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Hur festivalen hamnade i Örebro
TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE & SBF ARKIV

25 år med Bridgefestival. 12 av åren har festivalen spelats i Örebro.
– Ingen har nog förstått hur mycket arbete det var för att få festivalen
till Örebro, berättar Anders Fensby som låg bakom flytten.
Skövde, Malmö, Jönköping och nu
Örebro. Där har ni bridgens festival
städer.
Örebro tog över som festivalstad
2008, men resan från Jönköping till
staden vid Hjälmaren var inte lätt.
Anders Fensby var den som låg
bakom flytten, där också Conventums
dåvarande mässchef Ulf Wahlberg var
involverad, en flytt som inte var helt
okomplicerad.
– Nej, från början fanns det ingen
ting som talade för det. Bridgeför
bundet var avigt inställt till en början,
berättar Fensby som då jobbade som
hotelldirektör för Scandic Örebro.
Förbundet mjuknade dock efter
hand.
– Jag garanterade att det skulle bli
bättre här i Örebro. Det ställdes tuffa
krav och det var tuffa månader att få
till det med näringslivet och spon

Bakblåsare i Jönköping.
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Anders Fensby, dåvarande hotelldirektör för Scandic Örebro, jobbade hårt för
att få Bridgefestivalen till Örebro.
sorer. Vi höll på i två år och jag fick
benägen hjälp av min hustru som var
konferensansvarig, säger Fensby.
Anders Fensby är ett välkänt namn
i Örebro, där han figurerar och har
figurerat i olika sammanhang. Han
värnar om staden.
– Utan festivalen skulle hotellnä
ringen annars vara en öken, säger han.
Lägg därtill ett uppsving för såväl
restaurangnäring som shopping.
Bridgefestivalen brukar vara syno
nymt med högsommarvärme. Årets
festival var inget undantag.
– 2007 var det också rekordvarmt.
Vi spelade en bronstävling och det var
oerhört varmt i spellokalen. Flytta till
Örebro så får ni det bra, sa jag.
Och så blev det.
Anders Fensby erkänner att det

fanns ett visst egenintresse.
Som hotelldirektör ville han förstås
öka beläggningen på hotellen, inte
minst Scandic.
Dessutom spelar Fensby bridge.
– Jag brann för detta och brukar
inte ge mig så lätt. Men det gäller att
det inte blir slentrian av festivalen.
Att festivalen inte nått taket när

Örebroarna som fick Bridgefestivalen
att byta spelort. Ulf Wahlberg (t v) och
Anders Fensby framför Conventum
Arena under byggnation.

det gäller antalet deltagare är Anders
Fensby, som numera är pensionär
men som brukar anlitas på konsult
uppdrag, helt övertygad om.
– Större marknadsföring och sats
ning på att få internationella spelare
är en väg, menar Fensby som har ett
brett kontaktnät.
– Örebro är en oerhört populär tu
riststad och där ska Bridgeförbundet
ta åt sig en del av äran. Det är många
beslutsfattare som är här och spelar.
Var lägger de sen sina konferenser?
frågar sig Fensby.
Anders Fensby är glad över att
festivalen spelas i Örebro och Con
ventum Arena, en arena som invigdes
2008.
– Det är roligt att komma hit och
spela. Det flyter på bra och tävlings
ledarna är duktiga, berömmer Fensby
som äntligen åtminstone delvis kan
koppla av.
– Ingen har nog förstått hur mycket
arbete det var. Det var inte bara att
ringa ett telefonsamtal. Jag hoppas att
kommunen förstår värdet av festiva
len, avslutar han.
Örebro har också fått mycket
beröm som festivalstad genom åren av
besökarna.
Örebro är kontrakterad som
festivalstad också 2020, 2021 och
2022, men flera städer knackar på
förbundsporten och vill välkomna
Bridgefestivalen till just deras stad.

Korvgubbarna Lasse Persson och
Micke Melander under Bridgefestivalen i Jönköping 2005.

525 par – nytt rekord!
TEXT: CARL RAGNARSSON, LINKÖPING
FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Under många år ansågs 400 par vara
en nästintill omöjlig gräns att passera
i en enskild festivalpartävling. 2013
anslöt 416 par till tisdagens morgon
brons och året därpå 464. Då närdes
hoppet om att nå nästa gräns, 500
par; kunde det möjligen låta sig göras
redan året efter? Besviket kunde vi
konstatera att antalet istället sjönk
de båda följande åren, för att på nytt
tända hoppet ifjol då 486 par kom till
start.

Lämpligt nog blev det i jubileums
festivalen, den tjugofemte i ordningen,
som den magiska 500-parsvallen
passerades. Hela 525 par bänkade sig
för att delta i morgonbronset tisdagen
den 30 juli, som inte bara fyllde hela
bronshavet av spellokalen utan också
36 bord av dem där silvertävlingarna
brukar hålla till!
Tack alla ni som slöt upp!
Nu höjer vi ribban. Nästa mål blir
att nå 600-parsvallen!

Mässhallen i Jönköping, där Bridgefestivalen arrangerades 2005-2007.
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BRIDGEFESTIVAL SM PAR VETERANER

Mästare direkt i veterandebuten
TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE & BJÖRN SÖRLING, GÖTEBORG FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Göran Selldén spelade veteran-SM par för första gången. Och det small till direkt,
med ett guld i par med Göte Berntsson.
Årets upplaga av SM för veteranpar
har, som sig är brukligt, en stor mängd
rutin. De som är nya för disciplinen
har normalt ändå spelat bridge i de
cennier. Ta en sådan som Anders Mo
rath t ex. Han var ensam om att vara
femstjärnig stormästare i startfältet –
och i landet finns bara sex till.
Det första SM-tecknet under årets
Bridgefestival gick till det västsvenska
paret Göran Selldén och Göte Bernts
son, spelandes för Göteborgsklubbar
na BK Centrum respektive BK Lyx.
Paret ledde i princip hela tävlingen
från start till mål.
2 sang är ofta ett knepigt kontrakt
att spela, med hål lite här och där.
Göran skulle spela 2 sang som Väst:

s kn 10 8 5 3
		
3 D84
		
2 K 10 7
		
c73
s D 6 2			
s E94
3 E K 10			
3 72
2 kn 8 2			
2 D543
c K kn 10 2
cE954
		
sK7
		
3 kn 9 6 5 3
		
2 E96
		
cD86

Nord spelade ut en spader. Syd vann
med kungen och fortsatte i färgen.
Göran kunde överblicka sex säkra
stick (två i alla färger utom ruter) och
behövde då helst göra rätt i klöver för
att gå hem i kontraktet. När Nord
visat spaderlängd ökade chansen att
Syd skulle ha klöverlängd och där
med klöverdam. Klöver till kung och
klöverknekt runt gav positivt besked.
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VETERANMÄSTARE 2019. Göran Selldén och Göte Berntsson.

Med hemgången säkrad började det
bli dags att spela på övertrick.
När spelföraren tog in ytterligare
två klöverstick skulle Nord saka två
kort. Det fick bli en spader och en
ruter. Göran som hade tagit sig in på
handen spelade då ruter mot bordets
dam. Nord var inte kall nog att lägga
lågt i andra hand, utan tog för ruter
kung. Det resulterade i två ruterstick
för den spelförande sidan för totalt 10
stick och 90% på brickan.
Förra årets vinnare, Kalle Aldeborg
och Kent Karlsson, Uddevalla BF,
nöp silvret och bronset gick till hårt
spurtande Uppsalabridgen-spelarna
Ulf Nohrén och Anders Blomé.
– Vi är jättenöjda. Vi har spelat någ
ra få tävlingar under lång tid, berättar
guldvinnarna Selldén/Berntsson.
Då har det handlat om ett par täv
lingar per år, men på senare tid har de
spelat allt flitigare ihop.

Med bra resultat i ryggen fanns
förhoppningar om en bra placering i
veteran-SM par.
– Jag sade till Göte, när vi åkte hit,
att det här kan vi vinna, säger Göran.
– Det är stort att få spela med Gö
ran. Det är en lång tävling, men visst
fanns en förhoppning om att vinna.
Lite nervös var jag, erkänner Göte
Berntsson som återupptagit bridge
spelande efter ett längre uppehåll.
– Jag spelade i lag Bokk på 1970-ta
let med Kalle och Kent. Sedan höll jag
upp i 40 år, men började spela igen för
6-7 år sedan.
Annars har Göran Selldén nått stora
framgångar med Björn Wenneberg.
Selldén–Wenneberg tog till exempel
hem guldet i öppna VM-par för ve
teraner 2016. Selldén har också flera
SM-titlar, både i SM-par som SM-lag.
Nu kan han lägga ytterligare en
SM-titel bakom sig – veteran-SM par.
		

BRIDGEFESTIVAL SM PAR DAMER

Systrarna Strandberg dammästare
TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE & BJÖRN SÖRLING, GÖTEBORG FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Efter sex år kan systrarna, Ylva och Gudrun, Strandberg återigen titulera sig svenska
mästare. Det efter en sen spurt i damfinalen.
En tuff kamp avgjorde 2019 års upp
laga av SM-par för damer.
Guldparet, systrarna Ylva och Gud
run Strandberg, hade en motig lördag,
men det skulle vända.
– Vi fick verkligen jobba för poäng
en hela tiden, säger SM-vinnarna.
I andra dagens första rond fick
Gudrun Strandberg ett utspelsläge,
som säkert dök upp för fler spelare,
och som skulle visa vartåt vinden
blåste. Som Väst och med

s kn 6 5 3 2 3 D 7 5 2 2 6 c D 8 5
skulle Gudrun spela ut, när budgiv
ningen hade gått:

SYD

VÄST

NORD

ÖST

1NT
22*
pass

pass
pass
pass

2c*
3NT

pass
pass

			 pass

		
I första hand ser valet ut att ligga mel
lan högfärgerna. Visserligen är det inte
så bra kvalitet på någon av färgerna, så
kan ett lågfärgsutspel vara rätt? Gud
run funderade mellan hjärter och ruter
– och valde till slut en hjärterhacka.
Med damen i hjärter ökar chansen att
motspelarna kan hjälpa varandra i den
färgen. Detta ledde till att spelföraren
hölls i nio stick och jämn hemgång.
Valde du spaderutspel?
Då fick spelföraren möjlighet till 10
stick.
Hela given:

SM-VINNARE FÖR DAMER PAR. Systrarna Ylva och Gudrun Strandberg.

s E 10 9 8
		
3 kn 8 4
		
2 EK84
		
c kn 10
s kn 6 5 3 2			
3 D 7 5 2			
2 6			
cD85
		
sKD4
		
3 K 10 6
		
2 10 9 2
		
cEK62

s7
3 E93
2 D kn 7 5 3
c9743

Efter 64 brickor låg BK S:t Erikspe
larna ändå tvåa. Avståndet var dock
stort till blivande silvermedaljörerna
Christina Ahl och Malin Helin, Gävle
BK, som i det läget ledde. Avståndet
krympte och efter 100 spelade brickor
av 102 hade systrarna spurtat förbi.
– Vi låg tvåa nästan hela tiden och
gick upp i ledningen i den näst sista
ronden och vi hade en bra sista rond,
berättar Ylva Strandberg.
Såväl 2016 som 2018 saknades paret

Ylva och Gudrun Strandberg i dam
finalen och de tillhörde kanske inte
favoriterna till slutsegern. Duon är an
nars ett etablerat dampar med många
pallplaceringar genom åren, senast
2017 då det blev ett brons.
Målsättningen inför årets SM-final
var glasklar.
– Målet var att vinna. I alla fall skul
le vi ta en pallplats, säger Gudrun.
Ylva fyller i:
– Det är tufft att vinna på bara mot
spel, du behöver bra kort också, säger
hon och konstaterar att standarden på
spelarna höjts i SM-spelet.
– Bridgen har utvecklats och jag vill
gärna möta bättre spelare. Då är det
andra saker som avgör.
– Varför vi vann? Vi är jämna och så
har vi bra ork, konstaterar de.
Bronset gick till Ylva Pyykkö–Lena
Johansson, BK Centrum/Ulricehamns BK.
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BRIDGEFESTIVAL SM PAR MIXED

Årets andra SM-medalj för skåneduo
TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE & BJÖRN SÖRLING, GÖTEBORG FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Malmö BK:s Tatyana Trendafilova och Fredrik Jarlvik har varit nära medalj i mixed-SM
flera gånger. Den här gången höll de undan och fick kliva högst upp på prispallen.
Det var många par som hade chansen
att ta medalj inför den andra, och sista,
speldagen i mixedfinalen.
Inför dagen hade Tatyana och
Fredrik från Malmö en knapp led
ning – och de lyckades hålla undan de
jagande.
– Fantastiskt roligt. Det känns
overkligt, säger guldmedaljörerna.
– Det var spännande och jag har inte
riktigt kunna slappna av, säger Fredrik
Jarlvik.
Han minns hur det var för några år
sedan, då paret hade medaljkänning.
– Jag gjorde en jätteblunder och vi
blev sexa i stället. Man får inte göra fel
i det läget och det där sitter i. Det var
spänt läge på slutet, kan man säga.
Det var inte bara Tatyana Trenda
filova och Fredrik Jarlvik där det var
nervöst och spänt. Ända in i det sista
var det jämnt i toppen där också Lin
nea Edlund–Carl-Henrik Nauclér,
Uppsalabridgen/BK S:t Erik, samt
Sundsvallsbridgens Helena Strömberg
och Dan Bylund var med och fajtades.
Just Linnea Edlund–Carl-Henrik
Nauclér tog sista chansen att ta sig till
mixed-finalen genom att vinna ”sista
dansen” tidigare under festivalveckan.
Paret tog hem silvermedaljen medan
Strömberg–Bylund spelande hem
bronset till Norrland.
Tidigare i sommar noterade guldpa
ret Trendafilova–Jarlvik en tredjeplats
i SM Lag Mixed, men mixedsegern i
par smäller förstås mycket högre.
– Vi har spelat ihop i flera år, de sex,
sju senaste åren mer seriöst. Det här är
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MIXEDGULD. Tatyana Trendafilova–Fredrik Jarlvik fick sitt efterlängtade guld.

den i särklass största framgången för
oss, säger de.
”Fortune favors the brave” får man
ibland höra. Fredrik Jarlvik trodde att
motståndarna försökte få bort honom
från sitt kontrakt på följande bricka:
s D 10 9 8
		
3 K6432
		
2 EK74
		
c—
s E 6 5			
s K7
3 E 8			
3 D kn 10 9 7 5
2 8			
2 10 5 3
cD8
c E K 10 9 7 6 2
		
s kn 4 3 2
		
3—
		
2 D kn 9 6 2
		
c kn 5 4 3
SYD
Bjz
Alx

VÄST

NORD

Fredrik		
Jarlvik		

		 13

1s
pass

2c
?

4s

ÖST

Tatyana
Trendafilova

pass
pass

Fredrik tog mod till sig och bjöd 5c,

trots att alla var i zon, varpå Nord
dubblade.
Efter ruteress och -kung i utspel
som stals var hemgång klar. Klöver
till dam och klöver till mask. Efter
uttrumfning kunde Nord får för sin
hjärterkung. Bordets spaderkung gav
ingång till hjärtersticken. Hemgång
gav delad nästtopp och 47/50.
Ungefär i denna veva var striden
om guldet het för de tre paren i topp.
Trendafilova–Jarlvik, Edlund–Nau
clér och Strömberg–Bylund. Vid ett
tillfälle med tio brickor kvar, var dif
ferensen mellan första och tredje par
mindre än 15 poäng.
– Vi har egentligen bara haft en
dålig rond. Har vi haft dåliga brickor
så har de snabbt kompenserats med
bra, säger de.
Avgörandet kom i slutet.
I näst sista ronden möttes Ström

berg–Bylund och Trendafilova–Jarl
vik.
– Vi mötte Helena Strömberg och
Dan Bylund. Korten satt åt rätt håll
för oss och vi bjöd en bra slam, berät
tar Fredrik.
Slammen bjöds på bara åtta av bor
den och ett bra resultat på brickan
(bricka 99 av 102) gjorde att Trendafi
lova–Jarlvik kopplade ett visst seger
grepp.
Castor
sE65
		
3 kn 5
		
2 kn 7 5 2
		
c9832
s K D 7 3			
3 D 2			
2 D 6			
c K D kn 7 4
		
s kn 10 4 2
		
3 983
		
2 K984
		
c 10 5

s 98
3 E K 10 7 6 4
2 E 10 3
cE6

Tatyana och Fredrik hittade fina
63, vilket ytterligare sju par gjorde.
Hemgång var inte några problem när
trumfen uppförde sig. 43/50 poäng
gav ett gott försprång mot en av
huvudkonkurrenterna. De höll undan
i sista ronden och kunde till slut vinna
med en marginal på 72 poäng.
Guldet firades med champagne
bland goda vänner.

Bulletiner och
resultat...
... med massor av fler roliga
givar och annat från Bridge
festivalen kan laddas hem
från: www.svenskbridge.se

Erik

Unga vinnare i Guldgruvan
TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Guldgruvan lockade ett rekordstort startält. Bästa guldgrävare 2019 blev Castor Mann och Erik Hansson.
Årets Bridgefestival hade rekord
många deltagare och vändkorset stan
nade på 8 690 parstarter. Festivalens
avslutande guldtävling, Guldgruvan,
var inget undantag. 153 par 2017 hade
ökat till 172 förra året. Jubileumsfesti
valen lockade hela 193 par till start.
För Borlänge BK:s Erik Hansson
och Castor Mann började lördagens
kval (Gröna hissen), för att bestämma
startfälten för söndagens finalspel, inte
alls bra.
– Vi var nere på bord 89 efter fem
ronder. Då var vi nedstämda, berättar
Castor Mann.
Men U21-landsslagsspelarna tog sig
i kragen – och det rejält.
– Erik sade att vi kör för skojs skull
och spelar för att det är roligt.
Plötsligt började det vända.
– Vi hade lite flyt och vi har spelat
bra, säger duon som hamnade i Afinal.
När festivalen summerades på
söndagseftermiddagen var det Hans

son–Mann som stod som bästa guld
grävare och med ett antal tusenlappar i
priskuvertet.
– En liten revansch blev det också
för Chairman’s Cup där vi blev sjua,
precis utanför prispengarna, säger de.
Hur värderar ni segern i Guldgruvan?
– Högt. I SM-par kanske det är
mer prestige. Vi har nått framgångar i
juniorsammanhang, men det här kän
des riktigt bra, säger Erik Hansson.
I landslagssammanhang har duon
tagit såväl VM- som EM-guld på juni
orsidan.
Vad ska ni göra för pengarna?
– Kanske en ny mobiltelefon, säger
Erik Hansson.
Något mer ni vill säga?
– Tack partner, avslutar de.
Och vi säger ett rejält grattis!
BK S:t Erik-spelarna Adam Stokka–
Kathrine Bertheau och Matias Rohr
berg–Teo Bodin slutade tvåa respek
tive trea i Guldgruvan.
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BRIDGEFESTIVAL SM PAR NYBÖRJARE

SM-guld med båda föräldrarna
TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Det har varit en händelserik sommar för Tuva Nilsmark. Först SM-guld i golf med
mamma – och ett par veckor senare SM-guld i bridge med pappa Fredrik Hellkvist.
När SM-veckan i golf spelades i på S:t
Arilds golfklubb fanns en revanschsu
gen Tuva Nilsmark på plats. 2018 hade
hon tillsammans med mamma och
tidigare golfproffset Catrin Nilsmark
slutat tvåa i tvågenerationerstävlingen
”Mor och dotter”.
I Skåne blev det revansch och guld
för Tuva och mamma Catrin.
Om Tuva Nilsmark har haft koll på
golf kan man nog inte säga att hon haft
samma koll på bridge förrän under det
senaste året.
Allt började med att Fredrik Hell
kvist gav en bridgekurs till sina föräld
rar i julklapp.
Föräldrarna gick kursen, men ville
inte spela på klubben och då behövde
de några att spela med.
– Jag visste knappt vad bridge var
innan, säger Tuva Nilsmark som till
sammans med pappa Fredrik Hellkvist
började en nybörjarkurs på Stock
holmsklubben BK S:t Erik.
Men paret blev inte särskilt långli
vade på grundkursen.
– Vi slutade efter halva kurstiden
och började spela på riktigt på BK S:t
Erik. Vi kände att vi inte hade tålamod
och sitta på kurs i tre år, säger Fredrik
Hellkvist.
Framgångarna vid bridgebordet lät
dröja på sig.
– Det var ohyggligt pinsamt till en
början. Vi hade 20 procent på tävling
arna!
Nedstämda över de blygsamma
resultaten blev de inte.
– Nej, vi kollade på oss själva hur vi
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BÄSTA NYBÖRJARPARET 2019. Fredrik Hellkvist med dottern Tuva Nilsmark.

utvecklades och hur vi skulle kunna
bli bättre, säger Tuva Nilsmark.
God hjälp har de också fått av an
dra toppspelare i klubben som tidigt
förstod att de hade intresse för bridge
sporten.
Idrott har legat familjen Nilsmark
nära hjärtat. Tuva spelar ju golf och
pappa Fredrik har jobbat som sport
journalist och bland annat som pressoch spelaransvarig på golftävlingen
Scandinavian Masters. Han har också,
enligt Wikipedia, spelat en allsvensk
fotbollsmatch (för IFK Norrköping).
– Vi är en idrottsfamilj, säger Fred
rik.
Kanske var det förklaringen till
framgången, viljan att vinna och pre
stera, också vid bridgebordet som tog
paret till guld i nybörjar-SM.
– Vi har blivit lite bridgemuppar
och spelat jättemycket sedan vi bör

jade kursen i januari 2018.
Varför blev det bridge?
– Vi spelade en del canasta, men
bridge är roligare! I bridge behöver du
mindre tur än i andra kortspel och du
blir aldrig fullärd, säger Tuva.
Att de tagit bridgespelande på allvar
visar inte minst på att det system de
normalt använder inte kunde använ
das under finalspelet – det var för
avancerat.
– Vi fick damma av vårt gamla.
En som sporrade vinnarparet lite
extra var juniorlandslagspelaren Si
mon Ekenberg, som spelat en del med
Tuva.
BK S:t Erik-spelarna var till slut 42
poäng före blott tioårige Filip Asp
lund Sivelind och Tony Håkansson,
Ludvikabygdens BK. Bronset gick till
Umeå och BK Björkens Jonas Seger
vald och Sven Pårs.

BRIDGEFESTIVAL VECK ANS LIRARE

Tioåring blev veckans lirare!
TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Tioårige (ja, du läste rätt) Filip Asplund Sivelind gick fram som en jordfräs under Bridgefestivalen. SM-silver, etta och tvåa i sidotävlingarna var bara några av framgångarna.
Det blev en nästan osannolikt bra
Bridgefestival för tioårige (!) Filip
Asplund Sivelind.
– Jag är förvånad. Det har gått
mycket bättre än förra året, säger hu
vudpersonen själv.
Bridgefestivalen 2019 blev lite om
tumlande för Filip Asplund Sivelind.
Tioåringen från Ludvika nådde flera
fina placeringar i festivalens bronssi
dotävlingar, med bl a en första och en
andra plats i handikappbronset.
I nybörjar-SM fick Filip Asplund
Sivelind kliva upp på pallen som sil
vermedaljör tillsammans med klubb
kamraten från Ludvikabygdens BK,
Tony Håkansson,
– Det var roligt, säger tioåringen.
Filip Asplund Sivelind har lite att
brås på. Såväl pappa Karl och mamma
Sara är båda skickliga bridgespelare.
Paret vann t ex Bridgefestivalens av
slutande tävling Guldgruvan 2018.
Sara kan också räkna in en rad svens
ka- och internationella medaljer.
Vad brukar de som möter dig säga?
– Hur gammal är du? Hur många

år har du spelat? Du kommer att bli
duktig, berättar Filip Asplund Sivelind
som har intresse inte bara för bridge
utan även andra spel.
– Jag gillar mest sällskapsspel och
schack, men jag spelar en del spel på
iPad också.
Har du några kompisar i din ålder
som spelar bridge?
– Nej, det finns inga kompisar min
ålder.
Men det bekymrar inte Filip.
– Jag gick kursen och tyckte det var

roligt med bridge. Första tävlingen jag
spelade kom jag på medel.
Hur ska man bli en bättre bridge
spelare tycker du?
– Lyssna och spela med bättre spe
lare. Det är enda sättet att utvecklas.
– Det är så jag brukar säga, va?
flikar mamma Sara, som också sitter
med på intervjun vid ett av spelborden
i pausen mellan ett par av festivalens
sidotävlingar, in.
Under Bridgefestivalen utses fes
tivalens handikapp-, brons- och sil
verlirare, där de bästa resultaten från
sidotävlingarna räknas in. Där lycka
des Filip Asplund Sivelind placerera
överst bland handikapplirarna. För
det fick tioåringen från Dalarna 1 500
kronor.
– Jag tänkte spara dem tills jag blir
stor och göra något nyttigt för dem,
säger han brådmoget.
Sundsvallsspelarna Dan Bylund och
Helena Strömberg blev festivalens sil
verlirare. Festivalens bronslirare blev
Nils Mönstedt och Rikke Mönstedt,
Danmark.
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Ohotat vinnarlag i Chairman’s Cup
TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE • BJÖRN SÖRLING, GÖTEBORG • TOMMY GULLBERG, STOCKHOLM FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

För tredje raka året blev det svensk seger i Chairman’s Cup. Lag 08SQ kunde inte
något lag riktigt hota och man vann finalen mot Cosmos i säker stil.
Festivalen gjorde i år en satsning på
att bjuda in juniorlag från andra län
der. Totalt nappade 15 nationer och
när den prestigefyllda lagtävlingen
startade fanns 167 lag från 22 nationer
på plats. För fyra av lagen väntade en
sex dagars lång väg innan segrarlaget
korades.
Efter tre år med utländska segrarlag
blev det för tredje året i följd svenskt
överst på pallen.
Om lag Skalman imponerade i förra
årets Chairman´s Cup så var lag 08SQ
(med Adam Stokka, Jan Lagerman,
Mårten Gustawsson, Tom Gärds,
Simon Hult, Simon Ekeberg) än mer
överlägsna i årets upplaga av lagtäv
lingen. I tre av de fyra utslagsmatcher
na var segermarginalen över 100 imp.
I finalen besegrades lag Cosmos
(Göran Selldén, Björn Wenneberg,
Ronny Ovesson Ejnell, Jan-Erik
Åsmo, Kent Karlsson, Kalle Alde
borg) med 106 imp i en match där de
sedermera CC-vinnarna kopplade
ett rejält grepp från start. Visserligen
vann lag Cosmos den tredje 16-brick
orsrundan, men de kunde aldrig göra
match av finalen.
– Vi gick in för att vinna och vi hade
onekligen ett bra lag, säger tidigare
juniorlandslagsspelaren Adam Stokka
som nu fallit för åldersstrecket.
Med i CC-laget ingick Simon Hult
och Simon Ekenberg, två juniorer som
Stokka har mycket kontakt med, dels
från juniorlandslagstiden, och nu ef
tersom trion bor i Stockholm.
– Vi spelar mycket tillsammans och
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CUPSEGRARE. Lag 08SQ – segrare i Chairman’s Cup 2019. Fr v: Simon Ekenberg,
Simon Hult, Adam Stokka, Tom Gärds, Mårten Gustawsson och Jan Lagerman.

vi har spelat runt med varandra nu
under Chairman’s. Detta var extra ro
ligt, eftersom vi är goda vänner allihop
säger juniortrion.
På samma sätt har de äldre gardet
i jämförelse, Jan Lagerman, Mårten
Gustawsson och Tom Gärds fördelat
matcherna mellan sig. Dags för givar!

I finalen tog 08SQ omedelbart ett
stabilt grepp om matchen. På bricka
ett inledde 22 Multi. Med 42 uppma
nades Nord att bjuda sin färg. Efter
ruterkung ut blev resultatet två straff.
Vid det andra bordet gick budgiv
ningen:
SYD

s kn 3 2
		
3 E 10 9 6 4 2
		
29
		
cK97
s K D 6			
s E 10 4
3 7 5			
3 kn 8
2 D 10 7 4 3			
2 K kn
c E kn 6 5 4 2
cD83
		
s9875
		
3 KD3
		
2 E8652
		
c 10
SYD

Göran
Selldén

VÄST

NORD

		 22*
pass
43
42*

pass

ÖST

Mårten
Björn
Tom
Gustawsson Wenneberg Gärds

pass

3c
pass

VÄST

Simon
Kent
Ekenberg Karlsson

NORD

Adam
Stokka

		 23
5c
D
43

pass

pass

ÖST

Kalle
Aldeborg

3c
pass

Adam Stokka inledde med svag
2-öppning och följde sedan upp med
en påpasslig dubbling, som visade
värden i motspel. Resultatet blev två
straff, nio imp och vägen till segern
var utstakad.
Ekenberg–Stokka fortsatte att
dubbla och straffa de hårt bjudande
motståndarna.
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s943
		
3 K kn 10 8
		
2 E kn 6
		
cKD5
s 8 6 5			
3 7 6 3 2			
2 K 9 8 2			
c kn 9
		
s K kn 10
		
3 E54
		
2 D 10 7
		
c 10 7 4 3
SYD

VÄST

Simon
Kent
Ekenberg Karlsson

		

pass
pass
D

pass
22*
pass

Bästa distriktslag
s ED72
3 D9
2 543
cE862

NORD

ÖST

D
pass
pass

1NT
pass
pass
pass

Adam
Stokka

Kalle
Aldeborg

Sangöppningen var svag och 22 visade
de röda färgerna.
Motspelet var grymt. Spelföraren
fick ett trumfstick och bordets båda
svarta ess. 1100!
Kanske Kent skulle tagit Stayman i
första budronden. Då kanske NordSyd inte får till det?
Vid det andra bordet var Göran
Selldén väldigt passiv:

SYD

VÄST

NORD

ÖST

D

1s
pass

Göran
Selldén

Mårten
Björn
Tom
Gustawsson Wenneberg Gärds

pass
?

1NT

		

Ja, egentligen var han för aktiv, för
han bjöd 2c – och fick så småningom
in 110. Pass borde sitta som gjutet.
Hade han passat kanske de kunde ha
kopierat resultat fem dubblade straff.
Mårten gillar att hålla öppet när
partnern öppnat. Här skulle han dock
ha passat (!) sig.
Mats Qviberg är tävlingens sponsor
och vinnarlaget förärades med 50 000
kr i första pris.
I matchen om tredjeplatsen låg
Stridsvagn (Gunnar Elmroth,

TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Tio tusen kronor. Det fina priset fick spelarna i D1 Jönköping
ta emot som bästa distriktslag i Chairman’s Cup.
Det blev till slut plats 81 för distrikts
lag 1 från Jönköping.
– Ett tag var vi nära att vara bland
de lag som tog sig vidare, berättar
kvartetten från Småland.
167 lag kom till lördagens start
av den prestigefyllda lagtävlingen
Chairman’s Cup, varv 12 distriktslag.
Distriktslagen, där max två spelare
har spelat Chairman’s Cup tidigare,
får startavgiften betald – vilket är ett
sätt att locka fler till lagtävlingen.
Att det var två intensiva speldagar
bekymrade inte kvartetten (många lag
har fler spelare och kan växla).
– Vi älskar att spela kort, säger RosMarie Jarl utan att blinka.

– Det gäller att ha bra mentalitet. Vi
gnäller inte utan vi spelar för att det är
roligt, säger Anette Svenningsson.
Viss dramatik var det i distrikts
kampen.
– Det var spännande ett tag. Någon
sa att laget från Stockholm var förbi
oss strax före slutet, berättar smålän
ningarna.

I det bästa distriktslaget
spelade fr v Gunilla Åhlander,
Bo Gisslander, Anette Svenningsson
och Rose-Marie Jarl.
PG Eliasson, Thomas Karlsson, Jan
Selberg, Olle Wademark, Alexander
Sandin) tidigt rejält under mot Zorro
i kampen om tredje pris. De ville dock
ändra på resultatet.
På denna bricka började de spurten:

s63
		
3 97
		
2 E D kn 7 6
		
c K D kn 10
s D 2			
s E98
3 K D 10 8 5 4			
3 E kn
2 10 			
2 K854
cE952
c8743
		
s K kn 10 7 5 4
		
3 632
		
2 932
		
c6

Stridsvagn bjöd 3 sang som Öst-Väst,
ett kontrakt som inte går att beta.
Notera att det i 43 fattas ett stick.
3 sang kan ofta vara det bästa kontrak
tet, trots att en potentiell trumffärg
hittats. Ofta gäller det när det när ena
handen har längd, som här där Västs
hjärter ger sex stick med stöd av Östs
E-kn.
Stridsvagn drog sedan ifrån, så pass
att norska Zorro kastade in handdu
ken efter halva matchen.
CHAIRMAN’S CUP SPONSOR:

MATS QVIBERG
BRIDGE
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Parguldet till Östberg–Bergdahl
TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE • BJÖRN SÖRLING, GÖTEBORG • TOMMY GULLBERG, STOCKHOLM FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

Det var lång väg till första parguldet. Johnny Östberg har varit nära förut. Den här
gången blev det en riktig fullträff. I par med Tommy Bergdahl blev det SM-guld i par.
Precis som vanligt avslutades Brid
gefestivalen med finalspel i SM-par.
Förra året låg Johnny Östberg och
Tommy Bergdahl trea inför sista ron
den.
– Jag gjorde en blunder då – och vi
slutade sexa, berättar Östberg.
Dessförinnan har Johnny Östberg,
som spelar för Gävle BK, två andra
platser och en tredjeplats, men inte
med Tommy Bergdahl.
Den här gången blev det ett efter
längtat guld. Ett tag såg guldet ut att
vara i säkra händer. Med 90 spelade
brickor var ledningen nästan 100
poäng, men slutet blev rafflande och
fjolårssegrarna och blivande silver
medaljörerna, Uppsalabridgens Björn
Alenfalk–Hans Kvick, kom närmare.
Ett domslut gjorde att resultatet
drog ut på tiden, men när det stod
klart att Östberg–Bergdahl hållit un
dan var det ett lättat vinnarpar.
– Det var vår första titel i SM-par,
säger Tommy Bergdahl.
– Otroligt skönt. Nu kan jag bocka
av detta på min bucketlist. Vi har
vunnit i princip allt annat, så detta
var extra kul, säger Tommy Bergdahl
som fick beröm av partnern Johnny
Östberg.
– Tommy var i fruktansvärd form.
Det var lite nervöst; vi ville verkligen
vinna.
– Det gäller att vara fokuserad, men
inte så att man vill för mycket, förkla
rar Bergdahl.
För Johnny Östberg blev det andra
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PARMÄSTARE. Johnny Östberg och Tommy Bergdahl.

gången under samma vecka han fick
kliva överst på prispallen i Conven
tum arena i Örebro. Han ingick även i
laget som tog guld i veteranlag.
Här följer ett par givar med gott
resultat för guldmedaljörerna.
s E D kn 6 5
		
38
		
2 E 10 8 6
		
c987
s K 9			
s 10 7 2
3 D 5 3 2			
3 E kn 10 9 7 6
2 K kn 7 3 2			
2 D9
cD5
c62
		
s843
		
3 K4
		
2 54
		
c E K kn 10 4 3
SYD

VÄST

NORD

ÖST

2c*
4s

pass
pass

2s
pass

pass
pass

Johnny		

Tommy

Starkt klöversystem gör att 2c visar
klöverfärg och ungefär 12-15 hp. 4s
visade en dålig höjning.
Hur ska man spela efter ruterdam i
utspel?
Tommy spelade som om allt vore
högt. Ruteress, klöver till ess, spader
mask, klöver till kung och spader –
och nu var det mesta högt. Dock blev
det ett stick över på slutet för scoren
31-19. Ganska många blodade ner sig i
53 på Öst-Västs ledd. Där bötade man
800 för 6-44.
På nästa bricka gick slog Tommys
sangkonvention till. Den går ut på att
dubbelt mot en sangöppning visar en
förhållandevis svag hand med minst
3-3 i högfärgerna samt en fyrkorts
lågfärg.
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s7652
		
3 K954
		
2 E kn 10
		
cK8
s E D 8			
3 10 6			
2 D 6 5 3			
cED52
		
sK4
		
3 E8732
		
2 84
		
c kn 10 6 3

s kn 10 9 3
3 D kn
2 K972
c974

SYD

VÄST

NORD

ÖST

23

1NT
pass

D*
pass

pass
pass

Johnny		

Tommy

Jag ser dock ingen lågfärg på Tommys
hand.
Efter ruter ut till kung vände Öst
misslyckat med trumfknekt, i för
hoppning att lura till sig ett trumf
stick. Johnny tog på handen och
maskade i ruter för ett spadersak och
fyra trick.
Vilken sagolik konvention!? Hur
ska man annars komma in i budgiv
ningen?
Spadervända i stick två hade räddat
brickan till medel för Öst-Väst. Nu
blev det 38-12 till Tommy Bergdahls
konvention.
Björn Sörling var ny i festivalens
bulletinredaktion. I parfinalen slutade
han på medel, men det här motspelet
var snyggt och gav en bra score.
s kn 8 5
		
3 D 10 7
		
2 K97
		
cK653
s 9 7 6 4			
3 E K 8 5 4			
2 4			
c D kn 4
		
sEKD32
		
3 9632
		
2 kn 5 2
		
cE
SYD

VÄST

Björn Sörling

		
1s
23
3s
pass
pass
pass
pass
pass

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

NORD

ÖST

pass
2s
pass
D

pass
32
4c
pass

Bo Roos

TÅRTKALAS!!!
Örebro kl 11.30 tisdagen den 30 juli 2019. Den 25:e festivalen firas med tårta.

Björn satt Syd och kunde inte låta bli
att höja till 3s när motståndarna var
ofina att bjuda över. När partnern så
småningom kunde dubbla 4c hade
han hyfsad koll på läget.
Klöveress ut avslöjade att spelföra
ren behövde stjäla upp sina ruterstick.
Han vände därför med låg spader från
E-K-D-3-2, så att partnern kunde
komma in på spaderknekt – och däref
ter fortsätta med två ronder klöver.
Kalaset slutade med tre bet för
+500.
Silvret gick som nämnts till Hans
Kvick–Björn Alenfalk, Uppsalabrid
gen medan bronset hamnade i Små
land och hos Växjöbridgens Gunnar
Sjökvist och Håkan Johansson.

PLANERA FÖR
HÖSTENS KURSER!
Spela Bridge är Svenska Bridge
förbundets kursserie i fyra delar,
sprungen ur ett nordiskt samarbete.
Systemet Nordisk Standard lärs ut.
Alla
utbildningspaket
innehåller
1 st kursbok,
och
2 st kortlekar.
Använd Spela
Bridge-serien
med Funbridge!
Beställ på www.bridgeforlaget.se
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BRIDGEFESTIVAL SM LAG VETERANER

SM Lag Veteraner:

52 lag
till start

2019 års mästare för veteranlag. Fr v: Christer Bjäring, Johnny Östberg,
PO Sundelin, Peter Backlund, BG Olofsson och Henry Franzén.

TEXT: THOMAS WEDIN, SKÖVDE • TOMMY GULLBERG, STOCKHOLM FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

I takt med att medelåldern i bridge leden ökar (tror vi) blir det för varje år fler lag
i SM lag veteraner. I år var det 52 lag som gjorde upp om medaljarna.
Det blev guld direkt för Bengt-Göran
Olofsson och hans lag Glopson i vete
ranernas SM-lag.
– Det är mitt första år som senior
och en av de roligaste medaljerna jag
vunnit, säger BG Olofsson.
Det var inga duvungar i lag Glopson
som också var ett av favoritlagen att ta
hem veteran-SM tillsammans med
Zmrzlina (Sune Fager, Sven-Åke Bjer
regård, Ulf Nohrén, Rolf Scherdin,
Rune Pettersson, Anders Morath).
– Vi mötte dem i kvartsfinalen, be
rättar BG Olofsson som precis som
sina lagkamrater (Henry Franzén,
Peter Backlund, PO Sundelin, Johnny
Östberg och Christer Bjäring) har
flera SM-medaljer att stoltsera med.
Då blev det en ganska klar seger där
ett par dubblingar kostade för mycket
för lag Zmrzlina.
BG Olofsson har dock ingen medalj
i veteranlag, vilket inte är konstigt.
– Nej, det är första året jag kan vara
med, säger han.
En bra seniordebut alltså.
Lagnamnet är detsamma som det
lag BG Olofsson spelar med i All
svenskan, men konstellationen är helt
annorlunda.
– Vi är ett gäng kompisar som mött
varandra på hög nivå. Vi har aldrig
spelat i samma lag förut. Det är den
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sociala biten som är a och o, menar
Bengt-Göran.
Extra kul tyckte Umeåspelaren att
det var att ta hem lagguldet tillsam
mans med PO Sundelin.
– Jag har en bunt medaljer, men den
här var en av de roligaste eftersom
PO och jag spelat en hel del ihop förr.
Jag måste ge beröm till Sundelin och
Backlund som båda är över 80 år och
spelar som de gör.
Här följer ett par givar.
Förr visade ett inledande pass i Säff
lespadern fyrkorts spader och 8-37 hp.
Det kunde vara bra ibland. T ex kunde
man inte bli straffdubblad!
sK743
		
3 kn 2
		
2 ED72
		
c D 10 5
s E kn 8 6 5			
3 D 6 3			
2 10 5 4			
c86
		
s 10 9
		
3 9874
		
2 kn 8 6
		
c kn 7 4 3

– men 800 ut känns inte lika bra när
motståndarna dubblade.
När motståndarna öppnar med
1 sang, förvissso svag här, är det inte
ofta man bjuder utgång.
s5
		
3 kn 9 7 6
		
2 K D 10 5
		
c kn 8 4 2
s 10 7 3			
3 D 10 4 2			
2 6 3			
cK763
		
sEKD42
		
3 EK
		
2 98742
		
c9
SYD
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VÄST

Jan-Erik
Åsmo
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Johnny
Östberg

		 pass
pass
2s
23*
pass
52
32

pass
s D2
3 E K 10 5
2 K93
cEK92

Efter pass av Nord skulle då Öst-Väst
överta budgivningen.
Numera är systemet mer anpassat
för att vara tillåtet i alla lägen. Då öpp
nar man med 1 sang som Nord. Fyra
stick var en bra utdelning för Nord

pass

s kn 9 8 6
3 853
2 E kn
c E D 10 5

ÖST

Ronny
Ovesson

1NT
pass
pass

Sangen var svag och 23 berättade om
spader. 32 var sedan 5-5 med bra kort.
När rutern löste sig blev det enkelt
hemgång.
I finalen besegrade Glopson lag Kronoberg med kvartetten Christer Bech,
Peter Svensson, Anders Lindgren och
”bokmalen” Kaj Adolfsson.
Katrineholm (Lars Malm, Per
Lindström, Christer Gällström, Allan
Christensen) slutade trea efter segern
bronsmatchen mot lag Moore m fl.

BRIDGEFESTIVAL FESTIVALGENERALEN

Nytt deltagarrekord i festivalen
TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE

När 25-årsjubilerande Bridgefestivalen summerades kunde det konstateras att det
blev en rekordfestival. Antalet spelstarter ökade med 5,6% jämfört med 2018 och
3,4% jämfört med rekordåret 2016.
Efter det att Bridgefestivalen flyttade
till Örebro 2008 har antalet parstarter
stadigt ökat fram till rekordåret 2016.
Men efter två år av minskning så kun
de ett rejält trendbrott noteras 2019.
Festivalgeneralen Christer Grähs
tror att satsningen på att bjuda in
utländska juniorlag till lagtävlingen
Chairman’s Cup är en av förklaring
arna till fler spel på årets festival.
– Valet att bjuda in juniorlagen har
nog bidragit till rekordet. Jag tror inte
att vi var radikalt bättre 2018 än 2017
och därför lockat fler deltagare till
festivalen i stort. Visst är standarden
varierande på både lag och spelare
bland juniorlagen, men det har varit
ett nytt fräscht inslag, säger han.
Antalet lag i Chairman’s Cup lik
som antalet internationella lag har,
till viss del tack vare juniorinbjud
ningarna, ökat. I år var det lag från
22 nationer på plats för att spela den
prestigefyllda lagturneringen.
– Bangladesh skulle också ha kom
mit med ett juniorlag men fick pro
blem med visumet. Totalt är vi nog
uppe i närmare 30 olika nationaliteter
under hela festivalen, säger Grähs.
Satsningen på att bjuda in juniorlag
ska också fortsätta.
– Vi får bidrag från Örebro kom
mun för det ändamålet och totalt
kostar det oss väldigt lite. Spelarna får
boende och startavgift betalda. Junior
spelare gillar att spela mycket bridge
samtidigt som det också följer med
vuxna till Örebro och festivalen, säger

Festivalgeneral Christer Grähs var
nöjd med rekordfestivalen 2019.
Grähs som därmed ser en positiv ef
fekt på satsningen.
– Det ger ringar på vattnet.
Kan vi se fram emot ett nytt pris i
cupen nästa år? Bästa juniorlag?
– Vi har pratat om det, men inte fat
tat något beslut. Organisationskom
mittén för festivalen träffas i höst och
då planerar vi för festivalen 2020.
Några stora förändringar är annars
inte i antågande.
– Nej, inför varje år gör vi några
små förändringar och justeringar.
Grundkonceptet är viktigt. Jag tror att
det är en av framgångsfaktorerna, just
att vi är lite förutsägbara.
Det är inte bara rekord i nytt antal
parstarter som sätts i årets festival.
Under tisdagen kom hela 525 par till
start i morgonens bronstävling.
– Kanske supertisdagen drog lite ex
tra och att sätta rekord är alltid roligt,
säger Grähs.

Hur många par klarar ni?
– Hade det kommit 525 par för fyra
år sedan hade vi nog inte klarat det.
I år hade vi klarat 560 par. Till 2020
måste vi ha ett högre tak. Vi försöker
hela tiden ligga steget före. Totalt har
vi 450 bord uppställda.
Fortfarande kan Conventum Arena
ta emot fler bridgespelare, framför allt
under festivalens avslutande helg.
– Då är det extremt billigt att spela.
Du kan spela obegränsat antal tävling
ar för 300 kronor. Även om antalet
par i tävlingarna minskat är det fortfa
rande tävlingar med många par.
2019 års Bridgefestival är den 25:e i
ordningen. Vid tidigare jubileum har
det anordnats bankett, men inte i år.
– Det har varit en stor utgift. I år
var det tårta i stället. Däremot satsade
vi på att bjuda in distriktsordföran
dena till Örebro i samband med ju
biléet. Då kunde vi förena nytta med
nöje och diskutera aktuella frågor. Det
får inte bli för ”långt” mellan förbund
och distrikt, menar Christer Grähs
som är nöjd med hur tiodagarsfestiva
len flutit på.
– Med tanke på att det är 17 000 in
dividuella starter och cirka 5 000 per
soner i omlopp så är det få incidenter
som hamnar hos Disciplinnämnden.
Det handlar kanske om två till fyra
stycken. Generellt tycker jag att det
blivit bättre år från år.
Arrangemanget får mycket beröm
och Christer Grähs ser fram emot
nästa års festival – och nya rekord.
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FÖR MINDRE RUTINERADE STEG FÖR STEG

Steg för steg
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.
Det är tisdag och vanlig, hederlig par
tävling på klubben. Tidigare år har
du och Bengt nästan alltid kämpat i
toppen på klubbspelet, men någonting
verkar ha hänt med ert spel. I år har
det inte gått bra en enda gång sedan
säsongsstarten efter sommaren. Kom
mer ni femma bland tjugo par är det
sensationellt bra och två gånger har ni
till och med slutat under medel. An
tingen har ni blivit sämre eller så har
de andra blivit bättre.
Nu har ni bestämt er för att det får
vara nog, så i helgen övningsbjöd ni
lite och sedan berättade du för Bengt
om en artikel som du läst i ett gam
malt nummer av den amerikanska
tidskriften The Bridge World, i vilken
Eric Kokish hävdade, att det i lägen
då båda sidor bjuder är bättre att
visa handens karaktär, även om man
överbjuder korten något, än att bjuda
ett styrkemässigt korrekt bud, som
inte är lika beskrivande. Bengt tyckte
också det lät som ett bra råd, så ni har
planerat att tänka på det i fortsätt
ningen.
Dagens spel har tyvärr inte gått
bättre än de senaste gångerna, så efter
tre ronder ligger ni förmodligen något
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under medel. ”Kanske får vi vänja
oss vid det nu, när vi båda närmar oss
pensionsåldern”, tänker du, när er
tävlingsledare Per kommenderar byte
och ni reser er för den fjärde ronden.
Vid ert nya bord sitter redan ett
par, som du känner igen, men inte vet
namnen på. När ni hejat och satt er,
ser du på deras deklarationskort att
de heter Annika och Bertil – vanliga
namn, när du gick i skolan, men inte
nu. De spelar Nordisk Standard, pre
cis som ni gör för det mesta.
Fast i dag ska du och Bengt använda
ett system som brukar kallas 5542.
Namnet kommer av att 1s och 11
visar minst fem kort, 12 minst fyra
och 1c minst två.
Tre av färgöppningarna är alltså
alltid äkta, medan 1c är dubbeltydigt:
antingen en ojämn hand med klöver
som längsta färg eller en balanserad
hand för stark eller för svag för 1 sang
(som är 15-17 hp, precis som i NS).
Efter klöveröppningen har ni en del
speciella svarsbud, men ni har övat
mycket så du tror att de sitter.
På rondens första bricka har du fått
upp de här korten, som Syd, när alla
är i zonen och Bengt är giv.

s D 9 4 2 3 E 6 3 2 E 2 c K 10 7 3
Bengt passar, precis som Bertil, och så
är det du.
Du öppnar med 1c, precis som i
Nordisk Standard (där rätt öppnings
bud med 4-4 i svart är just 1c), men
eftersom det nu skulle kunna vara av
givet på en dubbelton alerterar Bengt.
Anita undrar och får svaret ”minst
två klöver, ingen femkorts högfärg”.
Sedan lägger hon snabbt upp en dubb
lingslapp. Bengt tar längre tid på sig,
och så småningom kommer ett över
raskande svarsbud: 3s.
Då är det din tur att alertera, och
när Bertil frågar upplyser du att det
visar ”minst 5-5 i lågfärgerna, singel i
bjuden färg och minst 10 poäng”. Det
är alltså ett av de specialbud som ni
använder, och det är ganska fiffigt.
Eftersom klövern kan vara på två
kort, kan det tvåfärgsvisande svarsbu
det leda till att ni hittar en bättre trumf
i ruter; och dessutom är budgivningen
fortfarande på 3-läget, så ni har fortfa
rande chans att spela 3 sang hellre än 4
eller 5 i lågfärg. Läget har kommit upp
en gång tidigare, och då bjöd ni en fin
utgång som de flesta andra missat.
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Bertil passar och så gäller det att
värdera dina kort.
HAR DU ETT SJÄLVKLART BUD?

Nej.
Du har fyra klöver och två ruter.
Det är utmärkt för trumfspel. Dess
utom har du trumfkungen och två ess.
Men fem i lågfärg betyder att ni ska
vinna 11 stick. Det är mycket mitte
mot en partner, som inte kunde öppna
budgivningen.
Efter Bengts singelvisande svarsbud
vet du att spaderdam är ett värdelöst
kort. Om det funnits i en av de andra
färgerna, hade du varit värd 5c. Nu är
frågan om du ska vara optimist eller
pessimist.
BLIR DET UTGÅNG ELLER DELKONTRAKT?

Delkontrakt.
Det behöver inte vara rätt, men
eftersom det är partävling, där plusre
sultat premieras, nöjer du dig med 4c.
Skulle du vinna 11 stick, kanske +150
ger er en bra poäng ändå, men om ni
spelar 5c med en straff får ni helt sä
kert uselt för -100. Dessutom var det
ju det där att välja beskrivande bud
när båda sidor bjuder, även om styr
kan är i underkant. Det är fullt möjligt
att Bengt överbjudit sina kort med 3s,
och då ska du inte bestraffa honom
med att överbjuda du också.
Så du håller igen med 4c, på vilket
tre pass följer. Er budgivning gick
alltså så här:
SYD

VÄST

		
1c
D
4c
pass

NORD

pass
3s *

pass

ÖST

pass

pass
pass

Anita spelar ganska snabbt ut hjär
terkung och när träkarlen läggs upp,
ser du att Bengt följt Kokishs råd och
överbjudit…

Träkarlen
Bengt

s7
3 85
		
2 D kn 9 8 5
		
c E kn 8 5 2
			
3K
			
			

Du (Syd)

		
		
		

sD942
3 E63
2 E2
c K 10 7 3

Innan du funderar på spelföringen
finns en viktig sak att göra.

rare i 4c ska du välja det sistnämnda.
För även om det slutar med -100, är
det ju ett bättre resultat än -140; och
om 4c går hem men 31 bet, är +130
ett bättre resultat än +100.
Bertil markerar positivt med hjär
tertvå, och eftersom du inte ser någon
anledning att ha bråttom med esset,
låter du Anita få vinna sticket.
Hon fortsätter då med hjärterfyra,
och du sticker Bengts knekt med esset.
HUR TROR DU TRUMFEN SITTER?

VILKEN?

Du ska ta reda på vilka utspel och
markeringar motståndarna använder.
När du tittar på deras deklarations
kort, står det 1-3-5-utspel och omvän
da markeringar. I det här fallet kan du
se att utspelet är högsta från sekvens,
men om du haft tre hjärterhackor på
handen, kan det vara bra att veta ifall
utspelet är från ess-kung, från kungdam eller möjligen antingen-eller.
Du konstaterar snabbt att 5c troli
gen hade varit för högt, men även att
redan 4c kan bli knepigt, för det finns
risk att du förlorar ett stick i varje
färg. Det verkar som om 3c är det
bästa slutbudet, men dit kan man inte
komma efter Bengts 3s.
HAR BENGT DÄRFÖR BJUDIT DUMT?

Nej. Han följde en princip, som ni
kommit överens om, så om ”någon”
ska klandras är det principen, inte
Bengt.
Visst hade du hellre spelat 3c, men
du ska inte glömma att Bengts höga
bud också slagit undan benen på mot
ståndarna. De har ungefär hälften av
honnörsstyrkan samt åtta kort i båda
högfärgerna. Om de fått spela 31 el
ler 3s är det fullt möjligt att också de
bara förlorat fyra stick.
Om du får välja mellan att låta mot
ståndarna spela 31 eller vara spelfö

Faktum är att den kan sitta nästan hur
som helst.
Den som upplysningsdubblar är of
tast kort i öppningsfärgen, men ”kort”
kan ju lika gärna vara en dubbelton
som en singelton, så både 2-2 och 3-1
är möjliga sitsar. Dessutom har det
hänt att spelare upplysningsdubblat
med t.ex. 14 hp och fördelningen 4-33-3. Om klöverdam finns på den långa
handen, är det i så fall dubblaren som
du ska maska över.
BEHÖVER DU BESTÄMMA DIG NU?

Nej.
För några år sedan fick du ett ut
märkt bridgeprogram i julklapp av
Barbro, Counting at Bridge. I det
lärde du dig av världsmästaren Mike
Lawrence, att man ibland kan få reda
på, hur en viktig färg sitter genom att
undersöka de ointressanta färgerna.
Det förutsätter förstås att du inte
springer på en stöld.
FINNS DET RISK FÖR DET?

Nej.
Öst-Västs åtta hjärter och åtta spa
der kan bara sitta 4-4 eller 5-3, för om
de suttit snedare hade Väst antingen
klivit in med en högfärg eller haft fel
fördelning för en dubbling.
Därför är det klokt, att försöka lära
dig mer om sitsen, innan du ger
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>

dig på den kritiska färgen – trumfen.
Som ett första led i ditt detektiv
arbete stjäl du din sista hjärter på
bordet. Tian kommer då från vänster,
sjuan från höger.

VAD GÖR DU SEDAN?

Du stjäl en spader, för att fortsätta
undersökningen av den färgen.
Då kommer åttan från Anita och
trean från Bertil, vilket styrker dig i
tron att färgen sitter 4-4.

HUR TROR DU HJÄRTERN SITTER?

Ganska säkert 4-4.
Anita är märkt med hjärterdam
efter utspelet och om hon haft kungdam-tia-nia femte i hjärter hade hon
troligen föredragit ett inkliv framför
en dubbling.
VILKEN FÄRG SPELAR DU SEDAN?

Spader, för att öppna för stölder och
försöka lista ut hur den färgen sitter.
När du gör det, tar Bertil för esset,
då Anita lägger trean.
Att Bertil hade esset var överras
kande, men det betyder att Anita helt
säkert har spader- och ruterkung. Att
du ska gå hem med hjälp av en lyckad
rutermask kan du alltså glömma.
VET DU HUR SPADERN SITTER?

Anita bekände med den lägsta utestå
ende spadern, så det lutar åt 4-4-sits i
den färgen, men helt säker kan du inte
vara. Dessutom lägger hon trean också
från t.ex. K-10-3 eller K-kn-3, då det
näst högsta kortet kan vara för värde
fullt för att markeras med.
Bertil skiftar raskt till rutertio och
innan du spelar på från handen, frågar
du Anita, om deras metoder när de
vänder genom spelföraren. ”Samma
som vid utspel” svarar hon. Därmed
kan du utgå från att Bertil har vänt
från tian andra i ruter (eller att tian är
en singelton). Från tian tredje hade
han ju vänt med sitt lägsta kort, enligt
1-3-5-regeln.
Det är poänglöst att maska, så du
tar för esset, då Anita markerar posi
tivt med trean.
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VET DU TILLRÄCKLIGT FÖR ATT
SPELA TRUMF?

Kanske, men varför ha bråttom?
Eftersom motspelarnas ruterlängd
sitter till vänster kan inget tråkigt
hända om du spelar ruterdam för att få
bort ruterkung. Alltså gör du det.
Bertil bekänner med fyran, och
Anita är inne igen.
VILKEN FÖRDELNING TROR DU ANITA HAR?

Det lutar starkt åt 4-4-4-1. Så om
inget oväntat inträffar, kommer du att
försöka maska ut klöverdam över Öst.
Men efter en längre fundering kom
mer hjärterdam från Anita – mot dub
belrenons.
Träkarlen
Bengt

s–
3–
		
2 kn 9 8
		
c E kn 8
			
3D
			
			

Du (Syd)

		
		
		

sD9
3–
2–
c K 10 7 3

VARFÖR SPELAR HON SÅ?

I det uppkomna läget saknas bara
hjärternio och Anita vet inte ifall det
är du eller Bengt som har det kortet.
Är det du, kanske Bertil kan stjäla
över bordet.
Men som det är, kan du välja på
vilken hand du ska stjäla vändan.
VAR STJÄL DU?

På handen, så att du kan fortsätta din
undersökning hur spadern sitter.

Du sakar ruter från bordet, Bertil
bekänner med nian (precis som du
trodde att han skulle) och du stjäl med
trean.
ÄR DET DAGS FÖR TRUMFEN NU, DÅ?

Nej!
Eftersom du är ganska säker på
att Väst har kvar två ruter och spa
derkung, kan du faktiskt säkra hem
gången hur klövern än sitter. Det gör
du om stjäl en spader på bordet och
därefter spelar en hög ruter. Slutläget
är nämligen detta:

Träkarlen
Bengt

s–
3–
		
2 kn 9
		
c E kn
			
			
			

Du (Syd)

		
		
		

sD
3–
2–
c K 10 7

På ruterknekt börjar Bertil fundera,
men du vet att inget hjälper honom.
Han försöker slingra sig genom att
saka spadertio på den höga rutern,
men du kastar själv spaderdam och
fortsätter med ruternio. Bertil stjäl
med nian, men du stjäl över med
tian och begär resten med ess-kung i
trumf.
Innan du stoppar in korten i brick
an, slår det dig att Öst-Väst inte fick
något trumfstick, men att du fortfa
rande inte vet vem som hade klöver
dam. Du lyckades på något märkligt
sätt maska ut den utan att veta var den
fanns!
När du ber att få se alla kort, får du
besked om att det var Öst som hade
den.
Hela sitsen var nämligen denna:
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s7
		
3 85
		
2 D kn 9 8 5
		
c E kn 8 5 2
s K kn 8 3			
s E 10 6 5
3 K D 10 4			
3 kn 9 7 2
2 K 7 6 3			
2 10 4
cD94
c 6
		
sD942
		
3 E63
		
2 E2
		
c K 10 7 3

När du tittar på resultaten dagen efter
konstaterar du att +130 var en tredelad
nästtopp på er ledd. Det vanligaste
resultatet var 110 i endera riktningen,
oftast för Nord-Syd. Men det fanns
också några hundralappar till både
Nord-Syd och Öst-Väst. Toppen på
Nord-Syd var +200, när Öst i 3s spe
lade fel och gick två straff. Toppen på
Öst-Väst delades av de två par, som
spelade 31 med hemgång.
Om Anita inte vänt med hjärter i
slutläget, hade du fått gissa var klö
verdam fanns, men då allt tydde på
klöverlängd till höger, hade du säkert
gjort rätt då också.
Efter hjärtervändan slapp du gissa
trumfen – och det på ett både skojigt
och överraskande sätt. Efter att ha
stulit på handen och stulit en spader
på bordet, återstod de här korten, när
ruterknekt klämde sönder Öst:

		
s–
		
3–
		
2 kn 9
		
c E kn
s K			
3 –			
2 7 6			
c 6
		
sD
		
3–
		
2–
		
c K 10 7

Att tänka på
c När båda sidor strider om
kontraktet, är det ofta bättre att
överbjuda korten, om du med det
ger partnern en bra bild av din
hand, än att välja ett styrkemäs
sigt korrekt bud som ger en sämre
beskrivning.
c Att hamna i ett kontrakt som
riskerar att gå bet är ingen katastrof
i partävling, om det är tänkbart
eller till och med troligt, att den
andra sidan kunnat spela hem ett
kontrakt på sin ledd. Det viktiga
då är att ni får en mindre utgift än
vad ni annars hade fått, t.ex. -100 i
stället för -110.
c I partävling är plusresultat
viktiga. Var därför lite försiktig
när du står i valet och kvalet mellan
utgång och delkontrakt.
c En upplysningsdubbling visar
längd i alla objudna färger. Oftast
betyder det ett eller två kort i öpp
ningsfärgen.
c Är du osäker på dina motstån
dares metoder, när de vänder med
en färg inne i spelet, ska du fråga
partnern till den som vänder. Han
är skyldig att svara.

c Innan du som spelförare börjar
planera spelet, ta reda på vilka
utspel och markeringar dina mot
ståndare använder.
c När motståndarna har åtta kort
i en färg och en av dem har avgivit
en upplysningsdubbling (UD), kan
du utgå från att den färgen sitter
5-3 eller 4-4 hos motspelarna. Om
färgen suttit 6-2 eller snedare, hade
ju dubblarens fördelning varit fel
för en UD.
c Händer med en objuden
femkorts högfärg och normal
öppningsstyrka lämpar sig bättre
för ett inkliv (i alla fall på 1-läget)
än en UD.
c När du inte vet hur du ska
spela en känslig färg, kan det vara
klokt att undersöka de andra
färgerna först. Ju mer du vet om
sitsen, desto troligare att du kan
göra rätt i den viktiga färgen.
c Att spela höga kort från bordet
i en färg, som din vänstra mot
ståndare kan bekänna på, är ofta
effektivt för att klämma den andra
motståndarens trumf.

s 10
3–
2 –
cD94

Om Öst stulit ruter knekt, hade du
stulit över billigt och stulit spaderdam
med esset (så att inte Öst kan stjäla
över om han har klöversex i stället för

spadertio), för när du spelar ruternio
uppkommer samma läge som tidigare:
Väst kan bekänna på rutern, så Syd är
säker på att vinna de två sista sticken
med handens trumfgaffel.
Tävlingen, då, hur gick det i den?
Bättre, men inte bra. En sjundeplats

är inget att skryta med, men jämfört
med de tidigare gångerna är det ett fall
uppåt, så om ett par-tre veckor hoppas
du att den gamla formen infinner sig,
så att ni kan vara med och kriga i top
pen igen.
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Använd två systemdeklarationer!
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO

Två systemdeklarationer per par är en artighet mot motståndarna.
Det är parets skyldighet att se till att respektive motståndare utan
särskild åtgärd ges tillfälle att ta del av deklarationen.

Prickar

Motståndarsidan måste ha fullständig
och obehindrad tillgång till ert pars
överenskommelser.

Ant kort

VARFÖR SYSTEMDEKLARATION?
Bud
1♣

4

1♦

4

1♥

VAD SKA DEKLARERAS?

Alla överenskommelser med partnern
som gäller parets articifiella bud eller
bud med mindre vanlig bibetydelse i
fråga om exempelvis styrka, fördel
ning eller kravtempo. Därutöver ska
parets överenskommelser gällande
utspel, vändor och markeringar anges.
Även antalet prickar och öppningsfär
gernas längd ska anges.
Glöm inte att skriva vem systemde
klarationen tillhör.
ATT STUDERA DEKLARATIONSKORTET

Under budgivningen och spelet
får varje spelare, med undantag för
träkarlen, ta del av motståndarnas
deklarationskort när det är hans tur
att bjuda eller spela, men han får inte
ta del av den egna sidans deklarations
kort.

2♥
2♠
2 NT
3♣♦ 7
3♥♠
7
3 NT
4♣♦
8
4♥♠
8

15-17 hp

0

En da kr

6

6-11 hp

6
6

Övriga ko

nventione

av
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FÖRKLARINGAR AV BUD

Förklaring av bud under budgiv
ningen och under spelet regleras av
bridgelagarna (20F).
Vid förfrågan måste man ge en
uttömmande förklaring av ett buds
innebörd. Slutsatser som kan dras av
budsekvenser ska också ingå i förkla
ringen.
Det är partnern till den som avgivit
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Bl ac k woo
d 4 es s

12-21 hp

1 NT
2♦

Svar

12-21 hp

4

2♣
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12-21 hp

4

1♠
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0
r
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p 52
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etoder
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budet som på förfrågan ska förklara
betydelsen.
Två systemdeklarationer per par är
en artighet mot motståndarna. Det är
parets skyldighet att tillse att respek

tive motståndare utan särskild åtgärd
ges tillfälle att ta del av deklarationen.
Deklarationen ska så gott utrym
met medge, ge en god bild av parets
överenskommelser.

