KNEP & KNÅP KORSORDET

VÅGRÄTT

1) Överhuvudtaget något påtagligt
förr (13).
8) Rakt på sak (7).
9) Var våg. 21 (5).
10) Sörja (5).
11) Skifta färg (7).
13) Kan ställa till problem för syns
skull (4).
15) Något framträdande hos någon
som druckit mycket gott (6).
17) Ett sådant skulle kapten Könyves
sköta (6).
19) Var han den förskräcklige (4).
21) I långa loppet var han bäst Emil (7).
23) Vatten i gröna glas (5).
26) Fint i England men knölar i
Sverige (5).
27) Bör en domare vara, men också en
kock (7).
28) Försvarsutgift (13).
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Konstruktör: Erik Olsson

KORSORDET

LODRÄTT

1)
2)
3)
4)

Kalldusch (5).
Så suckade han bakom renen (5).
Arm (7).
Allitteration som av namnet att
döma kanske inte är så vanlig (6).
5) Suffix dyrkan (5).
6) Smaklig äggformad blandning 		
med finare ord (7).
7) Alldagliga (5).
12) Räkna upp (4).
14) Sysselsättning i uppdragsverk-		
samhet (4).
16) Intyg på längd, bredd och djup.
Kan även gälla för en slup (7).
18) Upplysningsvis något för
upplysning (7).
20) Svaret är strax klart, om man är
intelligent och smart (6).
21) Kan vi göra framför teven och 		
kanske få se en konsert med Frank (5).
22) Är en hårfin skillnad på äkta och
oäkta (5).
24) Något vi vill ha för natten, men
det tycker inte SAOL (5).
25) Liten i den stora världen har vi 		
läst och hört (5).

KOMMENTARER TILL LÖSNINGEN

• Våg 16 – Sigge Ericsson var en
världsstjärna på skridsko på 50-talet
och om de många vinnande skär skrev
han i sin självbiografi med detta namn.
• Våg 31 – Gits Olsson var en omtyckt
kåsör som medverkade bl.a. i tidningen SE. Gits hette alltså Stig i förnamn.
VINNARE
• Lois Adding, Norrtälje
• Eva Klingspor, Norrköping
• Hans Norling, Långsele
• Lars Olsson, Trelleborg
• Björn Rahmqvist, Bagarmossen
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Namn......................................................................................................................................
Adress.....................................................................................................................................
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klippa sönder din
tidning går det bra att
kopiera denna sida!
Lösningar skickas
senast 10 januari till:
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Bridge, Villa
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Krylbo.
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bridge@svenskbridge.se
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SPELTEK NIK LITE S VÅ R A RE... LÖSNING A R

Lite svårare... Lösningar
LÖSNING PROBLEM 1
s E kn 10 8 4
		
3 764
		
2 K7
		
c D kn 5
s K 7 3 2			
s6
3 10 9 8 5			
3 EK32
2 kn 3			
2 986542
c82
c K 10 3
		
sD95
		
3 D kn
		
2 E D 10
		
cE9764

Syd spelar 4s efter sangöppning (1517) och överföring av Nord.
Du valde hjärterutspel till Östs ess,
kung och en tredje hjärter som Syd
stal för att maska två gånger i spader.
Då Öst visade sig ha singeltrumf och
sakade rutertvå (troligen jämnt antal –
han vet att du vet att han inte har något att högmarkera för) fortsatte Syd
med klöverdam då Öst bekände med
tvåan – jämnt antal.
Du tar för kungen och sen?
s E kn 10
		
3—
		
2 K7
		
c kn 5
s K 7			
3 9			
2 kn 3			
c 10 3
		
s—
		
3—
		
2 E D 10
		
cE976

s—
33
2 98654
c8

Med hjärterfortsättning stjäl spelföraren på bordet, tar ut sina höga kort
som du bekänner på och äter upp dina
trumf i tvåkorts slutläget.
Med klövervända tar han ut två
klöver och stjäl nästa – du sakar ruter
– går tillbaka på ruterdam och spelar
sin sista klöver. Han stjäl över dig nu
eller sakar ruterkungen och stjäl över
dig i nästa stick.
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Men om du vänder med ruter kan
han inte både stjäla ner sig och ha en
ingång kvar till handen för att klippa
upp dina trumf. Om han stjäl en ruter
sakar du en klöver och spelar han tre
gånger klöver sakar du din ruter.
LÖSNING PROBLEM 2

I 43 får du spaderkung i utspel från
Nord. (Syd lovade minst femkortsfärg
med sin spaderöppning.)
SYD

1s
pass
pass

VÄST

pass
33
pass

NORD

pass
pass
pass

ÖST

D
43

Utspelet var spaderkung. Syd högmarkerar.
sK6
		
3 kn 10 9 (10 9)
		
2 10 8 6 4 2
		
c 6 5 2 (7 6 5 2)
s E 10 5 3			
s 74
3 8 6 4 3 2			
3 KD75
2 E kn			
2 KD
c K D kn 9 3
c 10 4
		
s D kn 9 8 2
		
3 E (E kn)
		
2 9753
		
c E 8 7 (E 8)

Du tar första spadern (denna gång går
det bra att ta nästa gång, men det var
lite riskabelt; Syd kunde ju ha haft sexkortsfärg). Om du släpper sticket fortsätter Nord med spader till knekten.
Hur spelar du nu och varför?
Du vet var alla utestående honnörer
utom möjligen hjärterknekt sitter. Det
verkar naturligt att spela en trumf till
bordets kung eller dam. Men vad händer då?
Om Syd har tre hjärter tappar du
två trumfstick.
Om han har två tar han för esset
och spelar en tredje spader till stöld av

Nord som kostar Östs andra trumfhonnör och reser ett hjärterstick hos
Syd.
Har han singeless tappar du också
två trumfstick – om du inte nöjde dig
med liten trumf från bordet! Den enda
sits du klarar är singeless hos Syd.
LÖSNING PROBLEM 3

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

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

s E 10
3 ED642
2 E4
cED97

Spaderutspel gick till ess. Två gånger
ruter, då alla bekände, följdes av spader till stöld.
Det enda som hotar är 3-0 i trumf.
Om du tar ut klöveress går du bet om
Syd har 10-x-x och två ruter. Tar du i
stället ut en hög klöver på handen har
förstås Nord 10-x-x i trumf och två
ruter (5-3-2-3) och hinner saka hjärter
på ruterstölderna, vilket småningom
ger honom en hjärterstöld.
Spela i stället ruter och stjäl högt
om Nord bekänner. Med 3-3 i ruter
trumfar du ut.
Fortsätt annars med klövernian (!)
till knekten. Om Syd har alla klöver
stjäl du ännu en ruter högt och maskar
ut hans tia.
Om Nord sakar en hjärter på rutern stjäl du lågt och tar ut klöveress.
Skulle det visa det sig att Nord har
motståndarnas tre klöver måste du
stjäla in dig i hjärter innan du tar din
sista ruterstöld. Skulle du gå in i trumf
hinner Nord göra sig av med sin andra
hjärter på nästa ruterstöld och får se-
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nare en överstöld i hjärter med sin tia.
Var det hundraprocentigt? Nja, inte
helt. Om mot förmodan Nord skulle
ha fördelningen 6-2-2-3 går du bet.
LÖSNING PROBLEM 4

Finns det någon hemgångschans i 4s?
s E K D kn 10 8 6			
3 K			
2 4 3 2			
c kn 2

s4
3 kn 4 3
2 E kn 9 5
cK8643

Björn Lindsjö föreslår följande:
Vad vet du?
Jo, att Syd har en 15-17 sang, att
Nord har singelspader och troligen
sex hjärter. Klöveress sitter bakom
kungen. Nord har troligen inte singelklöver, dvs en trolig sits hos Syd är
4-3-3-3 eller 4-3-2-4.
Det finns plats för en honnör hos
Nord. Om det är hjärterdam har han
ingen annan honnör och Syd får minst
tre lågfärgsstick. Låt oss i stället ge
Nord ruterdam (och tian) så att hela
sitsen är:
s3
		
3 10 9 8 6 5 2
		
2 D 10 6
		
c 10 7 5
s E K D kn 10 8 6			
s4
3 K			
3 kn 4 3
2 4 3 2			
2 E kn 9 5
cK8643
c kn 2
		
s9752
		
3 ED7
		
2 K87
		
cED9

Efter spaderess och därpå fyra ronder
trumf med klöversakning från träkarlen fortsätter du med ruter till nian.
Syd är inpetad och måste hjälpa till
i någon färg; resa hjärterknekt eller
klöverkung eller ge spelföraren tre
ruterstick med rutervända.
Eller kanske inte. Antag att han
duckar rutern.
Du kontrar med hjärterstöld och
ny ruter till knekten för att säkra dina

ruterstick. Om Nord sätter i damen
tar du för esset, stjäl sista hjärtern och
petar in Syd på ruterkung. Klöverkung ger stick.
Men Nord är ingen nybörjare. Han
sätter i ruterdam i första rutersticket.
Inga problem – du tar för esset, stjäl
hjärter och fortsätter med ruter till
nian som Syd måste släppa. En ny
hjärterstöld och ruter ger samma slutläge som nyss.
Du får godkänt om du valde den
alternativa sitsen då Syd har x-x-x-x,
E-x-x, K-D, E-D-x-x. Spela ess och
hacka i ruter och maska sedan ut tian.
LÖSNING PROBLEM 5

I 3 sang har du nio eller tio stick genom att etablera spadern med alla
utspel utom ruter.
s8765
		
3 E76
		
2 K98
		
c976
s D kn 9 2			
3 kn 8 4 2			
2 E 10			
cK82
		
s E 10 4
		
3 D 10 6 4
		
2 D kn 6 4
		
c54

saka ruter eller hjärter så det får bli en
klöver. Fyra klöver, tre spader, ruter
ess och ett hjärterstick – esset sitter ju
rätt – blir ju också nio, eller hur?
Tyvärr vänder Syd med klöver efter
spaderess. Om du tar klövern på handen för att spela hjärter vinner Nord
esset. Motspelarna tar för dam och
nia i ruter och petar in bordet i klöver
eller hjärter för att slutligen ta straffen
i ruter.
Om du efter klöverkung tar ut din
sista spader skvisar du åter träkarlen.
Svaret är alltså nej. Kontraktet kan
inte spelas hem.

PÅSKBRIDGE
2017

– på Bohusgården
i Uddevalla!
(Påskbridgen är bara för boende på hotellet)
s K3
3 K3
2 7532
c E D kn 10 3

Men antag att Nord kikar i korten och
inleder med ruterkung.
Det ser lätt ut. Rutern är ju blocke
rad. Vinn ruteress och spela spaderkung. Om Syd tar för esset kan motspelarna hämta två stick i ruter och
ett i hjärter men hemgången är klar.
Men Syd duckar spader två gånger.
Om du nu skiftar till hjärter så har
motspelarna kvar sin spaderförbindelse, tar för hjärteress, ruterdam och
ruternio. Syd får sedan komma in på
spaderess och hämtar straffen med
ruterknekt.
Du överger den planen och fortsätter med en tredje spader. Men den
skvisar bordet. Du har inte råd att

PAKETPRIS Tre nätter, ankomst lång
fredag. Stor frukostbuffé. Kaffe &
smörgås till bridgen. Stor middagsbuffé
varje dag. Fri parkering. Stor swimming
pool, bubbelpool, solarium, solterapi,
örtbad, uppvärmd takbalja, gym, bastu
– morgonrock & tofflor. Pris 3.150 kr per
person. Enkelrumstillägg 850 kr.
SKÄRTORSDAG Extra bridge för dig som
kommer tidigt. Barometer kl 19.30 för 50:Hotell skärtorsdag: 700:-/rum (350:-/pp).
BRIDGE Långfredag kl 14.15 (30 br)
och ca 20.15 (24 br). Påskafton kl 13.00
(30 br) och ca 20.15 (24 br), Påskdagen
kl 13.00 (30 br) och ca 20.15 (24 br).
Annandagen kl 10.00 (18 br).
Spelavgift 75 kr/dag. Kontantpriser!
ANMÄLAN till L-Å Gustavsson, 031-88 10 69,
0732-485 815, vallenone@swipnet.se
BETALNING senast 7/4 till L-Å Gustavsson,
BG 5957-2396.

Bridge för alla! Mycket bridge! Bridgemate!
Massor med bronspoäng!

VÄLKOMNA!
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The Twilight Zone
TEXT: ZIA MAHMOOD, NEW YORK

Zia är en av världens största ”bridgestars”. Med Zia som
motståndare kan man vänta sig något udda, för han har
ett rykte om sig att lösa situationer, både i budgivning och
spelföring, med en stor portion fantasi.
Denna gång berättar Zia om The Twilight Zone syndrom.
Har du lagt märke till, att t o m de
bästa spelarna klantar till det ibland?
Dessutom utan någon rimlig förklaring. Ju mer bridge jag bevittnar
världen över, desto klarare blir jag
över att alla gör blunders från tid till
annan. Varför? Vad är det som får
oss att tappa huvudet, till synes utan
anledning?
Här följer ett par givar som ägde
rum för en tid sedan. Ta själv platsen
som Syd på den första given. Du har
fått följande resurser:

s 3 3 10 7 6 2 2 kn 10 6 5 3 c 10 7 2
Handen är inte särskilt spännande.
Eftersom det bara återstår någon giv
undrar du i ditt stilla sinne vem av
bakspelarna som skulle kunna köpa
dig en brandy. Så startar budgivningen:
SYD

VÄST

Du		

42
622
2

3s
pass
pass

NORD

ÖST

Partnern

D1
5s3
pass

pass
pass
pass

Väntar på brandyn
Försöker att bjuda i normalt tempo
3
Herregud, nu är partnern verkligen
ute på hal is
4
Hoppas att de kvinnliga bakspelarna inte känner doften av rädsla
1

Zia Mahmood.
När Väst spelar ut hjärteråtta och träkarlen läggs ned, önskar du verkligen
att brandyn redan fanns i din hand.
sE
		
3 E93
		
2 EKD4
		
cEK863
			
3 8			
			
		
		
		
		

s3
3 10 7 6 2
2 kn 10 6 5 3
c 10 7 2

2
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Det ser inte särskilt lovande ut. Hur
spelar du, när rutern sitter 2-2.
Enkelt! Jag är säker på att det inte
tog dig lång tid att dra ut trumfen,

ta för spaderess och spela tre ronder
klöver – i hopp om att Väst har tre
klöver och singel hjärter. Väst blir då
inpetad och måste spela spader mot
dubbelrenons. Bra gjort – du klarade
av att spela hem kontraktet.
Men då en toppspelare, en verkligt
framstående sådan, övade sig i 62,
då gick han bet. Varför? Tja, för att
vara ärlig, har jag inte berättat att det
på given innan bjudits 7 sang, vilket
nästan var ett perfekt kontrakt förutom att det bara fanns 12 toppstick.
Det trettonde var avhängigt en gissning eller en komplicerad spelföring.
Denne toppspelare tog god tid på sig
– och mycket kraft – i sitt försök att
spela hem storslammen. Han klarade
att spela hem kontraktet också – och
det var den goda nyheten. Den dåliga
nyheten var, att han nu var så uppe i
varv, att han inte klarade av att koncentrera sig för att klara av en relativt
lätt spelföring på den efterföljande
brickan.
Slutsats: Tidigare givar och händelser har en enorm effekt på vad som
sker senare.
Tips: Installera en imaginär omkopplare i huvudet, och slå på den
när du behöver, för att snabbt komma
tillbaka till verkligheten.
Hur: Hur i hela världens namn
skulle jag kunna veta det? Jag är inte
någon doktor!
Om du anser att det föregående
exemplet bara tog dig ett steg närmare
psykologen, pröva då att klara nästa
spelföring – som jag kallar The Twilight Zone syndrom.
I New York, när vi spelar lagtäv-

MAGISK BRIDGE ZIA

lingar med många, många dollar som
insats, hänger framgången ofta ihop
med vilken vinge man har vid det andra bordet. Tusentals dollar står bokstavligen på spel och allt står och faller
med vilka lagkamrater man får. Vid
en sådan här lagmatch hade motståndarna följande kort och bjöd:

s K D 3			
3 —			
2 kn 10 4 2			
cKD8754
SYD

pass
pass

VÄST

pass
2c

s 76
3 kn 9 7 5 2
2 ED72
cE3
NORD

pass
pass

ÖST

13
pass

Ha-ha, jag hade redan i praktiken
inkasserat vinsten på denna bricka, då
våra lagkamrater vid det andra bordet
var vida kända för sin aggressiva spelstil – aldrig att de skulle bromsa i 2c!
Då det blev dags för jämförelse och
de generat sa ”minus 1400” (ett tapp
på 14 imp istället för 10 imp in, om de
kommit med plus 600), så frågade jag
gärningsmannen (så hövligt jag kunde
med händerna runt hans strupe), vad
som hade skett.
Väst hade öppnat med 1c (okej),
Nord bjöd 1s och Öst sa 23 (bra!).
Syd passade och Väst återbjöd 3c.
Nord passade, Öst bjöd 32 (snyggt),
Syd passade och Väst bjöd nu av någon outgrundlig anledning 3 sang.
Man skulle kanske kunna tro, att en
toppspelare bör kunna se, att fyrkorts stöd och en ännu inte berättad
renons, i tillägg till en egen färg med
lika många hål som Berlinmuren 1989,
skulle vara tillräckligt för att stödja
partnern. Men en okänd kraft fick
honom att lägga upp 3 sang på bordet.
Olyckligt, galet, något hämtat från
”The Twilight Zone”? (The Twilight
Zone var en populär och kritikerrosad

science fiction TV-serie – originalversionen visades av CBS så tidigt som
1959-1964). Inte vet jag, men vänta,
här kommer motståndarna till undsättning. De dubblar! Tack, Herre!
Nu ser renonsen än mindre ut som ett
håll, den ”gående” klövern behöver
en rullstol och stöldvärdena mer än
antyder, att här ska ett trumfkontrakt
spelas.
Men vad gör vår hjälte? Pass! Beväpnat med sin ”balanserade” fördelning och John Wayne-mentalitet (”Du
klarar inte att jaga mig ut ur stan…”).
Roade av detta, tillåter kortgudarna
att Nord spelar ut en spader. Därmed
uppenbaras träkarlens oförtjänta godsaker, speciellt klöveress – en skatt.
Spaderdam vinner första stick och nu,
med klövern 3-2, har Väst åtta stick.
”Ta dem”, skriker det inne i oss.
Men The Twiligth Zone-syndromet
är för starkt – och den kända musiken
spelar än. Girigbuken till spelförare
tänker: ”Om jag inkasserar mina sex
klöverstick och sen spelar ruterknekt,
kommer Nord aldrig att täcka med
kungen eftersom jag redan har åtta
stick intecknade. Men… om jag spelar
ruterknekt med det samma, blir han
tvungen att täcka med kungen. Gör
han inte det, kan jag alltid hoppa upp
med esset och lägga mig på en straff.”
Briljant resonerat, säger du. Precis,
undantaget The Twilight Zone. Det
kommer ruterknekt, tvåan från Nord
och… och spelföraren begär en liten
från träkarlen!
Fråga mig inte varför han la lågt
från träkarlen. Du bör inte heller påminna mig mer om varken denna giv,
de 1400 eller The Twilight Zone (dee,
dee, didi, dee dee didi).
Tips: Begå självmord, och det fort,
innan lagkamraterna gör slut på dig.

Ny damkapten
(igen)

TEXT: PER LEANDERSSON, STOCKHOLM
FOTO: LARS OA HEDLUND, STOCKHOLM

Tyvärr måste vi meddela att vår
damkapten Andreas Könyves, som
tillsattes i augusti, inte valt att fortsätta efter World Bridge Games,
som spelades i september. Det är
ett på många sätt tråkigt beslut, då
Andreas i kombination med Börje
Rudenstål och Carina Wademark
skapade en väldigt bra gruppdynamik både före och under mästerskapet.
Det är därför med stor glädje vi
snabbt kunnat presentera Kenneth
Borin (bilden) som ny kapten för
damlandslaget.
Kenneth har ett stort bridgekunnande och har tidigare varit en
del av den öppna landslagstruppen.
Vad färre vet, är att Kenneth varit
simtränare på allra högsta nivå.
Simning handlar många gånger om
att ha toppform till de stora mästerskapen. Vi hoppas så klart på att
simmetoderna ska fungera även på
damlandslagets spelare!
Med mångårig coach-rutin från
flera mästerskap fortsätter Carina
Wademark som coach. Det Carina
inte vet om våra motståndare, det
vet väl inte någon…
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PRATBUBBLAN

Tommys lagom... Lösningar
PROBLEM 1

Spela ruterkung från handen!
Hela given:

Under World Games sattes ett nytt
rekord i att bygga en spiral med
spelkort på torget. Helixen tog drygt
fyra timmar att bygga och blev till
sist 2081 meter lång. För att lyckas
använde man ca 22 000 spelkort. Över
50 juniorer var i arbete. Vad säger de?
Den fyndigaste pratbubblan vinner
ett presentkort. Förslag till pratbubbla vill vi ha senast den 10 januari till
adressen: Bridge, Villa Cicero, 775 70
Krylbo eller bridge@svenskbridge.se.
Namn: ....................................................
Adress: ...................................................
Postadress:..............................................

Man lägger liten
i andra hand

Simon Granath praktiserar juniorträning i tidig ålder, här på Lars OA
Hedlunds trevliga bild. Redaktionen
gladdes av många insända bubblor,
varav de flesta fyndiga, men vi fastnade
vi för Leif Håkanssons bubbla: Man
lägger liten i andra hand. Grattis!
Pris kommer till Höör med posten!

50
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s K 10 6 5
		
3 ED93
		
2 kn 5 4
		
c76
s 7 3			
s 98
3 8 6 5			
3 K kn 7
2 E D 3 2			
2 10 9 8 7
cD843
c kn 10 9 2
		
s E D kn 4 2
		
3 10 4 2
		
2 K6
		
cEK5

Väst vinner och returnerar hjärter. Ni
låter Öst vinna sticket och avvaktar
favör i ruter eller hjärter alternativt
dubbelrenonsvända för hemgång.
Maskar man i hjärter efter uttrumf
ning vänder Öst i ruter och hjärtervända från Väst banar väg till bet.
PROBLEM 2

Hela given:
		
sK92
		
3 654
		
2 E kn
		
cE7643
s 6			
s 43
3 D 10 3 2			
3 987
2 10 9 8 5 4			
2 7632
c K kn 9 8
c D 10 2
		
s E D kn 10 8 7 5
		
3 E K kn
		
2 KD
		
c5

Man kan naturligtvis satsa på en hjärtermask. Om möjligt ska man emellertid försöka godspela ett klöverstick!
Ta utspelet på handen och inkassera
trumfess. Därefter är det dags för klöver till ess och klöver till stöld. Fortsätt med trumf till nian och ta en andra klöverstöld. Efter trumf till kung
ser nu en tredje klöverstöld till att
bordets klöverhacka blivit stor varför

ni inte behöver någon hjärtermask.
Satt klövern snett får man hoppas på
hjärterdam rätt eller att man får till ett
slutspel mot Öst-Väst.
PROBLEM 3

Säkrast låter man honom få för den.
Hela given:
		
sE
		
3 8765
		
2 D kn 10
		
c E K D 10 2
s D kn 10 3			
s K9842
3 10 9 4 3			
3D
2 K 8 6			
2 5432
c865
c97
		
s765
		
3 E K kn 2
		
2 E97
		
c kn 4 3

När Öst sedan returnerar ruter ingriper man med esset och tar en spaderstöld på bordet. Därefter spelar man
trumf till handen och tar en andra
spaderstöld. Som avslutning använder
man klöverknekt som ingång till handen för uttrumfning med två rutersak
från bordet för hemgång.
Tar man hjärterdam får man problem med trumfkontrollen och blir
beroende av ruterkungs placering för
hemgång.

Chairmanʼs Cup är en lagtävling öppen för alla.
Den spelas på Conventum i Örebro lördag 29 juli
till torsdag 3 augusti.
Tävlingen inleds med ett kval i form av Gröna Hissen
(32 första vidare) och avslutas med raka cupmatcher.
Chairmanʼs Cup (CC) inleder som ett kval i
form av Gröna Hissen under lördag-söndag.
Därefter vidtar två parallella cuper:
3 Lagen placerade 1-32 spelar Huvudcup
(HC). I HC spelar man om 1:a och 2:a plats.
3 Lagen placerade 33-64 spelar Bonuscup
(BC). I BC spelar man om 3:e och 4:e plats.
3 Ett lag som förlorar i huvudcupen flyttas
ned till bonuscupen.
3 Ett lag som förlorar i bonuscupen är
utslaget.
3 Från och med tisdag spelas kvartsfinal,
semifinal och final (64 brickor). På torsdagen
spelas finalen (64 brickor) samt match om
tredje pris (32 brickor).
Startavgifter
2.800 kr/lag. Om betalning är gjord senast
onsdag 26 juli är avgiften endast 2.400 kr.
Betalning ska vara erlagd innan spel.
Lag med minst 4 juniorer spelar gratis.
Anmälan senast fredag 28 juli kl 20.00.

Priser
1:a 50.000 kr
2:a 25.000 kr
3:e 15.000 kr

Följande villkor ska dock uppfyllas:
3 Högst två i laget får tidigare ha deltagit
i CC.
3 Samtliga spelare i laget måste tillhöra
samma distrikt.
3 Laget måste bära distriktets namn följt av
en siffra. Vid flera lag heter de Örebro 1,
Örebro 2 osv.

3 Om två eller flera lag går lika långt i täv-

lingen avgör placeringen från Gröna Hissen
vinnaren.
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10.000 kr
7.500 kr
7.500 kr

Distriktslag
Alla distrikt får anmäla fritt antal lag med
gratis start i CC. Det lag som kommer längst i
tävlingen vinner distriktspriset på 10.000 kr.

Läs mer om Chairmanʼs Cup på www.svenskbridge.se
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Låt julen gå i bridgens tecken!
Undvik trängsel och julstress! Gör dina julinköp i Svenska Bridgeförlagets
internetbutik – och få varorna bekvämt levererade direkt hem till dig.
Väx

ETT ÅR ME

Bridgeförlage
t!
En avmedvåra
D A N IE L
GULLBE
RG
internationella
stjärnor, Daniel
Gullberg,
ETT
MED BR ÅR
debuterar med
IDGE
Ett år med
bridge.
Över 200
sidor varvar
Daniel
tankar om
de flesta aspekter av spelet och
bjuder på massor av intressanta och
mångfacetterade givar. Därutöver
listas bl a bridgens bästa respektive
sämsta bud. Essfrågan får sig en
rejäl känga. ”Den sätter handbojor
på den ena spelaren.” Därför är
det den näst sämsta konventionen
i världen. Den allra sämsta
konventionen? Läs boken!
D BRIDG

Svenska Bridg
bridgespela eförlaget hjälper
dig att växa
re. Vi erbju
budlådor,
som
der “Allt i
spelbord,
bridge”, såso
dato
svensk och
utländsk litter rbridge, kurslittera m
och myck
tur,
atur, pres
et mer.
entartikla
r
Beställ direk
t på www.bridg
eforlaget.se
!

E
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G

JACK 6.0 – träna på din dator!
Jack har vunnit 10 VM för bridgeprogram. Få hjälp av ”Professor Jack”,
spela turneringar, slumpa givar i all
oändlighet, välj mellan många olika
budsystem, bl a Modern Standard.

Andrew Robsons populära bordskalender för 2017 – med 365
spelproblem, dvs en giv om dagen.
Detta är den perfekta presenten till
en bridgevän! På engelska.

Pris: 835:–

Pris: 149:–

KLURIGT STRATEGISPEL

I den senaste boken
i Andrew Robsons
populära serie, gäller
det att använda
räkningskunnande
för att placera
motståndarnas kort.

En utmaning i
tre dimensioner!
Försök få fem i
rad av din symbol. Men se upp
− varje gång du
spelar en bricka hjälper du också din
motståndare. Bygg på höjden för att
blockera motståndaren! Trexo har
enkla regler men mycket taktik. Det är
ett riktigt spännande spel för den som
gillar kluriga och strategiska spel.
Vi har flera andra roliga spel också!
Pris: 199:–

Tel 020-52

Räkning &

kortplacer

Material av
Andrew Rob
översatt och
son,
bearbetat
av Tjolpe
Flodqvist

ing

13 13

Pris: 150:–
Handbok
från Bridgehu
set

i Malmö

I Räkning
och kortplacering
räknas det på allt tänkbart, från
dina honnörspoäng och trumfen till
det mest avancerade, en komplett
handrekonstruktion. Boken kommer att ge
många aha-upplevelser.

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

Pris: 135:–

– Detta är bara ett axplock ur vårt drygt 2.000 artiklar stora sortiment! –
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Uppge ditt medlemsnr (MID) vid beställning, så får du 5% rabatt på samtliga varor märkta med ••• (se katalog) + rabatt på ordervärde.

