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SVENSKA CUPEN 2017
Återigen är det dags att anmäla sig till 

Sveriges roligaste bridgetävling 

För anmälan och mera information: www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2017

Skånelaget Scania vinnare av Svenska Cupen 2016. Från vänster: David Probert, Anders Wirgren, Thomas Andersson och Johan Bennet.

Svenska Cupen är tillbaka med en ny upplaga!

Precis som tidigare är alla lag garanterade minst två matcher, 
därefter rak knock-out. Man möter alltid någon i sin närhet. 

Guldpoäng i alla matcher till det vinnande laget.

Anmälan av lag är öppet till 18 januari 2017. 
Spelstart 1 februari 2017. 

Rabatt till lag som anmäler sig före 14 december 2016.
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L E D A R E  M A T S  Q V I B E R G

Mats Qviberg ordförande 
mqv@svenskbridge.se

Vi inom bridgen brukar betona vikten 
av att träna sin hjärna; att korsord, 
sudoku – och bridge givetvis – kan 
bromsa åldrandet och motverka 
demens. Men vad många inte vet, även 
om man kan tycka det vara paradox-
alt, är att konditionsträning är det 
bästa sättet att träna sin hjärna. 
 En joggningsrunda inte bara för-
bättrar koncentrationen och kreativi-
teten, den gör också att man klarar av 
stress bättre. Man får bättre minne och 
det finns mycket som tyder på att man 
även blir intelligentare. Kanske är det 
dags för lite gymnastikövningar innan 
klubbtävlingen drar igång!?
 Utan att tidigare känt till dessa nya 
rön, har jag personligen alltid sett 
till att hålla mig i fysisk form. Kon-
ditionsträning några gånger i veckan 
ökar blodflödet i hjärnan och jag upp-
lever ökad styrka och skärpa. Nu vet 
jag att det finns hopp om att jag även 
blir en bättre bridgespelare!
 Medelåldern inom förbundet är 
stigande och därför är det glädjande 
med en handfull juniorsatsningar som 
just nu pågår på flera håll i landet. I 
ärlighetens namn är dessa inte initie-

rade av förbundet. Vår roll är främst 
stöttande, både med ekonomiska och 
personella resurser, för att föra dessa 
viktiga projekt framåt. Styrelsen ser 
över möjligheten att stuva om i orga-
nisationen, för att skapa en junior-
konsulent. Vi diskuterar även om vi 
ekonomiskt klarar en nyrekrytering. 
 De senaste åren har vi blivit bort-
skämda med stora internationella 
framgångar. Senast i raden är guldet 
i VM för veteran-par, genom Björn 
Wenneberg–Göran Selldén. Grattis! 
 Vi gratulerar även lag Scania till 
segern i fjärde upplagan av Svenska 
Cupen. Cupen, som såg dagens ljus 
lagom till förbundets 80-årsfirande, 
har kommit för att stanna. Missa inte 
chansen att vara med i 2017 års upp-
laga – och glöm inte att anmälan måste 
göras senast 18 januari!
 I ett beslut fattat av det olympiska 
rådet i Asien (OCA) får bridge vara 
med och tävla i de Asiatiska spelen i 
Indonesien 2018. I Asien är de Asia-
tiska spelen för många viktigare än 
OS. Det var en kul nyhet, tycker jag!
 Slutligen vill jag önska alla bridge-
spelare God Jul & Gott Nytt År!

Det är viktigt för ditt bridgespel att du rör på dig. Konditionsträning är bästa 
sättet att träna hjärnan, skriver Mats Qviberg i ledaren.

Motion tränar hjärnan



 

KALENDERN
JANUARI

7  Mixedguld - BK Allians,  
 Halmstad
8   Gävleguldet – Gävle BK
14-15  TL- seminarium, steg 3 -   
 Örebro
22  Sista speldag för  
 Allsvenskan div 4
28-29  Veteran/Junior-OBS,  
 BK S:t Erik, Stockholm

FEBRUARI

11-12  Rekommenderad spelhelg,  
 SM Veteran kval
15  Sista anmälningsdag av antal  
 lag i SM Lag
18  Guldtävling, Plattliret,  
 BK S:t Erik, Stockholm

MARS

5  Sista spelhelg SM lag kval

Svenska Bridgeförbundet, kansli  Idrottens Hus, Karlsgatan 28, 703 41 Örebro  Telefon 019-277 24 80  Internet  www.svenskbridge.se  Generalsekreterare Johan Grönkvist, 019-277 24 81, 

jgr@svenskbridge.se  Kanslist Micael Svensson, 019-277 24 82, msv@svenskbridge.se  Information & Webb Carina Wademark, 019-277 24 84, carina@svenskbridge.se  Ekonomi  

Yvonne Ström, 019-277 24 89, yst@svenskbridge.se Verksamhetschef Micke Melander, 019-277 24 85, mme@svenskbridge.se Rikskonsulent, Ruter- & Bridgematesupport 

Thomas Winther, 019-277 24 86, twi @svenskbr idge.se och Tommy Andersson, 019-277 24 83, tan@svenskbr idge.se 

Rikskonsulent Roger Wiklund, 019-277 24 87, rwi@svenskbridge.se  Teknikansvarig Björn Andersson, 019-277 24 88,

ban@svenskbridge.se och Andreas Jansson, 019-277 24 58, aja@svenskbridge.se

FÖRBUNDSINFO

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

JULBRIDGE 
Under julhelgerna är det många
bridgespelare som ”hittar hem” och 
vill spela bridge. Anmäl er mellan-
dagsbridge till carina@svenskbridge.se 
så listas tävlingarna på hemsidan.

VETERAN & 
JUNIOR-OBS
VETERANER  Är ni födda 1957 eller 
tidigare och är sugna på att testa 
hur långt ni kan nå?
 Hjärtligt välkomna att delta i 
Veteran-OBS 
den 28-29 
januari på BK S:t 
Erik i Stock-
holm.
 Tävlingen 
kommer att ingå 
i underlaget för 
att ta ut ett lag till VM i Lyon i 
Augusti.
 Mer info samt anmälan via hem-
sidan eller till Tommy Gullberg på 
tommygullberg@telia.com.
 
JUNIORER  Klasserna U21 och U26 
spelar OBS inför såväl White 
House i mars som JNM i påsk och 
JEM i Slovakien 8-16 juli.
 Information och anmälan 
kommer att ske i anslutning till 

truppens 
läger 1 
den 18-20 
november.
 

Adressändra?  
Tel 026-65 60 70 

eller www.svenskbridge.se.

Simultantävlingar 
Ni kan arrangera dagtid, söndagar 
samt även kvällstid. Anmäler till 
kansliet om ni är intresserade!

TELEFONNUMMER 
Växel 019-277 24 80
Johan Grönkvist 019-277 24 81

Micael Svensson 019-277 24 82

Tommy Andersson 019-277 24 83

Carina Wademark 019-277 24 84 

Micke Melander 019-277 24 85 

Thomas Winther 019-277 24 86

Roger Wiklund 019-277 24 87

Björn Andersson 019-277 24 88

Yvonne Ström 019-277 24 89
Andreas Jansson 019-277 24 58

TL-GULD SEMINARIUM
Seminarium kommer att hållas 14-15 januari 2017 på Scandic Väst Hotell 
i Örebro. Seminariet är riktat till dig som har Steg 2 eller högre och vill 
vidareutbildas, samt ger möjligheter till simuleringsträning inför 2018 års 
Steg 3 utbildning.

Anmälan: twi@svenskbridge.se  
senast 23/12.

Frågor: Thomas Winther,  
twi@svenskbridge.se  
eller ring 019-277 24 86.
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FOTO: 
FRANCESCA CANALI

I N N E H Å L L

Sangförsvar

S I D  2 2 - 2 5

Asylsökande lär sig bridge

S I D  2 9

World Bridge Games

S I D  6 - 9

Bridgen visades upp på Wroclaws gator 

och torg under World Bridge Games. 

Sverige spelade hem ett veteranguld.
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World Bridge Games är den tävling vi 
tidigare kallat OS. Tävlingen har fått 
byta namn, då IOC-förkortningen 
inte officiellt får finnas i tävlingsnam-
net.
 Sverige hade representation i samt-
liga klasser och förhoppningarna var 
självklart uppskruvade till max, då vi 
vet vad våra svenska hjältar och hjäl-
tinnor kan prestera och vilka resultat 
som noterats under de senaste åren. 
 Såväl det öppna- som veteranlaget 
hade silvermedaljer i bagaget sedan 
förra årets Bermuda Bowl som spela-

des i Chennai, Indien. Förutom dessa 
två lag hade vi även ett dam- och ett 
mixedlag på plats. Det tog dock ab-
rupt slut för veteranlaget som snöpligt 
åkte ut i 16-delsfinalen mot Taiwan, 
vilka spelade väl och dessutom hade 
försett sig med en hel del tur. Da-
merna förlorade i nästa fas, då man 
åkte ut mot USA i kvartsfinalen och 
detsamma gjorde det öppna laget mot 
Polen. Värt att notera är att USA till 
sist vann damfinalen mot Frankrike. 
I öppen klass åkte Polen ut mot Hol-
land i sin semifinal, men de bärgade 

Svenskt VM-guld
TEXT: MICKE MELANDER, FALKENBERG  FOTO: FRANCESCA CANALI, ITALIEN

Den 4–17 september spelades World Bridge Games i Wroclaw, Polen. Björn Wenneberg 
och Göran Selldén reste hem med guldmedaljer från veteranernas partävling.

senare bronsmedaljerna via seger mot 
den stora överraskningen, Spanien. 
Mixedlaget kom aldrig igång riktigt 
och kvalificerade sig inte för vidare 
spel.
 Värt att veta om tävlingsupplägg-
ningen är, att man spelar ett inledande 
kval vecka ett, som sedan under andra 
veckan övergår till knock-out-spel 
för de bäst placerade lagen. Upplägg-
ningen gör att det i slutet bara finns 
bara fyra lag kvar som gör upp om 
medaljerna. Utslagna har att välja på 
att spela par i respektive disciplin –  

Högt till tak i Wroclaws spellokal.
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eller åka hem om man inte vill stanna 
kvar och turista. Åker man ut i ett 
senare läge, som vårt svenska lag gjor-
de, får man hoppa in i partävlingarna 
med omkring 51%. Det låter kanske 
futtigt, men då startfälten är extremt 
hårda och du nästan garanterat når 
medalj med 55%, så kommer det i en 
annan dager.

VÄGEN TILL GULDET

Björn Wenneberg och Göran Selldén 
hade ingen enkel resa i veteranpar. 
Paret fick hoppa in i semifinalen efter 
att man förlorat i lagspelet mot Tai-
wan. Semifinalspelet gick sådär, lite 
upp och ned, och man låg kring 10:e 
plats länge i det 45 par stora fältet och 
avslutade på 15:e plats där. Det räckte 
till final, då 18 par gick vidare.
 Väl i finalen blev det dock annat lir 
av svenskarna. Finalen bestod av 10 
sessioner om 10 brickor. Efter en sta-
bil inledning sköts skutan i sank under 
fjärde sessionen då paret bara noterade 
44,69%. Det hela såg ut att upprepas 
då man även dag två rivstartade för 
att under den nionde sessionen notera 
43,67%. Paret bet dock ihop och ra-
ketspurtade med hela 69,38%, vilket 
förde dem ända upp till segern.
 Det är värt att notera, att man alltså 

vann på 54,74%. Alla som spelar par-
tävling vet, att vinner man på sådana 
siffor är det ett extremt jämnt och bra 
startfält. 
 Här kommer en vacker giv från 
sista sessionen, där Wenneberg såg till 
att bärga 75% på brickan mot norskt 
motstånd! (Given roterad.)

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Wenneberg Bakke Selldén Hantveit

 pass 1c* pass
3NT*  pass pass pass

Selldéns 1c var dubbeltydigt, visandes 
11-13 sang eller 17+. Även 3 sang var 
konventionellt och berättade om 14-
18 hp, förnekade fyrkorts högfärg och 
hade av förklarliga skäl varit krav om 
partnern haft den starka handen. Så 
var inte fallet och det gick pass runt.
 – Jag hade några olika val, men ville 
skydda mina kungar och säkerställa 
att spelföringen skulle komma på min 
hand, sa Wenneberg i efterhand då 
han kommenterade given. 
 När partnern bara hade två hackor 
i hjärter var det ju bra tänkt, då färgen 
varit vidöppen om Nord varit spel-
förare och Öst funnit färgen i utspel. 
Det var också vad som hände vid två 
av nio bord, då spelföraren gick bet 
när hjärteress satt fel.
 Spaderfyra kom i utspel och gick 
till Öst tia och Björns kung. Björn 
spelade ruter till kung och då alla be-
kände kunde han i lugn och ro lapa i 
sig sina sex ronder ruter. Väst som var 
pressad sakade till sist bort två klöver, 
en hjärter och en spader. Björn, som 

trodde sig ha full koll på läget, tog nu 
för klöverkung och läget var:

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

 – När jag spelade klöverfyra mot 
bordet, behövde jag bara räkna ut om 
Väst höll sin spaderlängd eller gick 
ned till ess singel i hjärter. Nu sakade 
han ännu en spader och jag kunde 
ta för spaderess och peta in Väst på 
spaderdam. Hjärterkung gav mig mitt 
elfte stick, berättar Wennerberg om 
sin spelföring.
 Avslutningen hade blivit betyd-
ligt krångligare om Väst singlat sitt 
hjärter ess – men mycket elegant. Det 
som då händer, är att spelföraren kan 
ducka en hjärter till Väst, som måste 
slå ut sig med spader. Man vinner nu 
med esset och petar in Öst på klöver-
dam, som bara har en hjärter kvar, 
och då vinner man sitt elfte stick på 
hjärterkung!

FIRANDET

När tävlingen var slut åkte det svenska 
guldparet till hotellet och svidade om 
från matchklädsel till finkostymer. 
Därefter vidtog en ganska långdragen 
prisutdelning och bankett. Vid 22-ti-
den på kvällen var herrarna tillbaka 
på hotellet och kunde njuta av segerns 
sötma med en bättre flaska champagne 
i hotellbaren i goda vänners lag.
 – Det blev inte jättesent. Dels var vi 
trötta, dels skulle vi upp väldigt tidigt 
för att åka hem. Väckarklockan stod 
på 03.30 och flyget lyfte vid 05.50, 
fortsatte Björn då han berättade om 
kvällen. 

Björn Wenneberg och Göran Selldén 
hyllas för segern i veteranernas final. >
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    – Jag blev otroligt överraskad över 
mottagandet på jobbet när jag åter var 
i tjänst måndag morgon, sa Göran. 
Där stod de i samlad tropp med tutor, 
girlanger, champagne och hade klistrat 
upp bilder från prisutdelningen på 
anslagstavlan. Det var väldigt oväntat 
och en riktig överraskning att de hade 
följt äventyret och visste om att vi 
vunnit. Det värmde ordentligt!  

DAMKLASSEN

Våra damer marscherade igenom 
gruppspelet relativt enkelt och var 
mycket nära att knipa en andraplats i 
sin grupp. Nu slutade man trea, vilket 
gjorde att om man vann sin 16-delsfi-
nal, skulle USA stå på menyn. Sverige 
vann programenligt mot Nya Zeeland 
och kvartsfinalen som följde mot USA 
såg länge mycket hopplös ut med 
stort underläge. En stark spurt gjorde 
att man med 5-6 brickor kvar bara 
hade omkring 20 imp att hämta igen. 
Tyvärr räckte det inte hela vägen. 
USA vann till sist hela tävlingen klart. 
USA-Frankrike var finallagen också i 
Venice Cup i Chennai förra året. Där 
drog fransyskorna det längsta strået. 
 En av de mest framgångsrika dam-
spelarna i världen är franska Catherine 
d’Ovidio. Här kommer en giv som 
illustrerar, oavsett hur bra man är, hur 
svårt det är, att prestera i dessa mons-
tertävlingar då tröttheten slår till.
 Här hade fransyskorna otur. 4s är 
ju ett utmärkt kontrakt. Om du bara 

tittar på Nord-Syds kort, ser det ut 
som om du har en klöver och en för-
lorare i trumf.

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Shi Reess Palmer Zochowska

  pass pass 
1NT pass pass  pass

SYD VÄST NORD ÖST 
D’Ovidio Seamon Frey Sokolow 
 -Molson

  pass pass 
1s pass 2s  pass 
2NT pass 32 pass 
4s pass pass pass

Sen behövs att hjärter- eller ruterkung 
går att maska ut, d v s 75% chans att 
lyckas. Faktum är att procentsatsen är 
högre än så, eftersom det förutsätter 
att Öst-Väst spelar korrekt. Om de 
tillåter dig behålla hjärteress på bordet 
är utgången 100% säker, då man helt 
enkelt kan godspela sin ruter och på så 
sätt saka sin hjärterförlorare.
 D’Ovidio fick det förväntade klö-
verutspelet från Väst som gick till 
Östs kung. Spelförararen duckade 
korrekt. Sokolow såg att spelföraren 
säkert riktade in sig på att stjäla klöver 

på bordet och skiftade till en trumf. 
Väst vann för esset, men fann inte 
att vare sig följa partnerns pilar och 
returnera trumf eller vända med en 
dödande hjärter. Istället kom ännu en 
klöver i retur. D’Ovidio vann för es-
set och stal sin sista klöver på bordet 
och behövde nu bara dra ut trumfen, 
ge bort en ruter och begära resten. 
Men istället för att göra det, slog hon 
de båda röda maskarna. När ingen 
gick, var det bara att notera en straff i 
protokollet. Det är anmärkningsvärt 
dåligt av en av världens bästa spelare 
– och bevisar vad som händer då trött-
heten slår till efter många dagars spel 
på allra högsta nivå. 
 Vid det andra bordet valde Shi att 
öppna med 1 sang trots sin fördelning. 
Detta blev av naturliga skäl också 
slutbud. När fransyskorna servade 
klöver, valde spelföraren att godspela 
sina stick för att till sist notera jämn 
hemgång. USA vann här 4 imp, när 
man borde ha förlorat en knippe imp. 
Som vanligt är det snarare misstagen 
som avgör, än de rätta spelen. 

MIXEDLAG

En helt ny klass fanns på program-
met. Sverige deltog med ett lag som 
slutade på 19:e plats av 23 deltagande 
nationer. Laget hade nästan 20 VP upp 
för att nå 16:e och sista plats för att ta 
sig vidare till slutspel. Mixedlag vanns 
av Holland som besegrade Ryssland i 
finalen. Bulgarien kom trea.

> 
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ÖPPEN KLASS

Förhoppningarna på det öppna laget 
var av naturliga skäl höga. Sverige var 
trots allt regerande mästare från förra 
OS och erövrade silvermedaljerna 
i Chennai 2015. Båda dessa finaler 
spelades mot Polen, där Sverige vann 
klart i förra OS och förlorade på 
målsnöret i Chennai efter en otroligt 
dramatisk upplösning av den matchen. 
Nu gick spelet stappligt i kvalet med 
mycket blandade resultat. Det räckte 
dock till sist för att laget skulle ta sig 
vidare till slutspel. 
 Väl i slutspel såg det dock bra ut. 
Våra svenskar såg ut som om de var 
klara med uppvärmningen och tog 
en mycket klar seger mot Japan i 
sin 16-delsfinal. Problemet var att i 
kvartsfinalen fick man nu superrivalen 
Polen på agendan. Ett taggat hemma-
lag släppte aldrig riktigt greppet om 
matchen och vann betryggande mot 
Sverige som fick omboka sina retur-
biljetter hem. 
 Det visade sig dock vara en jobbig 
seger för polackerna. De var märkbart 
trötta och föll stort mot Holland i 
den efterföljande semifinalen. Hol-
land vann hela OS. I finalen vann man 
knappt mot Monaco. Bronset gick till 
Polen som kom tillbaka och lyckades 
besegra Spanien i matchen om brons-
medaljerna.  
 I gruppspelet överraskade Öster-
rike stort och var länge i ledningen i 
Sveriges grupp. I rond 13 hade Sverige 
just Österrike på menyn, som skulle 
visa sig bli en munsbit då våra grabbar 
spelade extremt väl och tajt vid båda 
borden.

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Babch Sylvan Lindermann Wrang

 12 pass 22
4s  D pass 4NT 
pass 52 pass 6c 
pass 7c pass 72 
pass pass pass

22 var utgångskrävande. Dubbelt över 
4s var UD. Öst hade klara tillägg och 
essfrågade. 52 berättade om tre ess 
och 6c frågade efter tredjekontroll i 
klöver, 7c visade klöverdam och gav 
Öst möjlighet att byta trumffärg…
 Hela budgivningen var i sin enkel-
het extremt bra i ett svårt pressat läge. 
Handen på hjärtat, har du själv gått 
igenom med din partner vad dubbelt 
visar över 4s och har metoderna klara 
för hur ni bjuder vidare? 
 Vid det andra bordet gick budgiv-
ningen lika på det inledande varvet. 
Men Väst kunde inte här dubbla utan 
bjöd 5s, varpå Nord dubblade och 
när Väst sedan bjöd 62 tog deras bud-
givning slut…
 Spelföringen vållade av förklarliga 
skäl inga problem. 11 imp var den 
given värd. Matchen vann Sverige med 
38-5.

ÖVRIGT FRÅN WROCLAW

Polackerna gjorde något som väldigt 
sällan ses vid internationella mäster-

skap. Man visade upp bridgen på 
stadens gator, i förhoppning om att 
kunna rekrytera nya spelare. För 
uppgiften använde de sig bl a av ett 
50-tal juniorer. T ex satte man ett nytt 
rekord i att bygga en spiral med spel-
kort. Helixen tog drygt fyra timmar 
att bygga på torget och blev till sist 
2081 meter lång. För att lyckas an-
vände man ca 22 000 spelkort. 
 Världsbridgeförbundet lät också 
meddela att man skrivit ett nytt 
samarbets- och sponsoravtal med 
spelkortstillverkaren Carta Mundi. 
En ny typ av spelkort som innehåller 
ett datachip är på gång. Tekniken har 
pokern länge haft och den gör, att när 
kortet läggs på bordet, kan det avläsas 
och registreras. Förhoppningen är att 
vi i framtiden ska slippa mata in kor-
ten manuellt, som görs idag. Istället 
registreras spelet med hjälp av data-
chipet. Man kommer även att kunna 
läsa av när ett kort spelats. Det kan 
vara väl så intressant när diskussioner 
uppkommer huruvida en spelare tänkt 
eller haft ett onaturligt avbrott i spelet.
 Sist men inte minst, vad gäller 
möjligheterna att följa spelet. Kom-
binationen av att kunna följa spel, 
budgivning, livevideo från bordet och 
kommentarer är bättre än någonsin. I 
Wroclaw kunde vi för första gången 
se, vad man skulle kunna säga, fullt 
acceptabel livesändning där det hela 
paketerats snyggt. Personligen tycker 
jag det hela ser väldigt lovande ut. Nu 
fattas bara lite studio kring det hela. 
Med lite förhandssnack, efterhands-
dito och intervjuer, så kan det hela bli 
ett komplett livepaket!

>
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I förra numret berättade Mikael Rim-
stedt om debuten i öppna laget. Här 
följer den andra och sista delen.

MATCH 22

Nu fick Ola och jag njuta av vass 
bridge i raman när Sverige skulle möta 
Frankrike. Vi trodde att det kunde 
vara turneringens viktigaste match. 
Brickorna var tyvärr inte så intres-
santa och vi lyckades hålla matchen 
till en smygförlust med 4 imp. Det var 
mycket bra kämpat av våra svenska 
demoner!

MATCH 23

Det var dags för Österrike. Det bör-
jade tungt, då vi låg under med 16-0 
efter fem brickor. Jag orkade inte se 
eländet mer och hoppade in i duschen 
för att sedan traska vidare mot arenan. 
När jag var framme så ledde vi med 
27-16 och jag visste hela tiden att vi 
skulle vända på steken. Ytterligare 9 
imp till vår fördel gjorde att vi vann 
med 20 imp. Det gav 15 VP och gjorde 
att vi lämnade ett litet glapp mellan 
oss och Monaco som låg 4:a.

MATCH 24

Vitryssland stod på schemat och då 
var det vår tur att spela bridge. Här 
var det en drös med tråkiga delkon-
trakt och jag trodde efter 12 brickor 
att det skulle bli en minimal vinst eller 

förlust, beroende på vad andra bordet 
presterat. På bricka 29 och 30 hade jag 
uppvisning och lyckades inkassera 16 
imp till laget. På bricka 30 spelade jag 
3 sang med klöverdam i utspel:

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

SYD VÄST NORD ÖST
Mikael Vitryssland Ola Vitryssland

   1c1 
D pass 12 pass 
1NT2 pass 3NT pass 
pass pass

1  2+  2  19-21 hp (ska det visa)

Öst gjorde inte det helt oväntade 
misstaget att ta över klöverdam med 
kungen och jag vann med esset. När 
jag insåg att klövern satt 5-2, så var jag 
nästan helt säker på att Öst hade fyra 
feta ruter. Jag skyndade därför mig att 
ta bort Östs ingång, genom att spela 
hjärter till kung. Öst vann med esset 

för att fortsätta med ruterkung som 
jag duckade och det kom mer ruter. 
Jag kunde nu långsamt ställa upp mitt 
åttonde stick i klöver och maska i 
hjärter för det nionde. 
 +400 gav en välförtjänt 7:a.
 På näst sista brickan var jag orolig 
att andra bordet skulle bjuda 3 sang 
på 22 hp, där alla kort satt rätt. På 
sista brickan bjöd de 6s där 7s enbart 
hängde på 3-2 i ruter, alternativt 4-1 
med en honnörsingel bakom. Det satt 
förstås illa – och jag var orolig att vi 
skulle torska 30 imp på de två sista 
brickorna. Icke. Visst, på den näst 
sista bjöd motståndarna vid det andra 
bordet 3 sang och spelade hem det, så 
det var torsk. Sedan bjöd ”Joppe” och 
”Freddan” bara 6s, trots att ”Joppe” 
visste att kontraktet hängde på 3-2 
ruter. Han trodde dock inte andra 
bordet skulle vara i slam och bjöd 
säkra 6s. Ibland har man tur…

MATCH 25

Vi spelade mot Belgien. Här flöt det 
tyvärr på väldigt dåligt och det kändes 
som vi gick bet i de utgångar som 
bjöds och endast fick gå hem i några 
fjuttiga delkontrakt. Vi hade ett par 
hoppfulla 5:or in, men det kändes 
tungt när de betade alla utgångar som 
bjöds. Andra brickan var oerhört dyr, 
när jag skulle vända i stick två mot 5c 
dubbelt:

En oförglömlig resa till Budapest 2
TEXT: MIKAEL RIMSTEDT, TÄBY  FOTO: FRANCESCA CANALI, ITALIEN

En och annan höjde kanske på ögonbrynen, när blott 20-åriga tvillingarna Ola och Mikael 
Rimstedt uttogs att representera Sverige vid EM i Budapest. ”Supertvillingarna” kom hem 
silvermedaljs prydda – och det var nog inte sista gången de får dra på sig landslagsdressen.
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  s 8 5
  3 10 8 4
  2 K 10 9 6 5
  c E 10 2
s 7   s E K 10 6 2
3 5 3 2   3 6
2 E D kn 8 7 4   2 —
c 8 7 3  c K D kn 9 6 5 4
  s D kn 9 4 3
  3 E K D kn 9 7
  2 3 2
  c —

SYD VÄST NORD ÖST
Mikael Belgien Ola Belgien

   1c1 
2c2 22 23 3c 
43 5c D pass 
pass pass

1  3+    2  Minst 5-5 i högfärgerna

Efter budgivning så kändes det som 
Öst hade fördelningen 4-1-2-6 och jag 
försökte då beta kontraktet genom att 
bryta spelförarens kommunikationer 
och vände med ruter. När nu spelföra-
ren hade 5-1-0-7 för sin mycket pessi-
mistiska budgivning, så vände jag med 
det enda hemsläppande. Det kostade 
8 imp, när vi istället kunde ha vunnit 
7 imp på brickan. Jag fick sympati 
från Mr Sylvan för min vända, men 
ju mer jag tänker på det så borde jag 
kanske ha listat ut att spelföraren hade 
åtminstone 6-5 i svart…
 Det bästa hoppet vi hade i matchen 
var sista brickan, då motståndarna 

duckade en hygglig zonutgång i 
ostörd budgivning. När vi visste att 
Nyström satt vid andra bordet, så 
hade vi redan ristat in en 10:a till vår 
sida. Matchen slutade med en smyg-
vinst.

MATCH 26

Nu var det dags att möta Italien. Våra 
svenska ankarpar har hittills aldrig 
visat någon form av nervositet och jag 
visste att de så småningom skulle sopa 
banan med italienarna. Som vanligt så 
levererar de bridge à la world class och 
lyckas vinna mot Italien med 29 imp. 
På sista brickan hade tyvärr ”Joppe”  

Vårt öppna lag i Budapest. Fr v: Fredrik Nyström, Johan Upmark, Frederic Wrang, Jan Lagerman (t f kapten), 
Mikael Rimstedt, Johan Sylvan och Ola Rimstedt.

>
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och ”Freddan” haft ett missförstånd 
i något kravpassläge så de hade -690 
i 4s dubbelt med ett övertrick. Men 
till undsättning kom Upmark och 
Nyström, som lyckades ta in 1400(!!) 
på samma giv efter en mycket tveksam 
budgivning av herr Manno:

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

SYD VÄST NORD ÖST
Upmark Manno Nyström Di Franco

 13 pass 2NT 
3s 42 4s 53 
pass pass D pass 
pass pass

Nyström som satt inne med 1,5 stick 
sa inombords innan han dubblade, 
”Ja, ja, förhoppningsvis går det en 
bet. Jag har i alla fall fyra trumf med 
kungen och ett ess”. När brickan 
var över kunde han skriva in +1400. 
Han kunde knappt tro sina ögon, när 
Manno visade upp tre klöver och en 
spader.
 Lite tråkigt är det, att Italien inte 
ställer upp med sina bästa spelare, 
men sedan Signora Lavazza lämnade 
posten som landslagskapten, så bör-
jade de ha uttagningstävlingar och då 
vägrar storstjärnorna Madala, Bocchi 
och Duboin att spela för det italien-
ska landslaget. Trots det har Italien 
fortfarande ett mycket starkt lag, men 
Sverige var i denna match starkare.

MATCH 27

Översits gav sovmorgon!

MATCH 28

Tyskland stod för motståndet. Det 
var en väldigt viktigt match och 

mycket som stod på spel. Vi låg 
tvåa och Tyskland fyra, så varje imp 
betydde mycket. Vi ställde upp med 
våra stjärnor och de ställde upp med 
deras A-lag, dvs Auken–Welland och 
Groemöller–Rehder. Detta var samma 
lag som spelade i Neighbour Chal-
lenge och jag misstänker att de ville ha 
revansch mot Sverige. Tyvärr fick de 
den revansch de sökte och vann med 
13 imp. Auken och Welland är kända 
för att ha en oerhört aggressiv spelstil 
och på följande bricka vann budstilen 
och budsystemet 6 imp:

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

SYD VÄST NORD ÖST
Welland Sylvan Auken Wrang

  1c1 pass 
332 pass 3s pass 
pass pass

1  2+  
2  Spärr eller utgångskrav, 6+ spader

Groemöller valde att kliva in med 
1 sang vid det andra bordet och det 
var mitt i prick på just den här given. 
Wrang sa att han inte var nära att avge 
ett bud över 1c. Jag är enig och håller 
med om passet, även om 1 sang är 
mindre farligt i pluszon.

MATCH 29

I Spanien fanns ett par som gick som 
tåget. Men vi hade fler par som gick 
bra, så vi skulle allt visa dem att vi var 
bättre! In med stjärnparen som ännu 
en gång levererade högklassig bridge, 
vilket ledde till en knapp vinst med  
9 imp.

MATCH 30

Monaco som motståndare betydde 
medaljstrid. Helgemo-Helness var 
som vanligt stekheta och svåra att 
stoppa, men det svenska laget har 
aldrig visat några tecken på nervositet! 
Sverige ställde upp med stjärnparen 
och det började med några små för-
luster tills Johan och Fredrik tog fast 
Helness i 22 dubbelt för 800. Helness 
kunde klarat sig undan med en bet, 
men han valde en variant som inte var 
så lyckad den här gången. I just den 
här matchen visade Nyström vilken 
som är hans starka sida är. Han stod 
för två välförtjänta 6:or efter sten-
hårda inviter och pålägg till utgångar 
som gick hem precis. Sedan kom en 
annan bricka, där han visade tecken 
på ren psykologisk bridge som fick 
Helgemo att gå i fällan:

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

SYD VÄST NORD ÖST
Upmark Helgemo Nyström Helness

 13 1s 2NT1 
3s pass 4s pass 
pass 53 D pass 
pass pass

1  Utgångskrav med minst fyra hjärter

Nyström är inte direkt känd för att 
bjuda fegt… Men Helgemo som litade 
på Nyströms budgivning såg ju att 
de frivilligt bjöd 4s i minuszon och 
satt med K-x-x i fläkten, så Helgemo 
trodde att 4s skulle gå hem och bjöd 
53. Nyström dubblade. Nyström 
spelade ut klöveress och Upmark la 
tvåan, som säger att han vill ha ruter i 
vända (lågt kort för låg färg). Nu var 

>
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det omöjligt att gå hem och Helgemo 
insåg det direkt, att om trumfen satt 
3-1 så var han chanslös och att 4s 
nästintill var omöjligt att gå hem i. Så 
han spelade ess och kung i trumf – och 
det gick inte längre att komma undan 
två bet för 12 imp till Sverige, som fick 
behålla 43 vid det andra bordet.
 Hela kalaset slutade med en smyg-
förlust med 2 imp. Trots det ger jag 
betyget MVG, efter mycket bra spel 
från de svenska paren!

MATCH 31

Vi fick chansen att göra bra ifrån oss 
mot Lettland. Det här var också en 
av våra bästa matcher, där vi bjöd 
och bjöd – och det lyckade blev än 
mer lyckat. Jag hade uppvisning på 
två brickor som genererade viktiga 
imp till Sverige. Jag fick till ett ”Jan 
Selberg-bud”, som jag kallar det, på 
följande bricka:

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

SYD VÄST NORD ÖST
Mikael Lettland Ola Lettland

   pass 
1NT pass 2s1 pass 
3c2 pass 333 pass 
3NT pass 4c4 pass 
425 pass 436 pass 
4NT7 pass 5s8 pass 
6c pass pass pass

1  6+ klöver   2  Positivt   3  Kortfärg
4  Mild slaminvit   5  Kontroll
6  Esset singel eller renons   7  RKCB
8 Två ess och klöverdam

Ola började förvånande nog med 
att visa  minst sex kort i min fem-
kortsfärg. Med kortfärg i hjärter hos 

partnern kunde jag räkna till nio stick, 
om de spelar ut hjärterknekt mot 3 
sang, så det provade jag. På 4c, vilket 
vi bjuder på blandade 12-14 hp, bör-
jade jag skissa på lite händer som Ola 
kunde ha. Jag skissade givetvis den 
värsta tänkbara handen:

s D x x  3 x  2 K (kn) x  c E D kn x x x

Med den handen går jag bet i 5c om 
de spelar ut ruter och tar de tre första 
sticken. Därför ville jag på något sätt 
vilseleda motståndarna till att inte 
spela ut ruter. Det var då dags att 
ta till à la Jan Selberg och kontroll-
bjuda 42 trots bara två hackor i ruter. 
Det kändes inte bra, när Ola sedan 
redovisade förstakontroll i hjärter, för 
då visste jag att vi gjorde 5c. Men jag 
ville fullfölja min plan. Jag essfrågade 
och bjöd slam i hopp om att utspels-
handen inte hade E-K eller K-D i 
ruter. När en spader i utspel låg på 
bordet, visste jag innan Ola lagt upp 
korten att kontraktet var säkert. Jag 
blev dessutom ännu gladare när han 
la upp kn-x-x i ruter och spaderdam, 
för då slapp jag spela kontraktet och 
kunde begära hemgången i stick ett.
 Sedan kände jag att flytet var på 
vår sida och valde att oerhört aggres-
sivt öppna budgivningen och sedan få 
spela 3 sang på följande bricka:

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

SYD VÄST NORD ÖST
Mikael Lettland Ola Lettland

   pass 
13 pass 2s1 pass 
2NT2 pass 3s3 pass 
3NT pass pass pass

1  Utgångskrav med a) 6+ spader eller 
b) 5-5 i spader plus en lågfärg
2  Relä
3  Sex spader, ej minimum

När jag plockade upp mina kort 
så funderade jag först på att öppna 
med 23 svagt men det är emot mina 
principer att öppna med ett spärrande 
bud med tre nyckelkort. Då tänkte 
jag istället att ”Nyström hade lätt 
öppnat med den här handen, så då kan 
lika gärna jag också göra det”. Det 
kändes dock mindre bra, när partnern 
började skutta med spader, men jag 
fick hålla mitt pokerface. Väst spelade 
ut en ruter, vilket var en väldigt bra 
början när Öst spelade ruterkung. 
Jag vann med esset. Sedan spelade jag 
två ronder spader och hoppades de 
skulle undvika att röra klövern, så jag 
sakade ruter från handen. Väst gick på 
tricket och fortsatte med en ruter. När 
spadern satt 4-2 fick jag byta fot och 
hålla tummarna för att hjärterfärgen 
skulle lösa sig. När hjärtertio ramlade 
på det tredje varvet kunde jag begära 
nio stick – och se stolt ut över ytterli-
gare 7 imp.
 Sedan bjöd vi en slam som vi 
trodde hela lokalen skulle bjuda, men 
på något sätt lyckades ”Joppe” och 
”Freddan” skrämma motståndarna 
och få dem att stanna i utgång, vilket 
genererade 13 imp.
 Hela kalaset slutade med en vinst 
på 5 imp. Lars Nilsson, som hade 
reserverat plats på vårt vanliga lunch-
ställe, hade suttit bakom Wrang och 
knappt kunnat tro sina ögon och 
öron, när han fick reda på att vi hade 
vunnit matchen. En sak ska man aldrig 
glömma: bridge är ett lagspel!

MATCH 32

Så var det dags att ta revansch från 
Chennai, när vi skulle ställas mot 
Polen. Vi ställde upp med stjärnorna >
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Dessa och fler bridgeresor finner du på vår hemsida. | Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25.

KRYSSNINGAR | HÄLSORESOR | RUNDRESOR | LÅNGTIDSRESOR

All 
Inclusive 

ingår 
i priset!

Missa inte vår unika Bridgeresa till Atlantön 

Porto Santo, Portugals okända pärla. Milt klimat 

och en hälsobringande atmosfär välkomnar oss! 

Här bor vi på fyrstjärniga Vila Baleira med 

All Inclusive och spelar bridge under ledning 

av Gunnar Alexandersson.

Följ med oss till Porto Santo. Vi flyger direkt från Köpenhamn till Porto 
Santo där vi bor på lyxiga hotell Vila Baleira & Thalasso Spa. Vår värdinna 
ordnar med välkomstmöte och en guidad promenad i pittoreska huvud-
orten Vila Baleira. Hotellet är beläget ca 4 km utanför staden och erbjuder 
en mängd faciliteter, aktiviteter och kvällsunderhållning. Här finns restaurang, 
lobbybar, butiker, konferensrum och inomhus havsvattenpool. Klimatet är 
varmt och behagligt året om, under vintern är det soligt och skönt på ön. 

Mycket bridge och samvaro. Under vistelsen ordnar vår bridgevärd med 
bridgespel i en särskild lokal på hotellet. Spelavgift betalas till bridgevärden 
under resans gång. Varva gärna bridgepassen med besök i spaavdelningen, 
dopp i havet eller stärkande promenader. Är du långväga från Kastrup? 
Kombinera gärna din utresa med övernattning i Köpenhamn!

Allt detta ingår i priset: Flyg till Porto Santo t/r • Transfer till hotellet t/r. 
• Del i dubbelrum med balkong med delvis havsutsikt på Vila Baleira 
• All Inclusive • Stadsvandring i Vila Baleira • Gratis entré till Thalasso SPA 
på Vila Baleira • Trådlöst internet • Daglig städning • Svensktalande 
värdinna • Grand Tours bridgevärd Gunnar Alexandersson.
Direktflyg fr Köpenhamn 19/2. 8 el 15 dagar. Pris fr 10.495:- /14.295:-

Välkommen på våra andra bridgeresor: Bridgekryssning med M/S Birka 
från Stockholm 5/2, 2/4, 24/9 • Bridge Träff & Tävlingar på M/S Birka 7/5 
• Bridge i Nerja 21/1 • Vårbridge i Hamburg 24/4 • Bridge i Toscana 19/8 
• Höstbridge på Mallorca 30/9. Fler resor på gång – håll utkik!
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och revanschsugna var det minsta man 
kunde säga om vårt lag. Från raman 
såg vi bara hur poängen haglade in och 
de spelade så fantastiskt bra bridge! 
Wrang berättade hur Joppe var i vinst-
maskin när han mitt i en spelföring 
började peka med fingret till höger 
och vänster, fram och tillbaka. Spel-
föringen såg då precis ut som fingret 
visade! Öst kom in, vände precis med 
det Sylvan räknat ut. Sedan kom Väst 
in och vände med det som Sylvan 
räknade ut. Sedan var det bara att gå 
in på bordet och inpetningen var ett 
faktum. Wrang säger att det inte går 
att göra annat än att njuta när Sylvans 
finger börjar vifta vid bordet, för då 
har han alltid full koll på hur korten 
sitter och hur spelet ska bedrivas!

MATCH 33

I matchen mot Finland skulle vårt 
första EM-mästerskap slutföras. In 
och kör mot grannlandet innan stjärn-
paren tar hand om resterande matcher, 
var önskemålet. Det var tyvärr ingen 
bra bridge som presterades vid vårt 
bord och vi hade några imp som 
kunde räddas. Många tråkiga brickor 
utöver det och Finland lyckades vinna 
över oss med 18 imp.

MATCH 34

Wales hade haft en oerhört bra EM-
start. Efter det radades ett antal förlus-
ter och de tappade många placeringar 
mot slutet. Stjärnparen levererar i 
vanlig ordning och det räckte till en 
stabil vinst med 25 imp.

SISTA DAGEN

Inför sista dagen låg vi tvåa med 
Monaco mindre än 1 VP bakom och 
Holland och Tyskland 10 VP bakom. 
Allt skulle avgöras sista dagen. Spän-
ningen var så olidligt pirrande, att man 
knappt kunde sitta i raman utan att få 
panik för dåliga resultat.

MATCH 35

Denna match mot Schweiz slutade 
tyvärr inte som vi hade hoppats och 
det blev en förlust på 11 imp. Detta 
var stjärnparens första riktiga förlust 
mot ett sämre rankat lag, men även 
våra demoner behöver känna på hur 
det är att förlora någon gång. Nåja, två 
viktiga matcher återstod och ge upp 
fanns aldrig på listan. Tuta och kör!

MATCH 36

Här stod Holland för motståndet. 
Holland hade vid det här laget lagt in 
en spurt som vi inte trodde fanns. Helt 
plötsligt var Holland trea efter att inte 
ens sett skymten av medaljplatserna. 
Detta visade sig då vara en av turne-
ringens viktigaste matcher. Här hade 
Sverige en grym start och ledde tidigt 
med 15 imp. Kort därpå låg vi dock 
under med 2 imp och allt slutade med 
en knapp förlust med 2 imp, vilket 
definitivt var mer än godkänt! I den 
här matchen fick jag se en budgiv-
ning som var så otrolig att jag knappt 
kunde förstå den själv. Wrang körde 
en rejäl uppvisning i budgivningen på 
följande bricka:

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

SYD VÄST NORD ÖST
Holland Sylvan Holland Wrang

 pass 2c1 pass 
pass D 23 pass2 
3c pass pass pass3

1  Minst 5 klöver, 11-15 hp
2  !   3  !!

Jag skulle vilja se hur många som 
lyckas säga pass under hela budgiv-

ningen på Wrangs hand. Otroligt! 
Just på den här given visade det sig 
vara oerhört rätt, då det var riktigt 
svårt att bjuda 5c i ostörd budgivning 
medan man i störd budgivning ofta 
blir upptryckta dit på ett eller annat 
sätt. Det var vad som hände vid det 
andra bordet. Brink–Drijver pressade 
upp Nyström dit – och de 10 imp:en 
tackar vi för! 
 Bordsnärvaro i världsklass, Wrang!
 Sista matchen närmar sig och det är 
så olidligt spännande att jag knappt 
vet vart jag ska ta vägen. Israel stod på 
schemat och de kommer göra precis 
allt för att vinna, eftersom en VM-
plats stod på spel för deras del. Likaså 
Holland som mötte Polen, för där 
stod det också en VM-plats på spel för 
Polen samt att Holland kämpade om 
silvermedaljen. Frankrike var i det här 
fallet redan klara så nu är det all-in. 
Full fart! Nu ska vi vinna silver!

MATCH 37

Det började långsamt…. Brickorna 
var allt från ointressanta till de mest 
svingiga du kunde komma på. Men 
trots detta så ledde Sverige endast med 
7-4 efter 9 brickor. Vi behöver imp, 
eftersom Holland ledde med mer än 
vad vi gjorde. Jag var så nervös… Jag 
är aldrig nervös annars, men när man 
inte kan styra över korten själv – och 
inte ens kan vara med och påverka 
resultatet blir jag hypernervös.
 Resultatet på bricka 10 kom och… 
vad hände där? 14 imp till Sverige! 
Det ser ut som att det är fel resultat, 
men det kan ju också varit ett missför-
stånd, för det står att Israel hade 4-1 
i ruter och spelade 32 med tre straff. 
Men utspelet stämde, så det ser ut att 
vara rätt. Nåja, nu är vi nästan helt lika 
med Holland så det är bara att fort-
sätta så! Bricka 11… vinner 4, bricka 
12… vinner 6. Ser bra ut! Samtidigt 
som Holland tar in mer imp så tappar 

I N T E R N A T I O N E L L T  E M  2 0 1 6
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Dessa och fler bridgeresor finner du på vår hemsida. | Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25.

KRYSSNINGAR | HÄLSORESOR | RUNDRESOR | LÅNGTIDSRESOR

All 
Inclusive 

ingår 
i priset!

Missa inte vår unika Bridgeresa till Atlantön 

Porto Santo, Portugals okända pärla. Milt klimat 

och en hälsobringande atmosfär välkomnar oss! 

Här bor vi på fyrstjärniga Vila Baleira med 

All Inclusive och spelar bridge under ledning 

av Gunnar Alexandersson.

Följ med oss till Porto Santo. Vi flyger direkt från Köpenhamn till Porto 
Santo där vi bor på lyxiga hotell Vila Baleira & Thalasso Spa. Vår värdinna 
ordnar med välkomstmöte och en guidad promenad i pittoreska huvud-
orten Vila Baleira. Hotellet är beläget ca 4 km utanför staden och erbjuder 
en mängd faciliteter, aktiviteter och kvällsunderhållning. Här finns restaurang, 
lobbybar, butiker, konferensrum och inomhus havsvattenpool. Klimatet är 
varmt och behagligt året om, under vintern är det soligt och skönt på ön. 

Mycket bridge och samvaro. Under vistelsen ordnar vår bridgevärd med 
bridgespel i en särskild lokal på hotellet. Spelavgift betalas till bridgevärden 
under resans gång. Varva gärna bridgepassen med besök i spaavdelningen, 
dopp i havet eller stärkande promenader. Är du långväga från Kastrup? 
Kombinera gärna din utresa med övernattning i Köpenhamn!

Allt detta ingår i priset: Flyg till Porto Santo t/r • Transfer till hotellet t/r. 
• Del i dubbelrum med balkong med delvis havsutsikt på Vila Baleira 
• All Inclusive • Stadsvandring i Vila Baleira • Gratis entré till Thalasso SPA 
på Vila Baleira • Trådlöst internet • Daglig städning • Svensktalande 
värdinna • Grand Tours bridgevärd Gunnar Alexandersson.
Direktflyg fr Köpenhamn 19/2. 8 el 15 dagar. Pris fr 10.495:- /14.295:-

Välkommen på våra andra bridgeresor: Bridgekryssning med M/S Birka 
från Stockholm 5/2, 2/4, 24/9 • Bridge Träff & Tävlingar på M/S Birka 7/5 
• Bridge i Nerja 21/1 • Vårbridge i Hamburg 24/4 • Bridge i Toscana 19/8 
• Höstbridge på Mallorca 30/9. Fler resor på gång – håll utkik!
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vi inte taget och när Holland var helt 
färdiga med sin match, hade vi sista 
brickan kvar vid båda borden. Det 
kan vara turneringens snedaste hand. 
Men när Nyström och Upmark kom 
ner så hade de -300 och det var det 
bästa resultat man kunde ha, så det såg 
oerhört bra ut. Vi väntade… och vän-
tade… och väntade och där stod det 
att 16 brickor var spelade på skärmen. 
Men vad hade ”Joppe” och ”Fred-
dan” spelat? Ner kommer ”Joppe”… 
Strax därpå kommer ”Freddan”, med 
det största leendet runt läpparna jag 
någonsin beskådat. Jag frågade nyfiket 
vad de spelade på sista brickan för det 
var egentligen det enda vi alla und-
rade. ”Slam” sa ”Joppe”. ”Va? Fick ni 
spela 63?”. ”Ja”, sa ”Joppe” och det 
var då som jag insåg att silvermedaljen 
var ett faktum. Debut i Sveriges lands-
lag och så spelar tvillingbrorsan och 
jag till oss silvermedaljer! Jag trodde 
aldrig att jag skulle bli så glad över att 
komma tvåa. När man inser att man 
vinner silver i sitt första mästerskap 
för Sverige, så är känslan obeskrivlig, 
overklig, ja allt mellan a och ö!

TACK!

Först och främst vill jag tacka alla för 
stödet hemifrån. Man får alltid den 
där extra kicken när man vet att flera 
hundra sitter hemma och hejar på en. 
Utan er så hade det förmodligen inte 
blivit någon medalj.
 Jag vill också tacka Lars Nilsson 
för den ständigt positiva stämning 
du sprider till Sveriges juniorlandslag 
och öppna landslag hela tiden. Det 
är oerhört roligt när du vill vara med 
i lagens alla aktiviteter, jämförelser 
m.m. Du gör stor nytta även om du 
hela tiden försöker se helt oskyldig ut! 
Wrang sammanfattade din medverkan 
med trevliga meningar: ”Lars, du har 
stående prenumeration bakom min 

stol i samtliga framtida turneringar, 
för i de matcher du har suttit bakom 
mig så har jag inte gjort ett fel och 
spelet flyter på oerhört bra varje gång 
du sitter bakom”. Lars, jag hoppas 
verkligen du vill fortsätta turnera med 
landslagen för du bidrar med oerhört 
många VP och bra stämning till lands-
lagstruppen!
 Ett jättestort tack också till vår 
kapten Jan Lagerman, som inte bara 
vet hur man sköter plikterna exempla-
riskt som en kapten ska göra. Därutö-
ver har han hela tiden full koll på vilka 
som är i form, vilka som är taggade för 
spel och är oerhört bra på att coacha 
och peppa spelarna inför varje match! 
Jag har alltid sagt att Per Leanders-
son var en oslagbar kapten men efter 
bara första mästerskapet med dig så är 
konkurrensen redan hård…
 PG, ett stort tack som gav Ola och 
mig chansen att få debutera i ett inter-
nationellt mästerskap med truppen. Vi 
hade superkul och om vi får chansen 
fler gånger så ger jag mitt ord att vi 
fortsätter att ge det lilla extra och 
leverera resultat!
 Till sist men absolut inte minst! 
Det största tacket ska hela mitt lag ha, 
som spelade så otroligt bra bridge hela 
turneringen. F-n vad bridge är roligt 
när man spelar i ett lag som ständigt 
bidrar med positiv stämning och 
spelar världsklass bridge i 10 dagar! 
Tack också till övriga i laget som fick 
Ola och mig att känna oss välkomna i 
vår debut. Vi hade en fantastisk debut 
i Budapest.

I N T E R N A T I O N E L L T  E M  2 0 1 6
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SM-GULDET TILL SKÅNE

I Varberg arrangerades JSM-par 
med 15 par på startlinjen. 
 Efter att kämpat i två dagar blev 
det skånsk seger, genom unga 
Sanna Clementsson, 16 år. Sanna 
behöll kylan i slutspurten och 
hon lotsade den rutinerade Simon 
Ekenberg till en klar seger.
 Skånsk kanske någon reagerar 
över, då Simon kommer ifrån 
Kalmar och spelar för Uppsala-
bridgen, men han har nu flyttat ner 
till Lund för studier.
 Silvret gick till Stockholm och 
Daniel Gullberg, i sitt sista JSM, 
tillsammans med Castor Mann.
 I kampen om bronset möttes 
blivande trean och fyran i sista 
ronden. Värmlänningarna Teo 
Bodin och Johannes Mattson knep 
bronset, vilket var deras första 
SM-medaljer!

Fr v: Daniel Gullberg-Castor 
Mann (silver), Sanna Clementsson–
Simon Ekenberg (guld) och Teo 
Bodin–Johannes Mattson (brons).

 JSM-PAR
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Bridgefestival
28 juli–6 augusti
Välkommen till Örebro och 2017 års Bridgefestival! 
Här finns bridgetävlingar för alla, från den mindre 
rutinerade till  mer erfarna spelare. Varje dag spelas 
fyra sidotävlingar, tre bronstävlingar varav en 
med handikappberäkning, och en silvertävling.

Vackra Örebro är en underbar sommarstad med 
många boendealternativ, massor av trevliga 
restauranger, caféer och promenadstråk. Festi-
valen hålls på Conventum Arena – mitt i stan. 

Läs mer om festivalen i denna tidning och på 
www.svenskbridge.se.
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Fråga Micke
Till vardags erbjuder Micke bridgetips och bridgeläsning  
för en krona om dagen på internetsidan Dagensbridge.se. 
 Alla frågor om bridge, oavsett om det gäller budsystem, 
färgbehandlingar, böcker, berömda spelare eller annat  
skickas till Bridge. E-posta till bridge@svenskbridge.se!

HUR MÅNGA HP FÖR HÖGFÄRGSFRÅGAN?

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

Med de här korten bjöd Öst-Väst:

SYD VÄST NORD ÖST
 pass pass 1NT 
pass 2c pass 22 
pass pass pass

Jag har lärt mig att man måste ha 8 hp 
för att högfärgsfråga med 2c på part-
nerns sangöppning, men det hade ju 
inte Väst här. Kan du förklara?

Gudrun Pelland

MICKE SVARAR

2c är precis som du skriver en hög-
färgsfråga. Normalt sett lovar det 
minst åtta hp, men här har Väst en 
plan som tillåter honom att ha lite 
färre poäng. Oavsett vad Öst svarar, 
tänker Väst nämligen passa! Svarar 
Öst 2s spelar de på 4-3 (eller 5-3 om 
Öst har fem spader), svarar Öst 23 
har de en bra trumf där och när Öst 
förnekar högfärg med 22 har han of-
tast tre eller fyra ruter, vilket gör det 
till en passande trumf. 
 Om Väst istället haft singelruter 
och fem klöver hade han inte kunnat 
svara 2c på 1 sang, eftersom han då 
inte kan passa på 22. Istället måste han 

då bjuda 2 sang – och eftersom det är 
en invit till utgång, som Öst kan höja 
till 3 sang, måste han då ha 8-9 hp. Det 
enda undantaget från regeln om 8 hp 
för att högfärgsfråga efter en sangöpp-
ning, blir därför när svarshanden har 
en trefärgshand (4-4-4, 5-4-4 eller  
5-4-3 i de andra färgerna) med 
kort klöver.

STENBERGS 2 SANG EFTER INKLIV?

Jag satt Öst och budgivningen gick:

SYD VÄST NORD ÖST
 pass pass 13
2c 2NT pass pass 
pass

Jag förstod inte att 2 sang var Sten-
bergs 2 sang. Borde jag ha gjort det?

Arne Stockman

MICKE SVARAR

Ja, i de allra flesta system gäller 
Stenbergs 2 sang även efter det att 
motståndarna gjort ett inkliv över 
vår högfärgsöppning. Detta då det är 
viktigt att direkt kunna visa trumfstöd 
och etablera utgångskrav, framförallt 
utifall inklivshandens partner skulle 
ha bra trumfstöd till sin partner och 
har tänkt sig att bjuda högt i deras 
färg. Ett naturligt inviterande 2 sang 
är däremot inte alls lika vanligt och 
därför är Stenbergs ett bättre sätt att 
använda 2 sang-budet. Om du inte 

trodde att partnern kunde ha styrka 
som kan räcka till utgång eftersom han 
passat i förhand, gäller det att komma 
ihåg att han också får räkna extrapo-
äng för den nionde trumfen och sina 
kortfärger om han har trumfstöd. En 
hand som bjuder 2 sang skulle till 
exempel kunna vara

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

med 13 stödpoäng mittemot en hjär-
teröppning. Du och din partner kan 
förstås komma överens om att inte 
använda Stenbergs 2 sang när motstån-
darna lägger sig i budgivningen, men 
det är inget jag skulle rekommendera.

VARFÖR BJUDA RUTER MED HJÄRTERFÄRG?

I förra numret av Bridge bjuder 
McGann 42 efter inklivet 3s. Detta 
är en typ av bud som jag ofta sett 
men inte riktigt förstått vinsten med. 
Varför är det bättre att bjuda 42 än 43 
med hjärterfärg?

Cary Hammarberg

MICKE SVARAR

42 är ett s k överföringsbud, alltså en-
ligt samma princip som 1NT-22 eller 
2NT-32. I det läget säger man ofta att 
överföringen är till för att få spelfö-
ringen på den starka handen, men det 
är bara ett av skälen till att använda sig 
av överföringsbud. Ett starkare skäl är 
att svarshanden via ett överföringsbud 
får möjligheten att beskriva sin hand 

F R Å G A  M I C K E  S T E N B E R G S  P Å  I N K L I V ?
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F R Å G A  M I C K E  F Ö R S V A R  M O T  M U L T I

med ett andra bud. Om McGann 
bjuder 43 över 3s blir det slutbud 
om inte öppningshanden har en ka-
nonhand. Efter 42 får dock McGann 
en chans till att bjuda om han skulle 
vilja. 42 kan därför bjudas både på en 
hand som vill chansa på utgång och 
en som tror på slam vilket gör det till 
ett flexiblare bud än 43. Nackdelen 
med budet är dock att paret förlorar 
möjligheten att bjuda 42 som ruter-
visande, något som de måste ta med i 
beräkningen innan de bestämmer sig 
för att spela så här.

FÖRSVAR MOT 22 MULTI?

Hur ska vi bäst försvara oss mot en 
22-öppning, som visar antingen en 
svag tvåöppning i en högfärg eller 
en stark hand med ruter, alltså s k 
”Multi”?

Mikael Björin

MICKE SVARAR

Det försvar jag brukar rekommendera 
ser i kort ut så här:
Pass  Kan innehålla en UD av   
 endera högfärgen
Dubbelt 13-15 NT eller 17+ hp  
 oavsett  fördelning
23/s, Naturligt inkliv. Efter 23/s  
3c/2 utgår vi ifrån att öppnings- 
 handen har andra högfärgen  
 (vilket därför blir vårt över- 
 bud)
2NT 16-18 hp, håll i båda hö
33/s  Fyrkortsfärg med 6+ lå och  
 hyfsade kort (ca 13-16 hp)

Pass och därefter dubbelt på ett hög-
färgsbud blir en UD av den högfärgen 
med en öppningshand (alltså inte en 
balanseringsdubbling). 
 Ett frivilligt bud efter en inledande 
dubbling visar en överstark hand. 
Svarshanden agerar som om partnern 
öppnat med en 13-15 sang och nästa 

hand klivit in med 2 i högfärg (utifall 
att han skulle bjuda). Lebensohl är 
alltså passande här.
 I fjärde hand gäller ungefär samma 
saker men 33 efter (22)-(23) bör vara 
naturligt, så att man inte blir bortpsy-
kad med ett pass från öppningshan-
den. Dubbelt här är UD av svarshan-
dens bjudna högfärg.
 Strunta i att öppningshanden kan 
vara stark med ruter, för det inträffar 
”aldrig”. Att partnern är förhandspas-
sad bör bara göra att man ska vara 
försiktig med att dubbla med 13 ba-
lanserade och kanske ha lite mer på 
fötterna för övriga bud.

VAD SKA JAG SPELA UT?

Här kommer en utspelsfråga. Öst-
Väst bjuder ostört, där 13 lovade fem-
kortsfärg:

 VÄST ÖST  
  13  
 1s 22 
 3c 3NT 
 43 pass

Jag har nu som Syd:

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

Vad spelar jag bäst ut – och hur ska 
jag resonera?

Mikael Björin

MICKE SVARAR

Det viktigaste är att fundera över vad 
motståndarna visat i budgivningen. 
 Spelföraren bör ha fördelningen 
1-5-4-3 (2-5-4-2 är tänkbart men 
mindre sannolikt) och bordet något 
som 5-3-(3-2). Klöverkung sitter med 
99,9% sannolikhet till höger. Öst har 
visat klöverhåll och du har klöveress 
och -dam), så den färgen är helt ute-
sluten. Spader känns som det hetaste 
alternativet – och då kan jag tänka mig 

både knekten (fungerar bra om spelfö-
raren har tian eller nian singel) och en 
hacka, enligt utspelsreglerna. 
 Trumfutspel kan mycket väl kosta 
stick, men skulle även kunna vara rätt. 
Om jag väljer att spela ut trumf skulle 
det vara ett lågt kort, inte knekten 
eller tian.
 Ett ruterutspel känns inte som nå-
gon vinnare, då det är upp i spelföra-
rens sidofärg. 
 Valet står alltså mellan spader (ett 
försök till passivitet) och en låg trumf.

En Merrimac Coup görs då en spe-
lare offrar ett högt kort för att slå 
bort motståndarnas ingång.

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

Syd spelar 3 sang. Väst spelar ut 
spaderknekt. Öst vinner med es-
set. Öst kan se att bordets ruter 
kommer att ge många stick, men 
han kontrollerar färgen med esset. 
Om Öst inte gör något drastiskt, 
kommer spelföraren att pressa ut 
ruteress och klara utgången. Öst 
kan utöva en Merrimac Coup, 
genom att i stick två spela klöver-
kung! Spelföraren kan ducka, men 
bordets klöveress slås bort med 
mer klöver – och ingången till ru-
terfärgen, avgörande för att klara 
kontraktet, är tillintetgjord.

Merrimac Coup

SPELTEKNIK
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PROBLEM 1

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

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

Utspel: Klöverknekt.
 Dui tar två ronder klöver och stjäl 
sedan en klöver högt på bordet. Där-
efter trumfar du ut i två drag. 
 Hur garderar man sedan hem-
gång mot alla sitsar?

PROBLEM 2

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

SYD VÄST NORD ÖST
  1c pass 
2s pass 3s pass 
4NT* pass 5c* pass 
7s pass pass pass

Under denna vinjett erbjuder Tommy Gullberg i varje 
nummer läsaren på testspel i lagtävling. Svara på de 
tre frågorna i fet stil innan du slår upp sidan 50.

Sedan Syd fått trumfsstöd följer ess-
fråga modell RKCB, där 5c berättar 
om noll eller tre ess av fem.
 Utspel: Rutertio.
 Dubbelvärderingarna i ruter gör 
att det fattas ett stick. Hur tänker du 
ordna det extra sticket?

PROBLEM 3

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

SYD VÄST NORD ÖST
13 pass 2NT* pass 
33* pass 3s* pass 
42* pass 4NT* pass 
5c* pass 63 pass 
pass pass

Nord kräver till utgång med Sten-
bergs trumfstödsvisande 2 sang. 
När Syd redovisar minimum, visar 
Nord slamintresse med kort spa-
der. Det budskapet passar Syd fint, 
som därför kontrollbjuder. Efter 
essfråga med svaret noll eller tre ess 
av fem kommer man till lillslam.
 Utspel: Spaderdam.
 Efter spaderess spelar du trumf. 
Hur ska man agera, när Öst då 
bekänner med trumfdamen?

Tommys lagom svåra

Webbaserat tävlingssystem som 
ger helt nya möjligheter och 

spelupplevelser. Tre klick och 
första ronden är igång!

Bridgetime

Se filmen på
www.bridgetime.se

bridetime_annons_55x113_8 APRIL_2.indd   1 2016-04-18   10:59

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

Välkommen till en trevlig tretton-
dagshelg med spel, gemenskap, sång, 
dans, god mat och många skratt!  
Vi spelar 30 brickor på eftermiddagar-
na. Kvällsspel om 22 brickor ordnas 
för 50:-/spel. Dubbelrum: 3.845 kr per 
person. Enkel: 4.645 kr. I bridgepake-
tet ingår frukostbuffé, festmiddag på 
kvällarna, kaffe och smörgås samt av-
gift för spel på eftermiddagarna. Vis-
telsen inkluderar endast slutstäd.
Info/Anmälan: Ann-Sofie Axelsson,  
info@hotellbellevue.se, 0505-120 00

TrettondagsbridgeTrettondagsbridge

2–6 januari 20172–6 januari 2017
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Lite svårare...
TEXT: PO SUNDELIN, STOCKHOLM

PO Sundelin levererar svårare spelproblem som det kan  
ta en stund att lösa. Lösningar hittar du på sidorna 46-47. 

Ingen har upptäckt några fel i senaste 
numret – i varje fall har ingen vågat 
anmäla något. Beröm har också utebli-
vit. Björn Lindsjö har inkommit med 
ett läckert problembidrag till ros- och 
risadressen bridgeproblem@yahoo.

PROBLEM 1

Hur har ni det med motspelet?
 Budgivningen har gått:

SYD VÄST NORD ÖST
1NT pass 23 pass
2s pass 3NT pass 
4s pass pass pass

Du spelar ut hjärter.

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

Öst tar för ess och kung, Syd lägger 
knekt och dam, och fortsätter med 
en tredje hjärter som Syd stjäl för att 
fortsätta med spaderdam (du täcker 
inte) och ännu en trumfmask. När Öst 
då sakar en ruter begrundar Syd läget 
några sekunder och fortsätter sedan 
med klöverdam. Öst bekänner med 
tvåan som visar ett jämnt antal.
 Du tar för kungen och fortsätter 
med vad? Och varför?

PROBLEM 2

Väst spelar 43 efter budgivningen:

SYD VÄST NORD ÖST
1s pass pass D 
pass 33 pass 43 
pass pass pass

1s visar minst femkortsfärg. Utspelet 
är spaderkung. Syd högmarkerar.

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

Om du släpper sticket fortsätter Nord 
med spader till knekten.
 Hur spelar du nu och varför?

PROBLEM 3

Du har hamnat i 6c sedan Syd klivit 
in med 1s på Östs hjärteröppning och 
Nord hoppat till 4s.

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

Utspelet är spaderdam som du tar 
med esset för att spela två ronder 
ruter, då alla bekänner. Spaderfortsätt-
ning går till stöld.
 Nu, då?
 Finns det något hundraprocentigt 
spelsätt?

PROBLEM 4

Med Västs kort dubblade du Syds 
15-17-sang. Nord bjöd 22 som över-
föring till 23, Öst dubblade och på 
Syds 23 hoppade du till 4s i över-
optimistisk förhoppning om att Östs 
rutervärden skulle kunna hjälpa till.

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

Nord spelade ut hjärtertio till Syds 
ess. Syd fortsatte med trumf. På den 
andra sakade Nord hjärtertvå som 
antydde ett ursprungligen jämnt antal 
kort i färgen.
 Syd har förstås det mesta av fien-
dens honnörsstyrka. Finns det någon 
hemgångschans och hur spelar du?

PROBLEM 5

Här följer en tresangare med alla kort 
synliga:

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

Kan Väst gå hem mot bästa motspel? 

S P E L T E K N I K  L I T E  S V Å R A R E
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Motståndaren till höger öppnar med 
1 sang och du har någon av följande 
händer:

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

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

 C)   s K D 7 6  3 7  2 E kn 10 7 6  c K 8 2

Oavsett sangstyrkan vill du gärna 
komma in i budgivningen och hitta 
ett eget kontrakt, givetvis en smula 
beroende på zonförhållandena. Men 
att helt enkelt bjuda femkortsfärgen, 
kan vara galet, om partnern har miss-
anpassning där men kanske fyr-korts-
stöd i din andra färg. Vad göra?
 En väsentlig aspekt för defen-
sivbud mot sangöppningar, är att de 
helst bör fungera lika bra mot olika 
sangstyrkor. Mot stark sang, säg 15 hp 
eller bättre, är det inte stor mening att 
använda enbart konstruktiva metoder 
som siktar på egen utgång. I gengäld 
är inte ett destruktivt försvar särskilt 
meningsfullt mot en 10-12-sang. Det 
finns alltså en del som talar för olika 
försvar mot stark och svag sang, men 
då måste man noggrant definiera när 
man använder dem.
 Mot svaga sangöppningar bör man 
ha styrkevisande dubblingar för att 
kunna visa allmän styrka och kanske 
bestraffa motståndarna. Detta ger även 

en grund för att undersöka hur högt 
man kan bjuda. Det bör också finnas 
möjlighet att visa olika händer med 
högfärg(er), där ju chansen till ett eget 
kontrakt är störst. 
 Typiska konstruktiva sangförsvar 
är Asptro, Cappelletti och Landy, men 
även TRASH fungerar bra. 
 Försvaret mot stark sang, typ 15+ 
hp, bör fokusera på att störa och slåss 
om delkontrakt. En naturlig dubbling 
kan dock vara bra ibland, speciellt om 

partnern har en färg hen kan spela. 
Viktigt är att hantera tvåfärgshänder 
bra, eftersom spelstyrkan nästan alltid 
är god med trumfstöd till en tvåfärgs-
hand. 
 Sangförsvaren fokuserar vanligen 
på högfärgerna. De flesta använder 
dessutom 2 sang för att visa minst 5-5 
i lågfärgerna, ofta kompletterat med 
alternativ, t ex vilken stark tvåfärgstyp 
som helst.
 Typiskt destruktiva sangförsvar är 

Sangförsvar
TEXT: TJOLPE FLODQVIST, LUND  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

Utrymmet för ett inkliv är mer begränsat när motståndarna öppnat med 
1 sang. Då är det t ex bra att kunna visa olika typer av tvåfärgshänder.
 Tjolpe Flodqvist ger här ett omfattande smörgåsbord av sangförsvar. 
Välj det som känns bäst för dig och din partner!
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Brozel, CRASH och DONT. TRASH 
kan också användas destruktivt och 
framstår därmed som en bra lösning 
mot såväl svag som stark sang.

ASPTRO

Asptro bygger på principen om 
”ankar-färg”. Redan i Astro från 
början av 1960-talet visade dubbelt 
starka kort relativt sangöppningen, 
2c/2 var pekarbud och 23/s natur-
liga inkliv. 
 Astro vidareutvecklades av Terence 
Reese i slutet av 60-talet till Aspro 
med bättre hantering av högfärgerna. 
Asptro är ytterligare en vidareutveck-
ling för att ytterligare trimma denna.
 
2c/2 visar minst fyra kort i hjärter 
respektive spader och en färg till. 
Observera att den andra färgen vanli-
gen är längre än den visade. Med båda 
högfärgerna är ankarfärgen alltså den 
kortare (sämre). 

23/s  är naturliga inkliv med naturlig 
fortsättning. 

Med de tre inledande händerna bjuder 
man med a) 22, b) 2c och c) 22.
 Efter tredje hands pass på 2c/2 
bjuder man med fyrstöd den kända 
färgen på lämplig nivå – ungefär som 
om partnern öppnat med färgen. 
(23/s kan dock innehålla trestöd med 
singelton i befarad andrafärg.) Man 
bjuder reläfärgen som en preferens 
till en hypotetisk femkortsfärg. Om 
inklivaren inte har den färgen bjuder 
hen sin längsta färg, så om man har 
singelton i den troliga långfärgen pre-
fererar man i stället ankarfärgen även 
med trestöd.
 Om inklivaren ”bjuder om” sin 
högfärg visar det minst fem kort och 
sidofärgen är då en lågfärg på minst 
fyra kort.

 Dubblar tredje hand, prefererar  
man den kända färgen med accepta-
belt stöd och passar om den bjudna 
färgen kan spelas när det är partnerns 
okända. Annars bjuds reläfärgen. RD 
är allmänt styrkevisande med accep-
tans för den bjudna färgen.
 Asptro gör det enkelt att komma in i 
budgivningen på en obalanserad hand 
med minst en högfärg. 
 Egentligen finns det bara en nack-
del: man kan inte bjuda 2c/2 natur-
ligt.

CAPPELLETTI

Cappelletti ger utrymme för såväl en- 
som tvåfärgshänder. 
 Dubblingen är av straffkaraktär. 
2c visar någon enfärgshand, medan 
övriga tvåbud visar tvåfärgskombina-
tioner, minst (5-4): 

22 Högfärgerna
23 Hjärter och en lågfärg
2s Spader och en lågfärg
2NT  Lågfärgerna

Med de tre inledande händerna bjuder 
man med a) och b) 22 och med (c) 2s.
 På 2c ber partnerns 22 (passbart) 
att inklivshanden visar sin färg. 
 Cappelletti är ett enkelt sangförsvar 
som klarar enfärgshänder samt hög-
färgerna ganska hyggligt. 

LANDY

Landy är en konstruktiv metod för att 
hitta ett eget högfärgskontrakt. 
 Inklivet 2c visar öppningsstyrka 
med båda högfärgerna, minst (5-4). 
Övriga bud är naturliga. 
 Med de tre inledande händerna 
bjuder man med a) och b) 2c och med 
(c) naturliga 22.
 Partnerns högfärgspreferens visar 
ointresse medan 22 söker femkorts-
färgen och kan vara inledningen till 

en invit. 2 sang är utgångskrav och 
söker trekortslängd i lågfärg eller fem-
kortsfärgen. 
 Landy är ett enkelt sangförsvar 
som siktar på de konkurrensdugliga 
högfärgskontrakten. 
 I och med att metoden bara han-
terar en tvåfärgskombination är dess 
nytta ändå begränsad.
 
TRASH

TRASH är en metod mot både starka 
och svaga sangöppningar. 
 TRASH står för ”TRAnsfer eller 
SHape”, d v s ”överföring eller form”.

D  Minst samma styrka som 
 sangöppnaren
2c  Ruter eller högfärgerna
22  Hjärter eller svarta färger
23  Spader eller  lågfärgerna
2s Mjuka (c+3) eller hårda (2+s) 
 färgerna
2NT  Klöver eller röda färger

Med de tre inledande händerna bjuder 
man med a) och b) 2c och med c) 2s.
 Partnern förutsätts normalt accep-
tera överföringen och visar styrka 
genom att bjuda någonting annat. 
Inklivshanden bjuder närmast högre 
bud för att visa tvåfärgshanden utan 
tillägg – andra bud visar extrastyrka. 
 På 2s frågar 2 sang efter vilken 
kombination det är fråga om. Inklivs-
handen bjuder sin lägsta färg utan 
tillägg. 
 TRASH täcker i stort sett alla hand-
typer och kan med olika styrkekrav 
användas mot både stark och svag 
sang. 

BROZEL

Brozel använder dubblingen för att 
visa en ospecificerad enfärgshand. 
Bud på tvåläget visar tvåfärgshänder, 
minst 5-4/4-5: >
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2c/2 Bjuden färg och hjärter
23  Högfärgerna
2s  Spader och en lågfärg 
2NT  Lågfärgerna

Med de tre inledande händerna bjuder 
man med a) och b) 23 och med c) 2s.
 3 trick i färg visar kortfärg med 
(4-4-4-1)- eller (5-4-4-0)-fördel-
ning, men denna del av konventionen 
används inte av alla. 
 Att Brozel saknar stark dubbling är 
en nackdel mot svaga sangöppningar. 
Däremot löser konventionen de flesta 
en- och tvåfärgskombinationer bättre 
än flertalet andra metoder. 

CRASH

Crash utvecklades för att användas 
mot starka klöveröppningar men 
fungerar också som destruktivt sang-
försvar. 
 Namnet står för Color, RAnk, 
SHape (färg, rang, form). 23/s är 
naturliga, medan dubblingen och 
lågfärgsbuden visar ”mörka” tvåfärgs-
kombinationer: 

D    Röda eller svarta färger (color)
2c   Högfärger eller lågfärger (rank)
22   Mjuka eller hårda färgerna   
 (shape), d v s c+3 eller 2+s.

Med de tre inledande händerna bjuder 
man med a) och b) 2c och med c) 22.
 Partnern prefererar (passar eller 
korrigerar) med alla kombinationer i 
åtanke.
 När det gäller tvåfärgshänder mot 
stark sang finns knappast någonting 
vassare än CRASH. Dubbeltydighe-
ten ställer öppningssidan inför svåra 
problem och möjliggör ofta aggressiva 
spärrar. 
 Däremot gör bristen på en stark 
dubbling metoden mindre lämplig 
mot svag sang.

DONT

”Disturb Opponents' NT” är ett 
destruktivt sangförsvar med konstruk-
tiva inslag. 
 Dubbelt visar en ospecificerad 
enfärgshand. Följande bud visar två-
färgskombinationer:

2c  Klöver plus en färg
22  Ruter plus en högfärg
23  Högfärgerna
2NT  En mycket stark hand med   
 minst (6-5) i en högfärg och en  
 lågfärg
3NT  En mycket stark hand med   
 minst 5-5 i högfärgerna

Med de tre inledande händerna bjuder 
man med a) och b) 23 och med (c) 22.
 Därtill används naturliga 2s för att 
visa en bra färg med en svagare hand 
än den man dubblar med.  
 3 trick i färg är rena spärrbud. 
 På dubblingen söker partnern 
färgen med 2c (passbart), medan 
andra bud är naturliga. Inklivshanden 
bjuder sin färg och kan visa utgångsin-
tresse genom att göra det på treläget.
 På 22, 23 och 2s är partnerns 
kravbud 2 sang. Lägsta färgbud – t ex 
(1NT)-22-(pass) – 23 söker andrafär-
gen och kan avpassas. Om partnern 
går förbi lägsta färgbud är det natur-
ligt med 6+ färg. Höjningar är pri-
märt spärrande. 
 Kravbudet 2 sang är stark utgångs-
invit och söker andrafärgen. 
 Om öppningssidan bjuder efter ett 
DONT-inkliv dubblar (redubblar) 
partnern för att söka den okända 
färgen. Andra bud är naturliga. 
 Avsaknad av en stark dubbling, gör 
metoden tveksam mot svag sang.

WOHLIN

Wohlin är en konstruktiv metod mot 
främst svaga sangöppningar men kan 

också användas mot stark sang. 
 Inklivshanden visar en högfärg 
och en lågfärg (minst 4-5 eller 5-4) 
med 2c, medan 22 visar högfärgerna. 
Inklivet 2 sang är utgångskrav med 
någon tvåfärgskombination.
 På 2c söker 22 högfärgen. På 22 är 
2 sang rondkrav. 
 Med de tre inledande händerna 
bjuder man med a) och b) 22 och med 
c) 2c.

NILSLAND

Nilsland är en konstruktiv metod med 
styrkevisande dubbling som passar 
mot stark och svag sang.

2c  Minst (54) i 3+s eller en bra   
 hand med minst 3-3 i högfärg - 
  erna och en minst femkorts  
 lågfärg. 22 är relä, som ber   
 inklivaren visa sin längsta färg,  
 då 2 sang visar 5-5  och extra   
 värden) och 3c/2 äkta färg.
 23/s  visar 4+ stöd med begrän- 
 sad  hand och 3c/2 är nu natur- 
 ligt  med trekorts högfärg.
 2NT  är allmänt krav med fyr- 
 stöd i minst en högfärg. Inkliva- 
 ren  återbjuder 33 med högfärg  
 erna  och minimum; 3s/43   
 (längsta  färg) med maximum   
 eller 3c/2  naturligt krav.  
 4c/2 med renons och  
 slamintresse.
 3c/2  är nturliga krav
 33/s och 43/s är femkortsfärg.

22  Multityp med: svagt inkliv i  
 högfärg, konstruktivt inkliv i  
 lågfärg eller utgångskrav med  
 stark tvåfärgshand.  
 23/s ber partnern passa med  
 färgen eller korrigera – 2 sang  
 visar tvåfärgs pråmen. 2NT är i
 invit med anpassning till hög- 
 färgerna.

>
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23/s Naturligt, konstruktivt inkliv 
  med sexkorts högfärg eller med  
 sidolågfärg. Höjning är mild   
 invit. 2NT är rondkrav och   
 inklivaren visar eventuell sido- 
  färg eller bjuder 33/s med   
 minimum, 3NT eller 43/s med  
 tillägg.

2NT Lågfärgerna
3c/2 Spärrbetonat

Med de tre inledande händerna bjuder 
man med a) och b) 2c och med c) 
pass.

VALET AV SANGFÖRSVAR

Vilken metod ska man då välja?  Det 
är en personlig process, men min 
favorit är Asptro som en enkel metod 
för att lätt komma in i budgivningen 
så snart man har en obalanserad hand 
med minst en högfärg, även med en 
längre lågfärg, t ex:

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

Med Asptro kan man med 2c visa 
minst fyra hjärter med en tills vidare 
okänd sidofärg, som oftast är längre. 
Därmed undersöks primärt om 
hjärtern duger som trumf genom att 
partnern via reläbudet 22 förnekar 
intresse för hjärtern och inklivaren 
kan bjuda 3c.
 Med Brozel visar 2c hjärter och en 
lågfärg, men de inbördes längderna är 
okända. 
 CRASH visar med 22 mjuka eller 
hårda färger, men oklara längder. 
 Enligt DONT visar 2c klöver plus 
en okänd färg men okända inbördes 
längder. 
 Landy och Nilsland saknar bud för 
denna handtyp.
 TRASH visar med 2s mjuka eller 
hårda färger med okända inbördes 
längder. 

 Nilsland har inget bud för handen.
 Wohlin slutligen kan använda 2c  
för att berätta om en högfärg och en 
lågfärg, återigen med okända längder.
Nackdelen med att visa två färger med 
5-4 eller 4-5 är att partnern tvingas 
preferera utan att veta vilken färg som 
är den längre. Detta undviker man 
med Asptro, som i stället har nackde-

len att partnern bjuder 23 efter 2c-22 
med:

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

och blir nervös om inklivaren passar 
med sin femkorts hjärter!
 Läs mera på www.syskon.nu  
om sangförsvar och många andra 
metoder.

MiniBridge

Det beräknas finnas drygt en miljon kortspelare i världen 

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

Alla spelar efter samma regelbok. Här ska du på några 

minuter få en inblick i kortspelet som roar och utmanar. 

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

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

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

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

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

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

Protokoll finns på nästa sida.

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

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

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

Denna folder på sex sidor ger kortfattad information 
om bridge och instruktioner hur minibridge spelas. 
I foldern finns även protokoll, där resultatet kan 
noteras.

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

Ny folder!

>


