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Svenska Cupen arrangerades som en 
del i förbundets 80-årsfirande 2013. 
Från arran görshåll hade man hoppats 
på 250 lag, men hela 680 lag kom till 
start då många lockats av att kunna 
spela ihop sin första guldpoäng. I 
finalen då stod Lavec Scania, med 
Johan Dieden, Peter Fredin, Anders 
Wirgren, Johan Bennet, David Probert 
och Thomas Andersson, som slutseg-
rare. Finalen avgjordes då på böljan 
den blå, ombord på kommandobryg-
gan på Stena Scandinavica.
 De 16 kvarvarande lagen i årets 
upplaga av Svenska Cupen drabbade 

samman på Bridgens Hus i Uppsala. 
Utgången blev i stort densamma som 
när tävlingen först såg dagens ljus. 
Scania med Anders Wirgren, Johan 
Bennet, David Probert och Thomas 
Andersson fick ta emot segerchecken, 
i år på hela 80.000 kr.
 Finalen mot lag Bretz (Gunnar 
Sjökvist, Håkan Johansson, Stefan 
Jönsson och Arne Eriksson), slutade 
med 241–196 i Scanias favör.
 Bretz vann första segmentet av 
sex, men sedan vann Scania de fyra 
efterföljande. Den första brickvinsten 
i finalen gick till Bretz:

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Probert Eriksson Andersson Jönsson
   12  
pass 13 1s 23  
3c 43 4s pass 
pass 53  pass pass 
D pass pass pass

TEXT: BERTIL G JOHNSON, GRYTHYTTAN  FOTO: LINNEA EDLUND, UPPSALA OCH LARS OA HEDLUND, STOCKHOLM

Efter en stabil insats blev det Scania som tog hand om segerchecken i 
Svenska Cupen. Laget tog ledningen i början av den andra av de sex final
omgångarna mot småländska lag Bretz och även om marginalen inte var  
stor såg slutsegern aldrig ut att vara riktigt hotad.

Andra cupsegern för Scania

Svenska Cup-vinnare, fr v David Probert, Anders Wirgren, Thomas Andersson och Johan Bennet.
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Här finns i mitt tycke en liten poäng.
 Jag vet nu inte vilka överenskom-
melser Scania-paret har om inkliven, 
så någon recension är det inte fråga 
om. Däremot illustrerar given en god 
princip i standardmetoderna.
 Att kliva in med 1s på en hand som 
Nords är inte att rekommendera. När 
det handlar om en långfärg med klen 
toppstyrka är det bättre att spärra till 
den nivå man tror sig orka med. Det 
ger partnern bättre möjligheter att 
värdera sin hand.
 Syds hand med åtminstone två 
troliga toppstick och därtill fyrkorts 
trumf motiverar förstås en dubbling 
på 53, när partnern gjort ett normalt 
1s-inkliv. Lika självklart är det inte 
om Nord bjudit 2s.
 Nu gick 53 förstås hem, även om 
Arne Eriksson hade ett obehagligt 
ögonblick när han måste stjäla den 
tredje klövern lågt.

HÖGT SPÄRRBUD

Det där med spärrbud är ju ett stän-
digt problem. Vilken nivå är den rätta? 
Riskerar man att pressa motståndarna 
till ett kontrakt som de annars inte 
hittat?
 Arne Eriksson i lag Bretz stod 
förmodligen för årets toppnotering på 
bricka 50 av finalens 96:

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Probert Eriksson Andersson Jönsson
   pass 
12  63 D pass 
pass pass

Här uppkom en liten diskussion om 
hur långt de negativa dubblingarna 
kan sträcka sig. Thomas Andersson 
var av den uppfattningen att sextricks-
nivån i alla fall var utesluten. David 
Probert hävdade för sin del den prak-
tiska ståndpunkten att oavsett gräns-
dragning avsåg han att straffpassa.
 Få kort har nog varit så ovälkomna 
som Stefan Jönssons ruteress. Och 
att hjärtern satt 1-1 var inte heller 
särskilt glädjande. Men på det hela 
taget kunde knappast 300 vara någon 
katastrof. Likabricka blev resultatet.

SLAM RUNT HÖRNET

Finalens femte omgång började med 
lite småpoäng till Bretz men sedan 
kom en rejäl vändning med detta:

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Probert Eriksson Andersson Jönsson
 pass pass pass 
1c pass 12  pass
13 pass 1s pass 
2c pass 22  pass 
2NT pass 32 pass 
42 pass 52 pass 
62 pass pass pass

Inledningen med stark klöver och 
fram till och med 2 sang visade 
att David Probert hade en riktig 
”pråm” med 5-4 i de röda färgerna 
och Thomas Andersson prefererade 
rutern. När Thomas sedan kunde höja 
till utgång tyckte David att slammen 
borde finnas runt hörnet.
 Det kom spader ut gick till esset 
och sedan var det dags att välja linje. 
Ruter till handen och hjärtermask var 
förstås en möjlighet men inte ens om 
masken gick var hemgången given. 
Thomas valde därför att panga ner 
ess och kung i hjärter för att fortsätta 
med en hacka men hade fortfarande 
en obehaglig gissning: stjäla högt eller 
lågt? Det var ju bara åskådarna som 
visste att det inte spelade någon roll.
 Hjärterdamen tydde på 3-3-sits och 
Thomas stal lågt – men visst hade det 
varit vackert om Väst spelat damen 
från D-x?
 Hemgången gav 10 imp när det 
andra bordet spelat 43.

N A T I O N E L L T  S V E N S K A  C U P E N
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Tillbaka – efter 17 års frånvaro!

Louise Hallqvist (tidigare Johansson) och Ylva Johansson har hittat tillbaka  
till de gröna borden.

TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN

Systrarna Ylva och Louise Johansson tillhörde landslaget och var 
med och spelade EM för Sverige i italienska Montecatini 1997.
 Under årets Bridgefestival syntes de vid de gröna borden igen  
– efter 17 års frånvaro.

När det svenska damlandslaget spe-
lade EM i Italien för snart 20 år sedan 
hette två av spelarna Ylva och Louise 
Johansson. Tillsammans med Pia 
Andersson, Lena Kärrstrand, Mari 
Ryman och Linda Långström blev 
svenskarna nia.
 Familjebildning och barnafödande 
gjorde sedan att bridgen fick komma i 
andra hand – eller rättare sagt inte alls.

LA KORTLEKEN PÅ HYLLAN

De tidigare landslagsspelarna lade 
kortleken på hyllan. 
 – Det tar mycket tid med familjen. 
Man har inte tid helt enkelt och vi vill 
spela regelbundet. Annars är det ingen 
idé, säger de båda tvåbarnsmam-
morna.
 I våras bestämde sig dock systrarna 
för att ta upp bridgespelandet igen.
 – Vi har spelat ligan på S:t 
Erik, berättar Louise Hall-
qvist.
 – Annars var det 17 
år sedan vi spelade 
senast.

HAR LÄRT SIG CYKLA, 

MEN INTE VÄXLA

Nu är de tillbaka, men 
mycket har förändrats på de här 
åren.
 – Det är extremt mycket att tänka 
på. Man har lärt sig att cykla, men 
man ska kunna växla också, säger 
Louise och drar parallellen till bud-

givningen och själva spelet.
 Systrarna var med under Tylö-

sandstiden. Årets Bridgefestival var 
den första de besökt.

 – Vi trivdes bra. Brid-
gefestivalen är proffsig 
och bra arrangerad, men 
det är superstres-
sigt med 

14-minu-
tersronder. 

Vi har frågat de 
andra, men de tycker 

det är lugnt, säger Ylva 
Johansson.

MÅLET ÄR ATT KOMMA TILLBAKA

Under Bridgefestivalen hann de med 

att spela en hel del sidotävlingar.
 – Det gick jättebra, tycker jag. Mål-
sättningen är väl att komma tillbaka 
dit vi var när vi slutade spela för 17 år 
sedan, säger Louise och fortsätter.
 – Jag har saknat spelandet. Det har 
varit vårt sätt att umgås. Vi gillar att 

spela kort när vi träffas.
 Systrarna saknar dock 

unga tjejer runt brid-
geborden, inte minst 
under Bridgefestivalen.
 – Tyvärr är det ont 
om dem. Haffa dem 

som byter brickor så att 
de lär sig! är Louise Hall-

qvists rättframma tips.

P R O F I L E R  T V Å  S Y S T R A R
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Rolf och Kent spelar en gång i veckan 
bridge på Strömstads BK. 
 – En bridgespelare på klubben i 
Strömstad kom med idén att starta en 
bridgekurs på stadens nyetablerade 
asylboende, berättar Karlsen.
 – Kent Karlsson och jag erbjöd oss 
att utarbeta ett koncept. Innan jag ifjol 
gick i pension, hade jag etablerat och 
drivit en privat tolktjänst, så jag insåg 
vikten av att använda tolkhjälp under 
kursen. 
 – Rätt var det var så var vi igång!
 Karlsen berättar att de genomför 
all teori på engelska. Han har lärt två 
personer i tolkningsmetoder. Den ene 
har tigrinja som modersmål, ett språk 
som talas i Eritrea och Etiopien, den 
andre är syrisk arab, men båda talar 
engelska.
 – Nu har vi flera från Etiopien, 
Eritrea och arabiska länder som går 
på bridgekurs med hjälp av tolk. Det 
fungerar förvånansvärt bra. Budlådor, 
kortlekar och powerpoint med fo-
kus på bilder av spelkort är effektiva 
hjälpmedel i inlärningsprocessen. Till 
grund ligger ett kursmaterial som SBF 
tagit fram. Parallellt med själva spelet, 
lär vi dem svenska ord och uttryck om 
bridge.

 – Själv arbetar jag som norsklärare 
för unga asylsökande och kan se för-
delarna med generell språkträning i 
en bridgekurs. Man lär sig språk bäst 
genom praktisk användning!
 – Det är många som väntar svar 
på sin asylansökan medan andra re-
dan fått positivt svar och väntar på 
att komma ut i en bostadskommun. 
Många av dessa är potentiella brid-
gespelare i framtiden. Här kan både 
Norge och Sverige göra en insats, för 
att skapa en spännande fritidssyssel-
sättning för många nyanlända, säger 
Karlsen.
 – Det bör utarbetas en skräddar-
sydd nybörjarkurs för nyanlända asyl-
sökande och som ska finnas tillgänglig 
för klubbarna.
 – Strömstads kommun bidrog med 
3.500 kr, när de fick höra om vår idé, 
avslutar Karlsen.
 Är du eller din klubb intresserad? 
Artikelförfattaren är i vart fall det. 
Här har man inte bara möjlighet till 
att främja bridge som hobby, utan 
också samtidigt göra skillnad för 
människor i en utsatt situation.

Asylsökande lär sig 
bridge i Strömstad
TEXT: ERLAND SKJETNE, NORGE  FOTO: ROLF KARLSEN, NORGE

De dominerar media, ibland i positiva tongångar men ofta 
också med negativ klang. De får vänta på att något ska 
hända. Länge. De är asylsökande – och kan lära sig spela 
bridge. Det har norske Rolf Karlsen, Halden, och Kent Karls
son, Strömstad, erfarit.
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FREDAG 28 JULI 
08.00-22.00 Bridge-Golf
09.00-18.45  SM Par Veteran 
14.30-18.00  Brons 1, handikapp
15.30-21.15  Silver 1, Imp-över-fältet 
19.00-22.30  Brons 2

LÖRDAG 29 JULI 
09.00-14.15  SM Par Veteran 
10.00-13.30  Brons 3 
11.30-12.00  Chairman’s Cup, 
 Captain’s meeting (Eng)
12.00-12.30  Captains meeting (Sve) 
13.00-20.40  Chairman’s Cup kval, 
 Gröna Hissen 
14.30-18.05  Brons 4, handikapp 
15.30-21.15  Silver 2 
19.00-22.30  Brons 5

SÖNDAG 30 JULI 
09.00-18.45  SM Par Damer  
10.00-19.40  Chairman’s Cup kval, 
 Gröna Hissen 
10.00-13.30  Brons 6 
14.30-18.00  Brons 7, handikapp* 
15.30-21.15  Silver 3 
19.00-22.30  Brons 8

* Efterföljande seminarium

Bridgefestivalen 2017 – spelschema
(Med reservation för programändringar)

MÅNDAG 31 JULI 
09.00-14.15  SM Par Damer  
10.00-14.10  Chairman’s Cup, 32 lag 
10.00-14.10  Chairman’s Cup, 
 Bonuscupen, 32 lag 
10.00-13.30  Brons 9 
14.30-18.05  Brons 10, handikapp*
15.30-21.15  SM-par Nybörjare 
15.30-21.15  Silver 4 
15.50-20.00  Chairman’s Cup, 16 lag
15.50-18.30  Chairman’s Cup, 
 Bonuscupen, 32 lag 
19.00-22.30  Brons 11, Mixed
19.00-21.40  Chairman’s Cup, 
 Bonuscupen, 16 lag

TISDAG 1 AUGUSTI 
09.00-13.35 SM Par Mixed, sista dansen
09.30-12.00  SM Par Nybörjare 
10.00-20.40  Chairman’s Cup, kvartsfinal
10.00-14.10  Chairman’s Cup, 
 Bonuscupen, 16 lag 
10.00-13.35 Brons 12
14.30-18.00 Brons 13, handikapp*
15.00-20.30 SM Lag Veteran, kval
15.20-19.30  Chairman’s Cup, 
 Bonuscupen, 8 lag 
15.30-21.15 Silver 5
19.00-22.30  Brons 14

Delta med ett lag i öppna SM lag 
veteran! Tävlingen spelas under 
Bridgefestivalen och är öppen för 
er som är födda 1957 eller tidi-
gare. 

B R I D G E F E S T I V A L  S P E L S C H E M A

ONSDAG 2 AUGUSTI  
09.00-18.45  SM Par Mixed 
09.30-16.35  SM Lag Veteran, kval
09.30-13.00  Brons 15, max klövernål 
09.30-13.00  Brons 16, max ruternål 
10.00-20.40  Chairman’s Cup, semi
10.00-14.10  Chairman’s Cup, 
 Bonuscupen, 8 lag
10.00-13.30 Brons 17
14.30-18.00  Brons 18, handikapp* 
15.30-21.40  Silver 6, Gröna Hissen lag 
15.50-20.40 Chairman’s Cup, 
 Bonuscupen, 4 lag
17.30-20.10 SM Lag Veteran, 8-del
19.00-22.30  Brons 19

TORSDAG 3 AUGUSTI
09.00-14.15  SM Par Mixed 
09.30-12.10  SM Lag Veteran, kvartsfinal 
09.30-13.55  Brons 20,  
 Gröna Hissen lag
10.00-20.40  Chairman’s Cup, final 
10.00-14.50  Chairman’s Cup, 
 Bonuscupen, 4 lag 
10.00-13.30  Brons 21 
13.10-15.50  SM Lag Veteran, semi
14.30-18.05  Brons 22, handikapp* 
15.30-21.25  Silver 7, Gröna Hissen par
15.50-20.40 Chairman’s Cup, bonus- 
 cupen, match om 3:e pris 
16.20-19.30  SM Lag Veteran, final  
 + match om 3:e pris 
19.00-22.45  Brons 23 

FREDAG 4 AUGUSTI
09.30-19.00  SM Par Open, semifinal 
10.00-13.30  Brons 24 
14.30-18.00  Brons 25, handikapp 
15.30-21.15  Silver 8 
19.00-22.30  Brons 26 

LÖRDAG 5 AUGUSTI
09.00-19.00  SM Par Open, final 
10.00-13.30  Brons 27
14.30-18.00  Brons 28, handikapp
15.30-21.15  Guldgruvan 
 Gröna Hissen par 
19.00-22.30  Brons 29

SÖNDAG 6 AUGUSTI 
09.00-14.00  SM Par Open, final 
09.30-14.50  Guldgruvan, final
10.00-13.30  Brons 30

SM LAG
V E T E R A N

Kval pågår tisdag-onsdag 1-2 au-
gusti. Lag som avancerar spelar 
onsdag kväll 2 augusti och tors-
dag 3 augusti. Anmälan ska ske på 
förbundets hemsida eller på plats 
i Örebro. Sista anmälningsdag är 
31/7 kl 20.00. I tävlingen spelas 
om mästarpoäng enligt gällande 
bestämmelser. Startavgiften är 
1.600 kr per lag. Spelavgiften 
ska vara betald före spelstart. 
400 kr i rabatt vid betalning se-
nast 28/7. Vi ses i Örebro!
 ”TAKE” – mästare 2016
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I firandet deltog från Svenska Bridge-
förbundet ordförande Mats Qviberg, 
verksamhetschef Micke Melander och 
från kansliet i Örebro Micael Svens-
son. Från Örebro Läns Bridgeförbund
hedrades klubben av ordförande Lars 
Marcusson.
 Suverän tävlingsledare var Torsten 
Åstrand, Motala Bridgeallians, som 
även överlämnade en jubileumsgåva.
 Jubileumsdagen inleddes med en 
silvertävling, där förbundsrepresen-
tanterna, tillsammans med klubbens 
egna ess, Jimmy Herrdin och Kent 
Karlsson, toppade resultatlistan. Stort 
grattis till alla pristagare, som hade ett 
digert prisbord att välja från.

JUBILEUMSLOTTERI GAV KLÖVER

Kvällen upptogs av jubileumsmiddag. 
Måltiden var både trevlig och hög-
tidlig, med många olika inslag. Mats 
Qviberg svarade för det hjärterliga 
högtidstalet och Lars Marcusson höll 

ett färgstarkt 
gratulationstal 
med såväl tal, 
sång som stor 
blombukett. 
Det var upp-
skattat!
 En huvud-
attraktion var 
slutdragning 
i det jubi-
leumslotteri, 
som klubben 
anordnat med 
presentkort varje 
månad under ett 
år. Slutdragningens högsta vinster var 
till ett värde av 10.000, 5.000, 2.000 
och 1.000 kronor. Inga dåliga klöver!
 Ett uppskattat inslag var förstås 
också utdelning av förtjänsttecken 
till sju medlemmar. Än är det ruter i 
legendarerna!
 Dans till levande orkester och 

många glada 
skratt, avslutade 
festkvällen.
 ABK Singel-
ton, Askersund, 
är idag Örebro 
läns näst största 
bridgeklubb, 
med en fantas-
tisk medlems-
utveckling och 
nu en handfull 
speltillfällen 

varje vecka. Klubbens progressiva 
utveckling beskrev ordf Roland Karls-
son under middagen i sin historiska 
exposé.
 Klubben har en tydligt formulerad 
vision, både vad avser spel och gemen-
skap och denna fick ett fint uttryck i 
detta jubileumsfirande. Ordet bridge 
fick ett ansikte – många broar byggdes
mellan deltagarna denna dag!
 Vi ser med tillförsikt fram emot den 
8 oktober 2026. 
 Då firar klubben 70 år!

ABK Singelton firade 60 år
TEXT: BENGT FRIBERG, HAMMAR  FOTO: KJELL POSSE, ÅMMEBERG

ABK Singelton, Askersund, firade den 8 oktober sitt 60årsjubileum. En silvertävling 
och efterföljande guldkantad middag ägde rum på Hotel Norra Vättern i Askersund.

Jubileumsmiddag och dans avslutade ABK Singeltons 
60-årsjubileum.

Dagen inleddes med en silvertävling.

L A N D E T  R U N T  A B K  S I N G E L T O N  6 0  Å R
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DANIEL GULLBERG:
• ETT ÅR MED BRIDGE 
Svenska Bridgeförlaget; 196 sidor

När jag som-
maren 1969 
gick ut gym-
nasiet var jag 
rejält skoltrött 
– och hade pre-
cis börjat spela 
tävlingsbridge. 
Ett år framåt 
gjorde jag näs-
tan inget annat än spelade bridge, till 
mina föräldrars stora förtvivlan.
 Så när unge Daniel Gullberg skri-
ver om säsongen 2012-13, då han tog 
ett sabbatsår från sina universitets-
studier för att spela bridge mer eller 
mindre på heltid, känner jag igen mig 
själv: tävlandet, teorierna, de eviga 
diskussionerna och alla de fantastiska 
givarna. Till skillnad från mig, var Da-
niel redan etablerad juniorstjärna och 
fick därför spela med de allra bästa, 
vilket är en förutsättning för den som 
vill bli riktigt bra. 
 Gillade jag vad jag läste? Jo då, 
hur skulle jag kunna annat när det 
står att upplysningsdubblingen är 
hans favoritbud (mitt med!) eller att 
han rekommenderar det budsystem 
som jag själv utvecklat och spelat de 
senaste trettio åren (1c, naturligt eller 
en jämn hand, med överföringssvar)? 
 Att man i valet mellan två trumf-
färger bör föredra den svagaste, kallas 
Vondracek-paradoxen. I boken ger 
Daniel en ovanlig tillämpning, som jag 

aldrig sett förut, men som säkert stäm-
mer. Även för vanligare situationer 
ger han många råd, som nästan alltid 
är bra.
 Här förekommer många namn, 
och även om jag vet vilka de flesta är, 
finns säkert presumtiva läsare som inte 
gör det. En kort presentation av alla 
personer som dyker upp efterhand 
hade därför underlättat för läsaren och 
gjort texten mer levande.
 Språket flyter bra och att det 
ibland blir väl mycket bridgejargong 
gör ingenting. För att vara ett debut-
verk är det riktigt bra. Jag hoppas 
därför få läsa mer av Daniel Gullbergs 
penna längre fram.
 Rekommenderas.

BILL TREBLE:
• DEFENDING AT BRIDGE – A FIRST COURSE
Master Point Press; 162 sidor

Att motspel är 
svårt vet alla, 
men det är 
också där man 
kan förbättra 
sig snabbast, 
om man får tro 
författaren i 
förordet.
 Den här 
boken vänder 
sig till vanliga bridgespelare som vill 
lära sig spela bättre motspel än tidi-
gare. Det tror jag också att de som läst 
den här boken kommer att göra, efter-
som den bjuder på många goda råd.
 Som sig bör, börjar Bill Treble 

TEXT: ANDERS WIRGREN, MALMÖ 

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

Beställ direkt på www.bridgeforlaget.se!

Väx med Bridgeförlaget!

Tel 020-52 13 13

DANIEL GULLBERG

ETT ÅR 
MED BRIDGE

ETT ÅR 
MED BRIDGE

ETT Å
R M

ED
 BRID

GE                                           D
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NIEL GULLBERG

med det viktiga utspelet, i tre kapitel: 
först vad höga eller låga kort betyder, 
sedan målet med utspelet, och slut-
ligen vilka slutsatser man kan dra av 
budgivningen. Nästa två kapitel hand-
lar om markeringar, först i trumfspel, 
sedan i sang. Därefter kommer påspel 
i tredje hand samt vad som händer 
inne i spelet när man sakar, eller 
vänder med en ny eller gammal färg. 
Boken avslutas med ett kapitel om 
situationer då utspelskortet framför 
allt baseras på budgivningen, t.ex. när 
partnern har dubblat slutbudet.
 Författaren förklarar utförligt me-
kanismen bakom utspel, markeringar, 
sak och vändor och avslutar varje 
kapitel med flera belysande exempel. 
Det gör det lätt att hänga med.
 En del råd är kanske inte de bästa 
i mina ögon – men det betyder inte 
att de är dåliga – och några givar är 
felaktigt analyserade, men det kan jag 
överse med, eftersom de poänger för-
fattaren vill få fram är viktiga och bra. 
I rätta händer tror jag den här boken 
kan göra god nytta, varför jag gärna 
rekommenderar den.

Tomtens nya böcker

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

ALEX ADAMSON & HARRY SMITH:
• IF I ONLY HAD A HEART
Master Point Press; 242 sidor

Trollkarlen 
Från Oz är en 
berömd barn-
bok från 1900, 
och en ännu 
mer berömd 
filmatisering 
från 1939 med 
Judy Garland 
i huvudrollen 
(det är i den hon 
sjunger Over The Rainbow).
 I den här humoristiska och trev-
liga boken utspelar sig handlingen på 
en fiktiv bridgeklubb kallad Over The 
Rainbow Bridge Club. Den uppstod 
när en damklubb, Lollipop Guild, och 
en herrklubb, Lullaby League, tyckte 
att de gott kunde slå ihop sina påsar. 
Den nya klubben befolkas av diverse 
märkliga karaktärer som fått namn 
från boken: Dorothy, Faster Em, Far-
bror Henry, Lejonet, Fågelskrämman, 
Plåtmannen, Häxorna och så förstås 
Trollkarlen själv. De påminner också 
om förebilderna till stor del: Lejonet, 
t ex, utstrålar stort självförtroende 
vid första anblicken, men när det het-
tar till vid bridgebordet sviker modet 
honom, precis som i boken.
 Författarna samarbetade för första 
gången med en bok om Skottlands 
första VM-slutspel i bridge, Scotland’s 
Senior Moment. Det gjorde de bra, 
men här tycker jag att de lyckas ännu 
bättre. Att skriva bridgehumor är inte 
lätt, det kan lätt bli plumpt eller över-
drivet, men det här gillade jag. Tonen 
är fin, och när givarna är spännande 
och välanalyserade, har jag haft en 
riktigt trevlig stund under läsningen. 
Det hoppas jag fler får.
 Rekommenderas.

Nybörjarträffen spelas någon 
gång under tiden 

1 – 24 april 2017
Alla klubbar anslutna till Svens-
ka Bridgeförbundet är välkom-
na att delta i tävlingen. 

Nybörjarträffen spelas som si-
multantävling, vilket innebär att 
man spelar samma givar på alla 
klubbar. Omkring 350 par bru-
kar vara med. Klubben avgör 
själv vilket datum inom perio-
den den önskar spela.

Nybörjarträffen är öppen för alla 
som gått eller går en nybörjarkurs 
som startat tidigast 2015-07-01. 

Klubbar anmäler heat via mail 
till ventura@bridgeforlaget.se.

De 24 bäst placerade paren blir 
direktkvalificerade till SM Par 
Nybörjarträffen, som spelas 31/7– 
1/8 på Bridgefestivalen i Örebro. 
Silverpoäng delas ut till de främst 
placerade. Förutom medaljer till 
ettan, tvåan och trean sponsrar 
Svenska Bridge förlaget SM-fina-
len, så att alla finalister får pris!
 
Mer information hittar ni på 
www.svenskbridge.se.

SVENSK MÄSTARE
för nybörjare – är det du?

— Emma Karlsson och Fredik Larsson, vinnare 2016 —
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S Y S T E M  &  K O N V E N T I O N E R  O F F E N S I V A  D U B B L I N G A R

Som utlovat fortsätter vi med de 
offensiva dubblingarna och tittar 
denna gång på situationer där vi 
kommit överens om en trumffärg. 
Låt oss utgå från ett vanligt läge:

DU NORD JAG SYD
13 1s 23  2s 
?

Om du bara vill slåss om delkon-
traktet, bjuder du förstås 33. Vill du 
invitera till utgång, har du handen 
handen full av bud att välja mellan. 
Jag föreslår att vi använder naturliga 
inviter och du bjuder alltså den färg 
där du är intresserad av assistans. 
Följaktligen väljer du 32 och inte 3c 
med denna hand:

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

Men vad betyder det om du dubblar? 
Eftersom du inte inviterar i en lågfärg 
har du inte den typen av hand. För en 
mer balanserad invithand har du  
2 sang att tillgå. Så vad återstår? 
 Vad sägs om att du inte bara invite-
rar utan också ger mig möjligheten att 
straffpassa? Det kan ju vara rätt när 
du har en utpräglat defensivstark hand 
utan färglängder:

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

Nu gör vi det lite besvärligare:

DU NORD JAG SYD
13 22 23  32 
?

Nyss hade du mycket att välja på – nu 
just ingenting alls. Här får dubblingen 
stå för alla inviter, eftersom du fortfa-
rande behöver 33 som kämpabud. 
 Och ännu en nyans:

DU NORD JAG SYD
13 2c 23  3c 
?

Nu kan du bjuda färginviterande 
32, så en dubbling antyder att det är 
spader du vill ha hjälp i.
 Samma tänkande tillämpar vi även 
när motståndarna öppnat:

DU NORD JAG SYD
   13 
1s 23  2s 33 
?

Bjuder du nu 3s, är detta ingenting 
annat än ett försök att ta hand om 
kontraktet. För att visa utgångsin-
tresse dubblar du. 

AKTIVA OCH PASSIVA LÄGEN

I de inledande situationerna fanns 
fortfarande chansen till utgång 
och hade därmed behov av seriösa 
utgångsinviter. Låt oss kalla dem 
aktiva budlägen. Helt annorlunda är 
detta:

JAG NORD DU SYD
13 1s 23  2s 
pass pass ?

Du begränsade din hand redan med 
23 och jag tog inget initiativ. Detta 
kallar vi ett passivt budläge: utgång är 
inte längre att tänka på och frågan är 
bara om vi ska fortsätta kämpa. 
 Den här skillnaden är viktig. I 
aktiva lägen siktar våra initiativ på att 
bedöma chansen till utgång. I passiva 
lägen är det bara kampen om delkon-
traktet som gäller. Skillnaden klargör 
också vad en dubbling i ett odiskute-
rat läge ska betyda:

JAG NORD DU SYD
1s 2c 2s 33  
D pass ?

Visst kan man tänka sig att jag har till 
en straffdubbling, men läget är aktivt 
och då är det de konstruktiva ambi-
tionerna som härskar. Eftersom 33 
är maximalt spärrande är dubblingen 
den enda utgångsinvit jag har. Tror jag 
bara på straff, måste jag passa. 

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

Vi är väl överens om att också detta är 
ett aktivt läge? Redan mina 2c säger 
ju att utgång inte kan vara långt borta. 

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

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

Offensiva dubblingar 2
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Dubblingen berättar därmed bara att 
jag fortfarande inte är säker på vad 
som ska spelas. Min hand kan vara:

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

Jag har inte tillräckligt bra spader för 
3s men för bra kort för stillsamma 
4c. 5c är emellertid inte riktigt aptit-
ligt med två hjärterhackor. 

PRINCIPEN NATURLIGT

Detta är en vanlig situation som jag 
många gånger sett orsaka problem:

DU NORD JAG SYD
12 pass 22 23   
?

Att det är ett aktivt läge är givet. 
Därmed är allt utom 32 konstruktivt. 
Men vilka händer ska du dubbla på? 
Säg att du har denna hand:

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

Om du tänker dubbla för att visa 
spader är vi inte överens. När du har 
ett naturligt bud att ta till väljer du 
det, dvs. 2s. En dubbling bör förneka 
både spaderfärg och en hygglig klöver. 
Det är vad jag menar med ”principen 
naturligt”. 
 Eftersom du säkert väljer 2 sang 
med dubbelhåll i hjärter antyder 
dubblingen alltså händer som dessa:

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

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

Principen naturligt innebär också att 
vi undviker förvirring när motstån-
darna bjudit var sin färg:

DU NORD JAG SYD
12 1s 22 23   
?

Läget är aktivt och det finns gott om 
budutrymme. Det ger dig mycket att 
välja mellan – utnyttja det!

 Flera gånger har jag sett spelare på 
din plats välja 2s med innebörden att 
fråga om spaderhåll. Det tycker jag är 
en underlägsen modell, eftersom det 
lämnar dig utan ett vettigt bud med 
följande hand: 

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

Principen naturligt tillåter dig att visa 
vad du har med 2s Samtidigt anty-
der du förstås att någon av de mjuka 
färgerna är klen. 
 Naturligtvis väljer du 2 sang om du 
har goda håll i båda högfärgerna och 
3c med styrka där, så dubblingen bör 
användas med någonting som detta:

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

 
DUBBLINGAR ATT TOLKA

Utifrån de nämnda principerna kan 
vi nu diskutera några budlägen. Din 
uppgift i vart och ett är att avgöra 
tempot – aktivt eller passivt – och att 
försöka ”se” min hand. 

DU NORD JAG SYD
 12 D 1s 
2c pass pass 22 
pass pass D

 
Du bjöd frivilligt 2c och därmed hade 
jag ett aktivt läge där jag inte agerade. 
Även du avstod från att gå vidare, men 
plötsligt tar jag ändå ton. 
 Det enda som förklarar min aktion 
är att jag trots allt har en hygglig hand 
men inte riktigt bra klöveranpassning. 
Jag vill därför att du överväger andra 
möjligheter och bör ha en hand som 
påminner om denna:

s E D kn 3  3 E 9 7 4  2 E 3  c 7 6 4

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

Det speciella när någon av oss öppnat 
med 1 sang är att det öppningsbudet 
är ovanligt väl definierat. Behovet av 
inviter är därmed ganska begränsat. 
Att jag skulle ha något större antal 
hjärter efter denna budgivning är inte 
troligt. Jag har också redan förklarat 
mig nöjd med ett delkontrakt och 
därmed är läget tydligt passivt. Det 
betyder emellertid inte att jag uteslu-
ter möjligheten att håva in 300 eller 
500 om nu någon av motståndarna 
överbjudit sin hand. Min dubbling 
betyder alltså att jag har hygglig 
defensivstyrka och inte heller är rädd 
att 3s kostar skjortan. Därmed bör 
dubblingen visa någonting i den här 
stilen:

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

DU NORD JAG SYD
   12 
13 1s 23 pass 
pass 2s D

Du passade i andra budronden och 
därmed är det fråga om ett passivt 
läge. Jag tror alltså att vi tål 33 men 
har också så bra ställt i spader att jag 
gärna spelar motspel:

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

JAG NORD DU SYD
  13 2c 
23 3c pass pass 
D

Detta är inget aktivt läge, eftersom jag 
visat en begränsad hand och du inte 
gjort något som helst försök att hitta 
utgång. Min dubbling säger förstås att 
jag tror vi tål 33 men den ger också 
alternativet att fånga Nord-Syd. Jag 
kan ha detta: 

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

S Y S T E M  &  K O N V E N T I O N E R  O F F E N S I V A  D U B B L I N G A R
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TEXT: ANDERS WIRGREN, MALMÖ  ILLUSTRATIONER: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

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

Steg för steg

”Vad mörkt det blir på eftermiddagen 
när man ställer tillbaka klockan”, tän-
ker du när du cyklar ner till klubben 
för den årliga Halloween-bridgen med 
lottade partners. Den brukar vara ett 
trevligt inslag i kalendern, och det 
hoppas du att årets tävling också blir.
 Du behöver inte oroa dig! När er 
duktige tävlingsledare Per har hälsat 
alla välkomna och förrättat lottdrag-
ningen sitter du mitt emot Karl-Jo-
han, som faktiskt varit medlem i klub-
ben ännu längre än du. Ni har haft 
otaliga duster under åren, och om du 
fått välja partner själv hade han kom-
mit högt upp på din önskelista. Din 
vapenbroder Bengt lottas ihop med en 
annan av klubbens trotjänare, Gunilla, 
och båda verkar lika glada över det.
 Karl-Johan berättar att han börjat 
använda femkorts högfärg och före-
slår att ni spelar så. ”Visst”, säger du, 
och när han fortsätter med ”gärna 
5542-systemet, så att 1c kan vara en 
dubbelton” nickar du igen. Klöverfär-
gen är sedan länge strykpojke i bud-
givningen, så att ta steget fullt ut och 
öppna de flesta jämna händer med 1c 
är en god idé. Du har själv provat på 
det då och då.
 De närmaste fem minuterna lägger 

Karl-Johan ut texten och förklarar hur 
han spelar efter klöveröppningen och 
varför det fungerar så bra. Du känner 
igen det mesta och hoppas att du kan 
komma ihåg det i kväll också.
 För övrigt enas ni om 15-17-sang, 
svaga två-öppningar, 2c enda krav, 
1-3-5-utspel och omvända markering-
ar. Det är ju precis så du spelar med 
Bengt i vanliga fall.
 Efter tre ronder räknar du med att 
ni har något över medel. Inget särskilt 
spännande har hänt, och alla inblan-
dade har skött sig väl, men ni har gått 
plus på delkontraktsgivarna, och i 
partävling är det ofta A och O. Det 
enda trista är att ni aldrig har öppnat 
med 1c.
 I den fjärde ronden kommer Bengt 
och Gunilla till ert bord. Vad trevligt! 
De skiner som solen, så du behöver 
inte fråga ifall de har börjat bra. Vissa 
saker går inte att dölja.
 Du har tagit plats som Syd och på 
rondens första bricka, när ingen sida 
är i zonen, tar du upp dessa kort:

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

VAD BJUDER DU?

1c.
 Äntligen kom den! Er sangöppning 

är på 15-17 hp, i likhet med de flesta 
andra par, och när du varken har en 
femkorts högfärg eller fyra ruter öpp-
nar du med uppsamlingsbudet 1c.
 Karl-Johan alerterar snabbt. Bengt 
undrar, får reda på att det är naturligt 
eller en jämn hand och dubblar sedan.

VAD MENAR BENGT MED DET?

Det är en upplysningsdubbling.
 Även om 1c inte garanterar klöver, 
är handens längsta färg alltid klöver 
om fördelningen är obalanserad. Där-
för vore det opraktiskt att inte kunna 
upplysningsdubbla med lämplig för-
delning. Att Bengt tänker så, vet du. 
Ni har ju en gammal princip att ”be-
handla klövern som äkta i den första 
budronden”, så även du hade kunnat 
dubbla med något som 4-3-4-2-för-
delning och 12 hp för att be partnern 
välja mellan de tre andra färgerna.
 Karl-Johans bud kommer inte lika 
snabbt, men till slut ligger 12 på bor-
det. Då är det din tur att alertera. Och 
när Gunilla frågar, säger du att det lo-
var minst 6 hp och förnekar femkorts 
högfärg. Du tillägger att Karl-Johan 
inte heller är så stark att han kan re-
dubbla och med det lova minst 10 hp, 
så hans styrka bör vara 6-9 hp.

F Ö R  M I N D R E  R U T I N E R A D E  S T E G  F Ö R  S T E G
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 Gunilla bjuder 22. Så är det du igen.

SYD VÄST NORD ÖST
1c D 12 22 
?

VAD BETYDER 22?

Ruter är en färg som Bengt inviterat 
till med sin dubbling, och 12-budet 
säger inget om rutern. Därför är 22 ett 
helt naturligt bud, troligen med fem 
eller fler ruter. Men för säkerhets skull 
frågar du Bengt, som säger att ”Vi har 
inte diskuterat det här läget, men det 
är säkert naturligt.”

VAD BJUDER DU DÅ?

Dubbelt.
 Om du passar och tänker ”Jag har 
en balanserad minimihand”, så kan 
ingen anklaga det för dig. Det är ju 
vad du har, och ingen tvingar dig att 
bjuda. Men Karl-Johan gillar att vara 
aktiv på låg nivå, så när du har dub-
belton i den färg som motståndarna 
vill spela, kan du upplysningsdubbla i 
hopp om att det är rätt att bjuda över. 
Det behöver det förstås inte vara, men 
att låta motståndarna spela två i låg-
färg i partävling när styrkan är relativt 
jämnt fördelad, och ni är i ofarlig zon, 
är sällan rätt.
 Bengt passar och Karl-Johan bjuder 
2s.

VAD TÄNKER DU BJUDA NU?

Pass.
 När du dubblar 22, kan Karl-Johan 
räkna med att du har två (eller tre) 
möjliga trumffärger. Om han har 4-4 
i högfärgerna bjuder han 23, så att du 
kan passa med fyra hjärter eller bjuda 
2s med fyra spader och fyra eller fem 
klöver. Så när han bjuder 2s har han 
inte fyra hjärter.
 Eftersom han inte bjöd 1s på dubb-

lingen, har han precis fyra spader, så 
du vet att ni bara har sju spader till-
sammans. Men på låg nivå är det inte 
hela världen, inte när ni är odubblade 
i ofarlig zon. Om det inte går hem, 
får ni hoppas att 22 hade gått fint för 
Öst-Väst.
 Gunilla frågar Karl-Johan om din 
dubbling, och när han svarar ”upplys-
ning”, funderar hon ett tag till och 
bjuder sedan 32.

VAD BJUDER DU DÅ?

Pass.
 Om ruteress varit spaderess, så att 
du haft 4-4-1-4-fördelning, hade du 
kunnat fundera på att bjuda 3s, men 
inte när du har balanserad fördelning, 
och definitivt inte med bara tre spader. 
På den här nivån ska ni ha minst åtta 
trumf för att konkurrera, gärna också 
lite fördelning.
 Även Bengt passar, så budgivningen 
är slut. Den gick så här:
 

SYD VÄST NORD ÖST
1c D 12 22 
D pass 2s 32 
pass pass pass

VAR DIN DUBBLING MENINGSLÖS?

Inte alls.
 Om du passat på 22, är risken stor 
att budgivningen tagit slut där. Ge-
nom att tänka positivt på låg nivå har 
du fått upp motståndarna en nivå. Kan 
de vinna nio stick har inget hänt, men 
vinner de bara åtta har ni bytt minus 
mot plus.

VAD SPELAR DU UT?

Klöveress.
 Med ess-kung i toppen på klövern 
finns ingen anledning att välja något 
annat. Sedan lägger Bengt upp träkar-
len, som för en gångs skull inte ska 
spelas av dig.

Väst (träkarlen) 
s K D 8 6   
3 E K 9 4   
2 8 4 3   
c 9 7  
  Syd (du) 
  s 10 7 3
  3 kn 8 3 2
  2 E 2
  c E K 6 5

HUR SER DET UT?

Svårt att säga.
 Bengt har en ordinär dubblings-
hand, men att han har dubbel klöver 
betyder att Gunilla kanske kan få en 
stöld på den korta trumfhanden.
 Spelföraren tackar artigt för korten 
och begär sedan klöversju från bordet. 
Karl-Johan lägger trean och Gunilla 
bekänner med fyran.

VAD MENAR KARLJOHAN MED SITT KORT?

Klövertre är ett lågt kort, så du ska 
tolka det som en positiv markering.

VILL HAN ATT DU FORTSÄTTER  

MED KLÖVER?

Nej.
 Budgivningen har avslöjat att han 
har precis fyra spader och högst tre 
hjärter. Gunilla, som bjudit ruter två 
gånger, har minst fem kort i den fär-
gen, så Karl-Johan har därför minst 
tre klöver. Att då fortsätta med klö-
verkung och en klöver till, kan inte 
gagna er.

VARFÖR MARKERAR HAN POSITIVT?

För att hjälpa dig att spela bra mot-
spel.
 Vinnande motspel går till stor ut-
sträckning ut på att hjälpa partnern 
genom att ge henne information, som 
hon kan använda. Nords lilla klöver 
i första stick säger ungefär ”Jag har 
något bra i klöver”. I det här fallet 
kan ”något bra” bara vara damen. 
Det betyder att om träkarlens trumf 

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

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

försvinner, så kan ni kanske vinna tre 
klöverstick.

OCH DÄRFÖR SPELAR DU...?

Ruteress.
 Att spela trumf för att stoppa spel-
föraren från att stjäla en av era vinnare 
är smart. Ofta till och med jättesmart. 
Helst hade du sett att trumfvändan 
kommit från partnern, men om Gunil-
la har en gissning i trumf, t.ex. kung-
knekt-tia femte, kommer hon ofta att 
göra rätt, så ruteress i vända kostar 
förhoppningsvis inte stick.
 Karl-Johan bekänner med rutertio, 
och när du fortsätter med rutertvå och 
bordet lägger fyran, kommer sjuan 
från honom. Gunilla sticker med da-
men.

HUR SATT TRUMFEN?

Karl-Johan har lagt sina ruter uppi-
från, vilket är samma sak som att han 
har längdmarkerat för ett udda antal. 
Det betyder att han har en trumf till. 
Om han kan komma in och spela sin 
sista ruter, blir det ingen klöverstöld 
på den korta trumfhanden. 
 I fjärde stick kommer klöverknekt 
från Gunilla. Då ska du lägga ett kort.

Väst (träkarlen) 
s K D 8 6   
3 E K 9 4   
2 8    
c 9   c  kn
  Syd (du) 
  s 10 7 3
  3 kn 8 3 2
  2 —
  c K 6 5

VAD GÖR DU?

Du lägger klöverfem.
 Om spelföraren har klöverdam, ska 
du ta för kungen för att inte gå miste 
om det sticket, men om så är fallet 
hade Karl-Johan inte markerat posi-
tivt på klöveress, så den möjligheten 

kan du glömma. Det viktiga i stället är 
vem som är inne efter det här sticket. 
Du har inga ruter kvar, och kan inte 
fortsätta tjata trumf. Därför lägger du 
lågt på klöverknekt, så att din partner 
kommer in.

VARFÖR DET?

För att han har en ruter kvar. Om han 
spelar den, försvinner träkarlens sista 
trumf, så att ni så småningom får ett 
klöverstick till.
 Precis så sker, för Karl-Johan har 
markerat perfekt. Han sticker klöver-
knekt med damen och sedan dröjer 
det inte länge förrän ruternio ligger på 
bordet.
 Gunilla ser bekymrad ut, så du är 
rätt säker på att ni har spelat bra mot-
spel. Det har ni också, för hela sitsen 
är denna:

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

Operation ”bort-med-bordets-trumf” 
har varit framgångsrik, så Gunilla 
sitter kvar med en förlorande klö-
verhacka på handen. När Karl-Johan 
kommer in på spaderess får ni ett 
tredje klöverstick, vilket betyder att 
32 går en straff.
 Det var mycket jobb för en ynka 
femtiolapp, men när scoren kommer 
upp får ni en tredelad topp på Nord-
Syd. 
 De flesta Öst-Väst-par hade plusre-
sultat på sin ledd, antingen 90 eller 110 
i ruterkontrakt, eller 50 i motspel mot 
3c eller 1 sang. 

>

Fråga Bridge!
Alla frågor om bridge, oavsett 
om det gäller budsystem, färg-
behandlingar, böcker, berömda 
spelare eller annat skickas till 
Bridge. Våga fråga! E-posta till 
bridge@svenskbridge.se!

>

HUR HADE 2s GÅTT?

Inte så tokigt. Trots att trumfen är 
klen, kan spelföraren få sju stick, 
och -50 är en bit över medel för 
Nord-Syd, så nog ligger det mycket 
i Karl-Johans tes att det viktigaste i 
partävling är att kriga om delkontrak-
ten. Hade ni inte gjort det, hade ni fått 
under medel på brickan.
 Men för att få in på korten krävdes 
också att ni spelade bra motspel. Karl-
Johans positiva markering i klöver var 
den information du behövde för att 
hitta trumfvändan i andra stick och 
låta bli att ta för klöverkung två stick 
senare.

BORDE GUNILLA HA BJUDIT 32?

Kanske, kanske inte.
 När Bengt hade fyra starka spader 
och tre klena ruter, hade det varit 
bättre att passa och spela motspel, 
men om ni haft 4-4 i spader är risken 
stor att Karl-Johan spelar hem 2s – 
och då är det Öst-Väst som ska bjuda 
över för att slippa ifrån med -50 i stäl-
let för -110.
 Att ha balanserad fördelning är ett 
minus, men att Gunilla bjöd en gång 
till med sin starka ruterfärg är inte 
mycket att säga om. På låg nivå bör 
man i tveksamma fall bjuda över hellre 
än passa. 
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c De som använder 5542-sys-
temet lovar minst fem kort om de 
öppnar med en trick i högfärg eller 
minst fyra kort om de öppnar med 
12. Därmed blir 1c ett uppsam-
lingsbud, som ibland avges på en 
dubbelton.

c När motståndarna öppnar med 
1c enligt 5542, är det klokt att 
behandla klövern som ”äkta i den 
första budronden”, så att dubbelt 
fortfarande är en upplysnings-
dubbling av klöver. Har öppnings-
handen en obalanserad hand, är 
klövern alltid hans längsta färg; och 
med den jämna handen har han ofta 
fyra eller fem klöver.

c Ett fiffigt knep i 5542-systemet 
är att låta svarsbuden 13 och 1s på 
1c lova minst en femkortsfärg. Har 
svarshanden styrka för ett svars-
bud, men ingen femkorts högfärg, 
kan hon bjuda 12, ett reläbud, som 
ber öppnaren berätta mer om sin 
hand.

c Efter 1c – (dubbelt) – ?, kan 
svarshanden redubbla med minst 10 
hp och jämn hand. Om hon svarar 
12, är det fortfarande ett reläbud 
utan femkorts högfärg, men styr-
kan är då 6-9 hp.

c På låg nivå är det ofta rätt att 
strida om kontraktet när styrkan 
är relativt jämnt fördelad mellan 
sidorna, speciellt i ofarlig zon. -50 
eller -100 kan då vara bra resultat 
för er, ifall motståndarna hade fått 
mer om de spelat hem sitt kontrakt.

c I dag används dubbelt på låg 
nivå nästan alltid för att försöka 
hitta ett eget kontrakt. Den som 
dubblar har två (eller tre) tänkbara 
trumffärger och ber partnern välja.

c När partnern upplysnings-
dubblar 22 och du har 4-4 i högfär-
gerna och begränsad styrka, bjuder 
du 23, så att partnern kan passa 
med hjärter eller bjuda 2s med 
spader och klöver. Om du i stället 
bjuder 2s ska partnern veta att du 
har färre än fyra hjärter.

c När du i ett trumfkontrakt 
spelar ut ett ess där bordet har en 
dubbelton, och partnern markerar 
positivt, betyder det vanligen att 
hon vill att du tar för kungen och 
spelar en till, kanske för att hon 
hoppas stjäla över bordet. Men om 
budgivningen avslöjat att spelfö-
raren inte kan vara lång i utspels-
färgen, visar en positiv markering i 
stället damen.

c När spelföraren hoppas stjäla 
förlorare på den korta trumfhan-
den, är det oftast rätt att spela 
ut eller vända med trumf för att 
försöka hindra det.

c Om du har tre trumf och vill 
visa partnern din längd, lägger du 
en hög trumf första gången och en 
lägre nästa gång.

Att tänka på

I samband med Distriktsträffen 
korades Årets klubbledare inom 
svensk bridge. I vad som nu i 
princip blivit en tradition delades 
pokal och blommor ut av styrel-
sens PO Eriksson. Nomineringen 
löd:

”Årets Klubbledare är väldigt 
engagerad i allt som rör hem-
maklubbens aktiviteter. Han är 
en man som ofta har färgstarka 
åsikter, men som står på sig och 
haft en enorm framgång i allt han 
har tagit för sig vad gäller klub-
bens utveckling. Han verkar både 
i de stora som små frågorna och 
det kan gälla allt från en vanlig 
klubbtävling till ett stort helgarr-
angemang med stora tävlingar på 
över 100 brickor. Årets klubble-
dare, en synnerligen välförtjänt 
sådan, som blivit nominerad från 
ett flertal håll, är Bertil Ljungars, 
Mjölby BK.”

Bertil Ljungars blev utsedd i 
konkurrens med åtta andra nomi-
nerade klubbledare. Medlemskom-
mittén i SBF utser varje år Årets 
klubbledare.

Bertil Ljungars, Mjölby BK, till-
delas utmärkelsen ”Årets klubble-
dare” av SBF:s PO Eriksson.

ÅRETS KLUBBLEDARE
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Är den bästa chansen att spela på att en 
färg sitter 3-2 hos motståndarna eller 
att en mask går? 
 Som spelförare får vi ofta den här 
typen av ställningstaganden. Det är 
i dessa situationer som det är bra att 
kunna lite om sannolikheterna för hur 
korten sitter fördelade. Du behöver 
inte lära dig alla talen utantill, men det 
är praktiskt att känna till lite om vad 
som är mest sannolikt.
 Nästan hälften av alla bridgehän-
der är balanserade (47,6%), d v s har 
fördelningarna 4-3-3-3, 4-4-3-2 eller 
5-3-3-2. 
 Den vanligaste fördelningen är 4-4-
3-2 tätt följd av 5-3-3-2, medan fördel-
ningen 4-3-3-3 bara är den femte mest 
sannolika. Både fördelningarna 5-4-3-1 
och 5-4-2-2 är vanligare än 4-3-3-3.
 Det viktigaste i praktisk bridge är 
att känna till sannolikheterna för hur 
specifika färger oftast sitter. 
 Med hjälp av sannolikheter och ge-
nom att placera hackor och honnörer 
i olika fördelningar kan man räkna ut 
procentsatser för hur en färg är förde-
lad. Det är dock viktigt att inte stirra 
sig blind på procentsatser. Många 
gånger finns det andra ledtrådar, som 
avgör hur vi ska spela. Om den ene 
motståndaren t ex har öppnat budgiv-
ningen, är det mera sannolikt att han 
har en viss honnör eftersom han hade 
tillräckligt med poäng för att öppna. 
Andra gånger har den ene motstånda-
ren visat en långfärg. Då finns det färre 

platser till kort i de övriga färgerna, 
varför det är troligare att hans partner 
har längden i en annan färg. Sådana 
övervägningar är minst lika viktiga 
som procentsatserna för fördelningen 
av en färg isolerat. 

En viktig del i temat färgbehandling 
är hur vi spelar en färg tekniskt kor-
rekt, så vi utnyttjar våra chanser på 
bästa möjliga sätt. Det är ofta en del 
av spelet att vi ska gardera oss emot 
en dålig sits i en färg. T ex att en färg 
sitter mycket ojämnt (snett) hos mot-
ståndarna. Därför gäller det att noga 
planera spelföringen och försöka räkna 
ut hur vi ska spela.

Att räkna ut procentchanserna är 
en tidskrävande process och det är det 
knappast någon som gör vid bordet. 
Därför är det bättre att försöka lära sig 
de vanligast förekommande färgbe-
handlingarna, mer eller mindre utan-
till. Här följer några exempel.

  c E D 10 5 4
    
    
    
   

  c K 9 3 2

Med denna färg kan vi försäkra oss om 
fem stick oavsett hur motståndarnas 
kort sitter. Inled med att spela en hon-
nör från den hand som har två, i vårt 
fall alltså esset eller damen från Nord. 
Om båda motståndarna bekänner vet 
vi att färgen sitter 3-1 eller 2-2. Då är 
våra problem över. Men om endera 

motståndaren inte bekänner i första 
sticket, vet vi att färgen satt 4-0 från 
början. Nu kan vi maska ut knekten 
oavsett vem av motståndarna som hade 
kn-x-x-x.

  c E D 9 6 5
    
    
    
   

  c K 4 3 2

Här saknar vi både knekten och tian. 
Den enda 4-0-sits vi klarar är  
kn-10-x-x hos Väst. Därför ska vi 
inleda med att spela kungen från Syds 
hand. Om båda bekänner satt färgen 
3-1 eller 2-2 och vi kan ta för E-D och 
får fem stick. Om Öst inte bekänner 
på kungen kan vi maska ut Västs  
kn-10-x-x. Skulle Öst ha kn-10-x-x 
kommer han alltid att få ett stick.

   c E D kn 4 3 2
    
    
    
   

  c 9 8 7 6 5

Med 11 kort är det korrekt att försöka 
toppa färgen. Fördelningen 1-1 är nå-
got mera sannolik än fördelningen 2-0.

   c E D kn 3 2
    
    
    
   

  c 9 8 7 6 5

Med tio eller färre kort tillsammans i 
färgen ska vi försöka maska ut kungen. 
K-x-x och K-x före E-D är en betyd-
ligt större chans än att kungen sitter 
singel bakom E-D. 

  c E kn 4 3 2
    
    
    
   

  c K 10 8 5

Lite lättare...
TEXT: SPELA BRIDGE 3  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

Lite lättare riktar sig till våra nya spelare. Denna gång ska 
vi lära oss mer om färgbehandlingar och sannolikheter.

S P E L T E K N I K  L I T E  L Ä T T A R E
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AKTUELLA BRIDGERESOR -  www.reseskaparna.se/bridgeresor
Bokning: 08-94 40 40   www.reseskaparna.se 
För mer information om bridge: Christer Cedergren  0171- 377 69 • Kalle Persson 0750-808 907

  Resor för medlemmar i Svenska Bridgeförbundet

Atlantkryssning - Florida-Southampton   
Att kryssa är ett bekvämt sätt att uppleva flera länder på en resa. Bara att kliva 
ombord på båten är som att komma in i en annan värld. Den unika kombinatio-
nen av måltider, underhållning, service och strandhugg gör det möjligt att bara 
koppla av och njuta av upptäcktsfärden. Bridgeledare: Christer Cedergren

Medlemspris:24 395 kr  19 dgr,  11 april 2017              

• Flyg Arlanda-Miami, London-Arlanda    • Helpension på båten    • 2 nt hotell i Florida 
• 15 nt kryssning    • Svensk bridgeledare    • Alla transfers • Båtens underhållning

Mallorca - Medelhavets pärla
Denna resa tar dig till det okända Mallorca – de långa sandstränderna, den goda 
maten och den storslagna naturen. Vår lokalguide Hild, som bott på Mallorca sen 
70-talet, visar oss runt ön. Våra bridgeledare Christer Cedergren och Kalle Pers-
son ordnar både tävlingsbridge och bridge för mindre rutinerade på denna resa.

Boka innan 20 december erhåll 500 kr rabatt
Pris nu:10 450 kr ord pris 10 950 kr 10 dgr, 22 mars 2017
• Flyg Arlanda-Mallorca t/r      • Logi inkl frukost     • 11 måltider • 2 heldagsutfärder: 
Palma & Soller    • Svensk bridge- & reseledare    • Auk. svensktalande lokalguide

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

Håll utkik efter Svensk 

bridge nyhetsbrev för 

utförligare program

Sorrento med Amalfi & Capri – 12 450 kr 10 dagar, 10 jun 2017

Annons ReseSkaparna svensk bridge utg 10 dec.indd   1 2016-10-28   15:42:51

            FÖRDELNINGSTABELL

   FÖRDELNING      PROCENT

4-4-3-2 21,55

5-3-3-2 15,52

5-4-3-1 12,93

5-4-2-2 10,58

4-3-3-3 10,54

6-3-2-2 5,64

6-4-2-1 4,70

6-3-3-1 3,45

5-5-2-1 3,17

4-4-4-1 2,99

7-3-2-1 1,88

6-4-3-0 1,33

5-4-4-0 1,24

5-5-3-0 0,90

6-5-1-1 0,71

6-5-2-0 0,65

Övriga 2,22

  ODDSEN FÖR HUR EN FÄRG SITTER

 ANTAL   FÖRDELNING PROCENT

2
1-1 52

2-0 48

3
2-1 78

3-0 22

4

3-1 50

2-2 40

4-0 10

5

3-2 68

4-1 28

5-0 4

6

4-2 48,5

3-3 35,5

5-1 14,5

6-0 1,5

» Om du saknar ett ojämnt antal 
kort i färgen, sitter färgen normalt 
sett jämnt emot.
» Om du saknar ett jämnt antal kort 
i färgen, sitter färgen normalt sett 
ojämnt emot.
» Om du saknar fem kort, sitter de 
oftast 3-2 emot, men om du saknar 
sex kort är det vanligaste att de sitter 
4-2 hos motståndarna.

Med nio kort i färgen utan damen är 
det bästa att toppa färgen (alltså ta för 
E-K). Den här regeln brukar kallas 
Eight Ever – Nine Never, eftersom 
det är korrekt att maska när vi har åtta 
kort tillsammans, men toppa med nio.

Med färgen ovan bör vi inleda med 
att ta för esset först. Om båda bekän-
ner spelar vi sedan en liten till kungen. 
Fördelen med ett ta för esset först är 
om Väst inte bekänner. Då vet vi att 
Öst hade D-9-x-x och vi kan maska 
två gånger och få alla fem sticken.
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 Säg att Öst i praktiken vänder med 
hjärter till Västs kung, så det återstår 
bara att greja rutern när Väst fortsät-
ter med spaderdam. Ta esset och 
spela hjärter till damen samt ruter till 
damen. Fortsätt med klöver till esset 
och mer ruter i avsikt att ducka om 
Öst bekänner med kungen och att i 
annat fall spela esset och en till, så att 
du har spaderdam kvar som ingång till 
hjärter ess och rutertio som entré till 
klöverkung.
 På spaderdam sakar dock PG Elias-
son ruterkung! Tobias Törnqvist såg 
möjligheten till ett slutspel mot Väst, 
så han vann och tog ut sina klöverstick 
samt avblockerade hjärterdam och 
spelade ruter till esset och tog ut hjär-
teress. Så bestämde han sig för att spela 
Västs med ursprungligen 4-3-3-3 och 
petade in honom i spader för en avslu-
tande rutervända från knekten…
 Dessvärre var hela sitsen denna:

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

Väst kunde ta beten i hjärter. Det var 
ett vackert lappkast – och en spelföring 
som var värd ett bättre öde. 3 sang 
med spader ut spelades vid tio bord 
och gick bet vid sex.
 Vid samma bildskärm avnjöt jag 
Magnus Erikssons kvicka bokspelfö-
ring på given högst upp i nästa spalt. 
 Efter 23 Askeröd (10-13 hp med 
sexkortsfärg) bjöd Nord 43. 

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

Väst spelade ut rutertvå enligt 
10–12-regeln. Hur skulle du gripa dig 
an uppgiften? 
 Du har förhoppningsvis fem trumf-
stick, ess-kung i ruter, ett klöverstick 
och en lyckad dubbelmask i spader. 
Öst bekände i första stick med tian 
och när alla bekände på ess-kung i 
hjärter var kontraktet garanterat. 

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

Spaderknekt fick gå till Öst, som mås-
te spela klöver runt till kungen. Ruter 
E-kn följde med klöversakning och 
ruternio var hög för spadersak. 
 Efter samma utspel vid andra bordet 
gick kontraktet en bet, sedan spelföra-
ren av någon anledning begärt ruternio 
i första stick.
 Vid de fem bord där man spelade ut 
ruter var det två spelförare som gick 
bet. Vid tre bord dödades kontraktet 
av spaderutspel.

c  2  3   s

Att öppna eller inte i sista hand kan 
vara ett knepigt beslut. Man brukar 
tillämpa en tumregel för marginella 
händer som innebär att man summerar 
sitt antal hp och antalet spader, för att 

TEXT: SVENOLOV FLODQVIST, LUND 
ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

Bridgebion på BBO i all ära, men efter 
nästan 60 års bridgespelande blir det 
allt som oftast segt att kolla in bridge 
på datorskärmen, Det handlar alltför 
ofta om ”målarfärg som torkar”, men 
det händer att man kvicknar till när 
något intressant spel dyker upp på 
skärmen, som t ex denna tresangare i 
Allsvenskans Elitseriefinal.

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

Syd öppnar med 1 sang i tredje hand 
och Nord höjer till 3 sang. Väst spelar 
ut spadertio eller -nio, som du släp-
per, liksom spaderåtta. Trots att ni har 
de stipulerade 26 honnörspoäng som 
ska räcka till 3 sang råder en skriande 
brist på stick. Du har tre klöver samt 
tre ess därtill, så det saknas tre stick. 
Du behöver få för hjärterdam samt två 
extrastick i ruter.

Från när och fjärran

J O R D E N  R U N T  F R Å N  N Ä R  O C H  F J Ä R R A N
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inte riskera att motståndarna bjuder ut 
en sedan man dragit i gång.
 Vad ska man då säga om Ida Grön-
kvists 13 på

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

efter tre pass i matchen mot Japan vid 
World Bridge Games i polska Wro-
claw? Vänsteryttern infann sig natur-
ligtvis med 1s och budgivningen 
fortsatte:

SYD VÄST NORD ÖST 
Grönkvist Sugiyama Övelius Iwahashi
 pass pass pass 
13 1s 22 23 
33 pass pass 3s 
pass pass D pass 
pass pass

22 visade en bra hjärterhöjning och 
hela given var denna:

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

Väst var chanslös i sitt dubblade kon-
trakt och Sverige hade en vinstbricka, 
eftersom man rundpassade vid det 
andra bordet. I själva verket blev det 
två straff för 500 och 11 svenska imp, 
när spelföraren förlorade kontrollen 
över trumfen. Så var det med den tum-
regeln!
 I bridgeraman blev Roy Welland 
för Tyskland spelförare i 33 efter en 
liknande budgivning. Han fick spader 
ut till dam och ess, som han stal för att 
ducka en klöver till Väst som spelade 
trumfesset och en till. När han försök-
te godspela och avnjuta klövern miss-
lyckades detta med den aktuella sitsen, 

och han gick bet. Det påpekades att 
han kunde ha fått hem kontraktet med 
ett ovanligt slutspel, om han i stäl-
let hade stulit en spader och därefter 
fortsatt med klöveress och klöverstöld 
samt stulit en spader till i detta läge:

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

Efter den tredje spaderstölden godspe-
las klövern när Öst spelas in på kung-
en. Han kan ta för trumfen, men måste 
därefter spela ruter från kungen, så att 
spelföraren får de tre sista sticken.
 Mig veterligt har inte Fredrik Ny-
ström lagt sig till med någon flint, men 
kan nog säg att det osade om hans 
skalp på denna bricka mot Spanien. 

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Upmark Goded Nyström Sabate
 12 pass 22 
2s 32  3s 42 
4s  pass pass 52 
pass pass pass

Fredrik startade med spaderfem till 
dam och ess varefter Johan vände med 
klövertre (2:a/4:e) till esset, varefter 
Fredrik föll i djupa tankar över sin 
fortsättning. Hade partnern hjärteress 
eller klöverkung?
 Eftersom hela given var denna: >

Inför Elitseriens sista omgång var 
Harplinge BK mästare i kavaj. 
Ledningen var då 27 VP. Avstån-
det ned till tvåan BK Lavec, 
Smile blev till slut 21 VP. Trean, 
Norrorts Bridge, placerades sig 
ytterligare 3 VP efter.
 Filbyter Bridge, San Sac, Uppsa-
labridgen, Trifolium, BK S:t Erik, 
Bahaj samt Uddevalla BF, Kent får 
ta motvilliga steg ned till 2:an. 
 Så här slutade Elitserien 2016:

  1) Harplinge BK .......................151,35
  2) BK Lavec, Smile ...................130,68
  3) Norrorts Bridge ....................127,53
  4) Gävle BK, Zmrzlina .............121,38
  5) BK Björken, Dialect .............121,18
  6) BK Everfresh ........................119,66
  7) Örebridgen, Göran ..............103,52
  8) Skalman, Uppsalabridgen ....100,90
------------------------------------------
  9) Filbyter Bridge, San Sac .........97,10
10) Trifolium, Uppsalabridgen ....88,41
11) BK S:t Erik, Bahaj ..................87,19
12) Uddevalla BF, Kent ................67,60

Harplinges kapten, Ann Rimstedt 
(t v) lotsade följande lag till seger, 
fr v Ola Rimstedt, Magnus Eriks-
son, Marion Michielsen, Mikael 
Rimstedt och Cecilia Rimstedt. 
Meike Wortel saknas på bilden.

ALLSVENSKAN
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J O R D E N  R U N T  F R Å N  N Ä R  O C H  F J Ä R R A N

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

var det ingen hit, när Fredrik så små-
ningom spelade mera klöver, så att 
hjärtersticket försvann och kontraktet 
slank hem. 
 Borde han ha hittat hjärtervändan? 
Han visste att man inte hade något 
mera spaderstick, så beten måste tas 
i hjärter eller klöver, så Johan måste 
spela klöver oavsett vilket toppkort 
han hade.
 Hans 4s gjorde det troligare att han 
hade ett sidoess, men E-K-kn sjätte i 
spader och typ K-kn-x-x i klöver var 
också en möjlighet. Även om man 
spelar 2/4 genom spelföraren finns det 
klar anledning att använda attityd-vän-
dor i lägen där det gäller att ta sticken 
snabbt, som det aktuella, vilket talat 
för klöverkung. Å andra sidan bör 
man nog vända med kungen om man 
har den snarare än med en hacka. Man 
kan även tänka sig att spaderess i första 
stick flaggar för hjärteress snarare än 
klöverkung.
 Vid andra bordet spelade svensk-
arna 3 sang med en hög spader ut och 
låg hjärter i vända, så att spelföraren 
tvingades ta sina sju stick. Nu vann 
spanjorerna 13 imp, men tio av den 
kunde ha räddats om man tagit sina tre 
ess mot 52.
 På följande giv hittade Johan Up-
mark en elegant spelföring.
 Klöveröppningen var stark och 
svarsbudet visade poäng. 1 sang ser 
naturligt ut och 22 visade säkerligen 
hjärter. Det blev oroande mycket bud-
givning, men man slog sig till ro i 43.

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Upmark Goded Nyström Sabate
 pass pass pass 
1c pass 1s pass 
1NT pass 22 pass 
23 pass 33 pass 
42 pass 43 pass 
pass pass

Väst spelade ut ruter till dam och ess 
och Johan begrundade läget nog innan 
han fortsatte med hjärterdam samt 
två ronder ruter till stöld och sin sista 
trumf. Väst vann och spelade ruter till 
stöld och efter uttrumfning fortsatte 
han med klöver till åttan och inväntade 
Västs svarta vända. Elegant, eftersom 
det fungerade även om Väst hade haft 
E-D i spader. 
 Vid det andra bordet stannade span-
jorerna i 33.
 När Sverige mötte Österrike i den 
13:e kvalronden ledde de senare över-
raskande grupp C medan våra OS-
mästare kämpade för avancemang från 
sin fjärdeplats. 
 På bricka 8 vann Sverige 11 imp 
genom bättre metoder och en fin bud-
givning av Sylvan–Wrang.
 Sverige besegrade Polen klart i OS-
finalen i franska Lille för fyra år sedan, 
efter en match som länge var mycket 
jämn. De två lagen möttes därefter i 
Bermuda Bowl-finalen i indiska Chen-
nai, återigen i en mycket jämn match, 
men då vann Polen till slut. I Wroclaw 
möttes man i kvartsfinalen som även 
den blev en nagelbitare in i det sista. 
Sverige tog ledningen tidigt, men po-
lackerna kom ifatt och förbi och spelet 

böljade fram och åter tills polackerna 
drog ifrån mot slutet. Fjärde brickan:

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Mazurkiewicz Sylvan Jassem Wrang
 13 pass 1s 
22 2s 3s pass 
3NT pass pass pass

Svenskarna kunde kanske ha offrat sig 
med 4s, som eventuellt kan pressa upp 
polackerna i 52, men mot 3 sang fanns 
inget att göra. Syd högg klöverutspelet 
och körde sju ruter, men nöjde sig 
sedan med att ta sitt nionde stick med 
hjärteress. De 600 visade sig räcka till 
en stor vinst när, svenskarna kom i fel 
utgång vid det andra bordet.

SYD VÄST NORD ÖST 
Upmark Klukowski Nyström Gawrys
 13 pass 1s 
32 pass 52 pass 
pass pass

Även här kom det klöver ut till esset 
och Syd spelade rutertre till handen för 
att slå hjärtermasken. För att kunna 
upprepa masken måste han därefter 
hoppas på 2-2 i ruter och sticka ruter-
dam, men när trumfen satt 3-1 förlo-
rade han ett trumfstick och två svarta 
stick för en bet.
 Vinnande spelsätt hade varit att i 
stick två spela ruterdam till esset eller 
kungen och slå hjärtermasken. När ru-
tertio fallit ser det ut att vara ett fall för 
”begränsat val”. Med kn-10 kan Väst 
spela vilken som helst i första ruter-
ronden, vilket talar för en mask med 
nian andra gången. 12 imp till Polen.

>


