar  
och mycket mer.

Beställ direkt på www.bridgeforlaget.se!

Väx med Bridgeförlaget!

Tel 020-52 13 13

DANIEL GULLBERG

ETT ÅR 
MED BRIDGE

ETT ÅR 
MED BRIDGE

ETT Å
R M

ED
 BRID

GE                                           D
A

NIEL GULLBERG

Pris:

  150.—

En av våra internationella stjärnor, Daniel Gullberg, 
debuterar med Ett år med bridge. Över 200 sidor varvar 
Daniel tankar om de flesta aspekter av spelet och bjuder på 
massor av intressanta och mångfacetterade givar. Därutöver 
listas bl a bridgens bästa respektive sämsta bud. Essfrågan 
får sig en rejäl känga. ”Den beslagtar ett värdefullt bud när 
utrymmet är knappt och sätter dessutom handbojor på den 
ena spelaren. Därför är det den näst sämsta konventionen i 
världen.” Den allra sämsta konventionen? Läs boken!

Ny svensk bok:

Ett år med bridge


