SPELTEK NIK LITE S VÅ R A RE

Lite svårare...
Lösningar
LÖSNING PROBLEM 1

Väst spelar 4s sedan Nord öppnat
med svaga 23 i zonen och spelat ut
hjärterdam. Syd bekände med tian,
Nord sakade hjärter på spaderess.
Du inser, att om Syd får ta in sig på
en andra spader kan han efter klövervända till Nord få en hjärterstöld, och
spela ännu en klöver till Nord som
kan ta sitt etablerade hjärterstick. Vad
göra?
s–
		
3 D kn 9 8 6 5
		
2 10 6 3
		
c E D 10 3
s kn 9 8 7 5 4 		
s ED63
3 7 4 2			
3 EK3
2 K 2			
2 ED54
c85
c kn 7
		
s K 10 2
		
3 10
		
2 kn 9 8 7
		
cK9642

Försök med tre höga ruter. Alla
bekänner och du sakar en klöverförlorare. Nu kanske det är dags för
trumf? Nix. Syd vinner, spelar klöver
till Nord, får sin hjärterstöd och kan
slå ifrån sig med klöver, Nords hjärterstick försvinner inte. Pröva i stället
med en fjärde ruter med sak av din
sista klöver. Det fungerar så länge Syd
har den trettonde rutern. Grattis, Syd
dök upp med trettonkvistaren, du
sakade din sista klöver, bröt förbindelsen till Nord och fick dina tio stick.
LÖSNING PROBLEM 2
s D kn 10 8 7 5 2 		
3 4			
2 4 2			
cE43

s EK3
3 K752
2 ED5
cD62

Väst spelar 4s. Nord inleder med
hjärterknekt i Syds inklivsfärg. Det
gäller att undvika åtminstone en av de

fyra hotande förlorarna, hjärteress,
ruterkung och två i klöver. Om du
duckar utspelet kanske Nord hittar
på att vända med klöver som verkar
kunna vara ödesdigert.
Täck hjärtern med kungen, i förvissning om att Syd har minst fem
hjärter. Syd vänder listigast med
trumf, som du tar på bordet (spara
handens tvåa). Stjäl hjärter högt, hög
spader till bordet, ännu en hög hjärterstöld till följande läge:
sD52
		
3 —			
2 4 2			
cE43

s3
37
2 ED5
cD62

Det är uttrumfat. Syd har kvar en eller flera hjärter beroende på vad han
sakade på den andra spadern. Antag
att du spelar spader för att sedan peta
in Syd i hjärter. Om han då har ännu
en hjärter att spela måste du gissa vad
han har kvar. Men spara din spaderingång och gå i stället ut på ruteress.
Saka ruter på den sista hjärtern. Syd
tvingas hjälpa till med
A) hjärter mot dubbelrenons,
B) ruter eller klöver som du bekänner eller sakar klöver på. Antingen ger
damen i den vända färgen stick direkt
eller efter att Nord eventuellt tar för
kungen. Du har ju kvar din spaderingång.
Var satt då lågfärgskungarna?
Hur så?
LÖSNING PROBLEM 3
sD
		
3 K kn 2
		
2 K kn 9 8 7 6
		
c876
s kn 10 9 8 7			
s 65432
3 E D 10			
3—
2 D 10			
2 5432
c5432
c E D 10
		
sEK
		
3 9876543
		
2E
		
c K kn 9

Detta är den enda sits jag kommer på.
Oavsett utspel mot 4s stjäl du hjärter,
maskar djupt i klöver, stjäl hjärter,
maskar i klöver igen, tar ut klöveress och slår ifrån dig med spader (så
att inte motspelarna kan få separata
trumfstick). Syd kan ta två spader och
ruteress, men sedan stjäl du din sista
hjärter och sakar din andra ruter på
trettonkvistaren i klöver.
I 43 av Nord spelar Öst bäst ut
klöver, men om Väst tar ut två stick
i färgen får han bara bara därtill för
hjärteress, eftersom spelföraren spelar
hjärter två gånger mot handen. Inga
andra motspel hjälper heller. Syd har
det ännu lättare.
LÖSNING PROBLEM 4
s D 2 (D 2) (2) (2)
		
3 K 3 2 (432) (K32) (432)
		
2E32
		
c kn 6 5 3 2
s E K kn 10 8
		
s 9643
3 kn			
3 E D 10
2 K 9 8			
2 654
c984
cEKD7
		
s 7 5 (75) (D75) (D75)
		
3 9 8 7 6 5 4 (K98765)
		
(987654) (K98765)
		
2 D kn 10 7
		
c 10

Om du släpper in Syd – gissar fel i
trumf eller maskar över Nord i hjärter – hotar rutervända genom kungen.
Visserligen kan klövern sitta jämnt så
att du hinner saka en ruter om du gissat fel i trumf. Kan du klara dig utan
dessa förhoppningar? Javisst. Efter
spaderess spelar du hjärter till esset
och maskar i spader (om Syd bekänner med en andra spader). Vinn annars
kungen och ge Nord hans trumfstick).
Om du vinner trumfmasken, tar du ut
kungen och stjäl din fjärde klöver om
nödvändigt.
Om Nord kommer in på sin dam
direkt eller senare är han inpetad och
måste ge dig favör i någon lågfärg eller
hjälpa till att resa ett hjärterstick.
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KNEP & KNÅP KORSORDET

VÅGRÄTT

1) Så ska en lots vara, men inte bra
för en gymnast. (7)
5) Skiljer Sverige från Danmark. (4)
8) Påbud. (5)
10) Paradox. (8)
12) Överkurs. (4)
13) Elake gossen Emil. (4)
15) Den starke på Karl XII:s tid. (6)
16) Anfall. (5)
17) En gammal sådan vi refererar till
kan ha varit filosof. (4)
19) I vilken. (4)
20) Fartyg vars kapten längtar till 		
besjungen ö. (5)
21) Begär passar här. (6)
22) Inte lämpligt att i sådan gå. Det
kan finnas bättre utgång att nå. (4)
24) Behov. (4)
26) Uppmanade Erlander Palme att
lyssna på. (8)
30) Utveckling. (5)
31) Finner man sig i sådan får man en
back till halva priset. (4)
32) Är över strecket i talrik samling. (7).

1) Carl Johan som vi känner via 		
musik och butik. (3)
2) Är ju faktiskt gårdagen. (5)
3) Helt kort för en kontaktmöjlighet. (3)
4) Ho. (3)
5) Skola. (3)
6) Om man partnern sårar kan 		
denna sig så i tårar. (7)
7) Har en biroll som i praktiken är
en huvudroll. (9)
9) Kan konsten att lära ut. (10)
11) Skamlös insekt i besjungen ö. (10)
13) Här hör vi en kvartett. Jussi kan
leda oss rätt. (9)
14) Sorgligt att säga. (3)
18) Tanken kan bli att man pallar 		
rabarber. (7)
19) Helt kort en uppmaning på sidan. (3)
23) Kan man sin partner, men då
gäller det nog inte bridge. (5)
25) Besjungen ö. (3)
23) Spelman vid bridgebordet. (3)
28) Skapade ett bridgens Hall of 		
Fame. (3)
29) Vardagligt tal. (3)
VINNARE
• Elving Andersson, Norrköping
• Rasmus Gråberg, Vänersborg
• Eva Klingspor, Norrköping
• Hans Malmström, Brokind
• Bruno Åstrand, Hölö

BRIDGE

1

2

3

4

D E C E M B E R 2 0 21

5

8

10

13

6

7

9

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

23

28

29

30

31

LODRÄTT

46

KORSORDET 4/2021
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Konstruktör: Erik Olsson

KORSORDET

Namn......................................................................................................................................
Adress.....................................................................................................................................
Postadress...............................................................................................................................

LÖSNING KORSORDET 3/2021
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Bridgeförlaget,
Hansens väg 10,
775 70 Krylbo.
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Lösningar skickas
senast 18 januari till:

Ä
E

klippa sönder din
kopiera denna sida!
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Om du inte vill
tidning går det bra att
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E-post:
bridge@svenskbridge.se

Skånes
Spader
Madame
100 år
Ebon 70 år 1991.

Ebon Agvard, Malmö,
fyllde 100 år i den 25 oktober.
Ebon drabbades av bridge
bacillen för 75 år sedan – och
hon är fortfarande aktiv
bridgespelare. Bridgen
håller verkligen människan
vital! Ebons man brukade
skämtsamt säga, att han
kunde dra av fyra år på
äktenskapet för all bridge
hon spelat.
1955 blev Ebon husmor i
Malmö BK och den tjänsten
hade hon i 27 år.

Ebon 90 år 2011.

Design: Alexandra.

Design: Alexandra.

Ebon spelade hem silver i SM-damer i par med Ruth Rickman.
Foto: Ernst Rickman, Scandia Photopress.

Det har blivit åtskilliga
DM-segrar och SM-finaler
genom åren. Första SMfinalen spelades 1960 och
främsta placeringen är ett
silver i SM-damer 1981
i par med Ruth Rickman.

år och Ebon 100 år.
Maj 102 år, Ellen 101 Nil
sson.
Foto: Dan

Ebon Agvard.
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Malmö BK:s husmor i 27 år.
Foto: Ove J, Scandia Photopress.
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FREDIN ATT LURA EN VÄRLDSMÄSTARE

Att lura en världsmästare
TEXT: PETER FREDIN, MALMÖ FOTO: PRIVAT & WBF

I boken Mästerlig bridgepsykologi berättar Peter Fredin bl a om intressanta och
dråpliga händelser vid de gröna borden. I detta nummer berättar Peter om när han
snurrade upp polske världsmästaren Jacek Kalita två gånger i samma match.
Det spelas turneringar online på BBO
nästan varje vecka, där de bästa spelarna i världen möts. Min partner från
Sydafrika och jag spelar två-tre tävlingar i månaden.
I turneringen med namnet ALT
mötte vi världsmästarna Jacek Kalita–
Michal Nowosadzki från Polen.
Nowosadzki är en av många toppspelare som själv erkänt att han fuskat i
dessa tävlingar. Arrangören har valt
att förlåta honom, så han spelar fortfarande. Om detta kan man ha olika
åsikter om.
På följande bricka satt jag Väst och
Kalita blev som Nord spelförare i
3 sang.
s K kn 9
		
3 K74
		
2 D 10 8 3
		
cK43
s 6			
s D8432
3 E D kn 10 9 5 2			
3 85
2 9 2 			
2 75
c D kn 10 2
cE86
		
s E 10 7 5
		
36
		
2 E K kn 6 4
		
c975
SYD

VÄST

pass

pass

NORD

		
13
1s1
12
33
3NT
22

1
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Överföring till 1 sang
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ningen hos mig, vilken måste vara
1-7-2-3.
Du måste saka en klöver och två
hjärter.
Min partner Alon Apteker sakade
som Öst klöverdam och två spader.
Kalita valde nu att lita på mig. Han
trodde att jag hade denna hand:

s D x 3 E D kn 10 9 x x 2 x x c E x
Han toppade spadern för en bet och
12 imp till lag Fredin.
INTE FÖR SENT FÖR MIRAKEL

Peter Fredin.

Ett par givar senare blev jag spelförare
i 43. Jag sitter Syd. (Brickan svängd.)

Många spelare hade nog hoppat in
med 43 med mina kort i pluszon, men
det är inte min stil.
Hjärteråtta i utspel gick till knekt
och kung. Kalita behövde gissa spaderdamens placering för hemgång.
Vad skulle du på min plats sakat på
de tre sista ruterna? Två klöver och en
hjärter?

s 10 9
		
3 10 9 4 2
		
2 92
		
c K kn 7 6 4
s kn 5 4 2			
s 863
3 K 8 3			
3 D kn
2 8 7 6 3			
2 EK54
c D 10 3 2
c95
		
sEKD7
		
3 E765
		
2 D kn 10
		
cE8
SYD

2c1
2NT3
3 35
pass

ÖST

pass
pass
pass

Om du gör det kan inte Kalita göra
fel, eftersom han då kan läsa fördel-

VÄST

pass
pass
pass
pass

NORD

222
3c4
43

ÖST

pass
pass
pass

Enda krav 2 Jaså 3 20-21 balans
4
Högfärgsfråga 5 Fyra hjärter
1

Utspelet var klöverfem, enligt polska
utspel (lågt från två hackor).
Det såg ut som om utspelet var från
9-5, då klövern gick till tia och mitt
ess. Det såg mörkt ut, med två trumfförlorare och därtill E-K i ruter.
Några idéer?
Det krävdes ett mirakel för att
gå hem i 43, för om man tar för tre
höga spader kan motståndarna senare
trumfmatta bordet så att jag inte kommer åt klövern.
Jag valde istället att spela på den
psykologiska chansen – och spelade
i andra stick spadersju mot bordets
10-9!
Ser det dumt ut? Det gör det säkert
för de flesta. Samtidigt är det ju svårt
för en toppspelare som Kalita att spela
knekten från kn-x-x-(x), för vem
spelar låg spader från handen om han
själv har E-K-D-7?!
Jo, jag!
Denna gång gick Kalita i fällan och
la lågt. Spadernian tog sticket och nu
kunde
jag ta för
trumf
esset samt
mina tre
höga
spader
(E-K-D)
och saka
bordets
båda
Uppe på läktaren:
rutern.
Jacek Kalita.
Efter
detta
behövde jag bara ta ut klöverkung och
trumfmaska i klöver (pressa ut Östs
dam mot handens trumf) för hemgång
– och 10 nya imp till lag Fredin.

SBF-tävlingar på Funbridge
HUR SPELAR JAG EN SBF-TÄVLING PÅ FUNBRIDGE?
Du spelar Funbridge på din dator, platta eller smartphone. Din partner
och dina motståndare är dock inte människor utan s k ”robotar”.

VILKA UPPGIFTER BEHÖVS?
Inför varje tävling måste man registrera sig och ha uppgivit sitt
MID-nr.
NÄR KAN JAG SPELA?
Du kan sedan spela två SBF-tävlingar varje dag. Tävlingarna börjar
kl 03.00 och avslutas 02.59 nästa dygn. Du kan spela när som helst
under dygnet och även pausa och återuppta spelet.
NÄR MÅSTE JAG ANMÄLA MIG?
Anmälan öppnar en vecka innan tävlingsdagen och stängs 40 minuter innan tävlingen avslutas, d v s senast kl 02.19.
VILKEN TÄVLINGSFORM ÄR DET?
Partävlingsberäkning. Två tävlingar spelas med lagberäkning.
DELAS DET UT MÄSTARPOÄNG?
Javisst! I SBF:s förbundstävlingar på Funbridge vinner du helt
vanliga bronspoäng, enligt SBFs normala bronspoängsskala för
individuell tävling delat med två (50%).
KAN JAG VINNA PRISER?
Javisst! Funbridge delar ut priser i form av ”diamanter” (Funbridges
valuta) eller frispel på övriga delar av Funbridge. SBF ger en silvertävling till den spelare som spelat ihop flest bronspoäng per vecka,
och sedan en silvertävling till ettan och tvåan varje månad. Detta kan
komma att utvidgas beroende på deltagarantal.
VAD KOSTAR DET?
Ungefär 1 kr per giv. Startavgiften är 40 ”diamanter” (Funbridges
valuta) per tävling som omfattar 20 brickor. Den exakta kostnaden
per tävling beror lite på hur många diamanter du köper; ju fler desto
lägre pris. Köper du 100 diamanter kostar varje tävling drygt 20 kr.
Vid köp av fler går kostnaden ner.
HUR BETALAR JAG?
Med kreditkort på Funbridges hemsida, www.funbridge.com.
VAR KAN JAG FÅ MER INFORMATION?
På www.svenskbridge.se och www.funbridge.com.
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SPELTEK NIK T OMM YS LÖSNING A R

PRATBUBBLAN

Tommys lagom... Lösningar
PROBLEM 1

Enkelt eller hur? Spaderutspelet ge dig
tre stick den färgen. Därtill kommer
fem klöverstick, så länge som tian inte
sitter femte eller sjätte.

SBF:s höga medelålder är en ständig
utmaning, men alla är som bekant välkomna. Duktiga SBF-funktionärerna
Linnea Edlund och Ryszard Sliwinski
tog till slutspelet av Svenska Cupen
med sig en kompis (det är hon till
vänster) som verkar ha varit med ett
tag. Vad säger denna nya vän? Den
fyndigaste pratbubblan vinner ett
presentkort. Förslag till pratbubbla
vill redaktionen ha senast 18 januari
till adressen: Bridgeförlaget,
Hansens väg 10, 775 70 Krylbo
eller bridge@svenskbridge.se.
Namn: ....................................................
Adress: ...................................................
Postadress:..............................................

Oj, vad vi impade
på slutet!

		
s E kn 3
		
3 E9432
		
2 D kn 8
		
cED
s 9 7 6 5			
s D82
3 K 10			
3 D kn 7 5
2 6 5 4			
2 E K 10 9
c63
c 10 8 5 2
		
s K 10 4
		
3 86
		
2 732
		
c K kn 9 7 4

Lägger man slentrianmässigt låg spader från bordet får man problem. Öst
sätter i damen, varför du måste ta för
kungen. Därefter har du ingen snabb
ingång till handen. Man måste då satsa
på att klövertian sitter andra eller tredje och sticka klöverdam i tredje stick.
Sätter man i spaderknekt från bordet i första stick är man oberoende
av vad som händer. Östs eventuella
dam sticker du och inkasserar bordets
klöver. Spadertio är sedan ingång till
handens klöver för hemgång.
Ger spaderknekt stick hotar inget,
så länge som klövern uppför sig.
PROBLEM 2

74-1 på de sista 16 brickorna avgjorde
Chairman’s Cup 2013. Vad skriker
gubbarna? Bo Månsson författade
vinnarbubblan: Oj, vad vi impade
på slutet!. Grattis! Pris kommer till
Malmö.

50
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sE875
		
3 K D 10 9
		
2 K5
		
c542
s K 10 3			
3 8 6 3			
2 9 4			
c D 10 8 6 3
		
s9
		
3 E kn 7 4 2
		
2 ED32
		
cE97

s D kn 6 4 2
35
2 kn 10 8 7 6
c K kn

Ta spaderess och stjäl en spader lågt på
handen. Fortsätt med trumf till bordet.
Bekänner alla är det hela över.
När Öst sakar tar Syd en andra spa-

derstöld (högt). Ruteress och ruter till
kung blir ingång för en tredje spaderstöld, också den högt. Därefter är det
dags för ruter till stöld på bordet och
uttrumfning med klöversak. Hemgång.
Observera vikten av att tidigt ta ut
ess och kung i ruter. Gör man inte det
saknar bordet en ingång på slutet, varför det blir straff i kontraktet när Väst
sakar ruter på tredje spaderstölden.
PROBLEM 3

Efter Östs utspelsdubbling finns det
ingen anledning att hoppas på att Väst
dragit för ruterkung. Ingrip istället med ruteress och inkassera sedan
trumfess! Har någon singelkung är
slammen hemma. Faller inte trumfkung, fortsätter man bäst med klöveress och maskar sedan med klövertio!
		
sED3
		
3 D3
		
2 E752
		
c K D 10 9
s 8			
s K2
3 K kn 9 5 4			
3 10 8 7 6
2 9 3			
2 K kn 10 8 6
c54
c kn 8 7 3 2
		
s kn 10 9 7 6 5 4
		
3 E2
		
2 D4
		
cE6

På klövern försvinner sedan ruterdam
och hjärtertvå för hemgång.
Nöjer man sig med att slå trumfmasken, har man en 50-procentig hemgångschans. Genom att toppa trumfen
och sedan slå klövermasken, får man
hemgång när klövermasken lyckas eller när trumfkungen sitter singel.
Har Väst tre trumf blir läget mer
komplicerat. Antagligen ska man spela
på att Väst har klöverknekt tredje och
snabbt saka undan ruterdam. Därefter
måste man stjäla in sig i ruter (högt)
och spela trumf mot damen.

Senast det begav sig i Örebro ....
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Chairman’s Cup (CC) inleder som ett kval i form av Gröna Hissen
under lördag-söndag. Därefter vidtar två parallella cuper:
} Lagen placerade 1-32 spelar Huvudcup (HC). I HC spelar man
om 1:a och 2:a plats.
} Lagen placerade 33-64 spelar Bonuscup (BC). I BC spelar man om 3:e plats.
} Ett lag som förlorar i huvudcupen flyttas ned till bonuscupen.
} Ett lag som förlorar i bonuscupen är utslaget.
} Från och med tisdag spelas kvartsfinal, semifinal och final (64 brickor).
På torsdagen spelas finalen (64 brickor) samt match om tredje pris (32 brickor).
Startavgifter
2.800 kr/lag. Vid förskottsbetalning senast onsdag 27 juli ges 400 kr rabatt.
Distriktslag spelar gratis*. I lag med minst 4 juniorer spelar juniorer gratis
och icke-juniorer betalar 500 kr. Senaste anmälan:
Fredagen den 29 JULI, kl 20.00.

Priser
1 : a 50.000 KR
2 : a 25.000 KR
3 :e
15.000 KR
4 : e 10.000 KR
5 :e
7.500 KR
6 :e
7.500 KR
Bästa distriktslag* 10.000 kr

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

*Distriktslag
Alla distrikt får anmäla FRITT ANTAL LAG
med gratis start i CC. Följande villkor ska dock uppfyllas:
fyllas:
} Högst två i laget får tidigare ha deltagit i CC.
} Samtliga spelare i laget måste tillhöra samma distrikt.
istrikt.
} Laget måste bära distriktets namn följt av en siffra.
ffra.
Vid flera lag heter de Örebro 1, Örebro 2 osv.
} Om två eller flera lag går lika långt i tävlingen avgör placeringen
från Gröna Hissen vinnaren.

www.svenskbridge.se

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

ULKLAPPSTIPS c JULKLAPPSTIPS d JULKLAPPSTIPS H JULKLAPPSTIPS s JULKLAPPSTIP
Mike Lawrence:

Spela bridge med
en världsmästare
Boken beskriver en
partävling som Lawrence spelar tillsammans med sin gode
vän Alex.
I de 52 givar tävlingen omfattar, får
läsaren god insyn i
de problem som Lawrence får i budgivning, spelföring och
motspel. Ibland går det bra för huvudpersonen, ibland alldeles åt skogen. Men oavsett vilket, är det hela
tiden skrivet med glimten i ögat, såväl i efteranalysen som i skildringen
av trevliga eller mindre trevliga motståndare. På svenska. Pris: 170:–
JACK 6.0 – TIOFALDIG VÄRLDSMÄSTARE FÖR
BRIDGEPROGRAM – MED MODERN STANDARD!

Låt julen gå i bridgens tecken!
Undvik trängsel och julstress! Gör dina julinköp
i Svenska Bridgeförlagets internetbutik –
och få varorna bekvämt levererade direkt hem till dig.

Peter Fredin är en av de mest spektakulära spelarna i världen! Hans förmåga
att ta tillvara de psykologiska aspekterna av spelet är långt viktigare än vad
vi vanliga spelare tror. Sätter man ihop Fredins kortkänsla med förståelse
för taktisk budgivning – och rent mod – så har man en extraordinär spelare.
Världseliten fruktar och respekterar honom som en utmanande motståndare,
med fantasifull stil och exceptionell kortläsning. Pris: 230:–

BRIDGE CLASS
NORDIC – datorprogram

med Nordisk Standard

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

JACK 6.0 – träna på din dator!
Jack har vunnit 10 VM för bridgeprogram. Få hjälp av ”Professor Jack”,
spela turneringar, slumpa givar i all
oändlighet, välj mellan många olika
budsystem, bl a Modern Standard.
Skulle ni finna att Jack spelar alltför
bra, går det att skruva ner nivån med
ett svårighetsreglage som går från
0 till 100. Pris: 835:–

Svarta strumpor
med spelkort.
Storlek (one size):
39-45.
Pris: 79:–

4 st bläckpennor i
exklusivt etui.
Vit- och guldfärgade
med korttecken.
Svart bläck.
Pris: 200:–

– Detta är bara ett axplock ur vårt drygt 2.000 artiklar stora sortiment! –
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