
   BR IDG E  DECEM BER 20192 6

Han tränar på gym flera dagar i veck-
an, spelar bridge och hojar ibland till 
affären. Harris är en senior med spänst 
i både knopp och kropp.
 – Bridgen på torsdagarna missar jag 
inte. Rena hjärngympan, säger den 
modemedvetne Åsa-bon inför den 
stora bemärkelsedagen.
 Harris föddes Hova 6 december 
1919, tolv år före den som blev ortens 
meste kändis, Stikkan Andersson.
 – Vi bodde på samma gata och sågs 

ofta. Jag växte upp på Hova hotell 
som mamma drev. Min fru Maja och 
jag bodde länge i Utby. Huset i Åsa, 
där jag bor nu, hade vi först som som-
marhus, vi flyttade hit för gott för 15 
år sedan.
 Siktet var en gång att bli apotekare.
 – Jag tog farmacie kandidatexa-
men men sadlade om och fortsatte på 
Tandläkarehögskolan i Stockholm, 
”Käftis”, säger han.
 Det var väl ett snäpp bättre?

 – Ja, haha…Men då var det inte så. 
Jag har inte ångrat mig.
 Harris arbetade först på en mot-
tagning vid Mariaplan, sedan på skol-
tandvården i Partille. 
 Frun Maja var tandsköterska. Kär-
leken tände till på jobbet.
 – Vi kände varandra lite innan, hon 
började hos mej i Hova där jag över-
tog en praktik.
 Lyftet för paret Linnhag kom 1951 
när Kortedala i Göteborg började 

Inför 100-årsdagen är det
fortfarande ruter i Harris
TEXT: CLAS-GÖRAN SANDBLOM, ÅSA  FOTO: PRIVAT & CLAS-GÖRAN SANDBLOM, ÅSA 

Harris Linnhag kan vara krutgubbarnas krutgubbe. Nyligen flög den snart 100-årige 
hallänningen till London med sin son och dennes familj för att se Arsenal FC. 

Bridgänget gör tummen upp 
för tuggummi-tuggande Harris 
Linnhag. Bridge bygger broar.
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bebyggas och vågade sig på en sats-
ning där.
 – Det byggdes för fullt. I början var 
jag den ende tandläkaren och jag hade 
väldigt mycket att göra. Många flyk-
tingar från forna Jugoslavien hade haft 
fullt upp med kriget och inte kunnat 
sköta sina tänder. De var bra att ha att 
göra med. Vi hade flera anställda. 

PASSION FÖR BRIDGE

Vid 75 var han klar med borr, tång 
och amalgam. Passionen för bridge 
tog över.
 – Vi började i bridgeklubben Pas-
sagen i Göteborg. Maja och jag hade 
spelat enklare bridge tidigare. Nu blev 
det tävlingsbridge, riktigt allvar, säger 
han.
 Harris är mån om sitt yttre, oftast 
propert klädd.
 – Maja var själv noga med sådant 
och såg till att jag också alltid skulle 
klä mig snyggt. Det sitter i. Jeans och 
nån snygg skjorta kan räcka för att 
göra ett propert intryck.
 Han är smärt som en yngling, väger 
knappt 70 kilo.

 – Jag har alltid tänkt på vikten. Mil-
spåret i Skatås har jag sprungit många 
gånger. För något år sedan var vi 
några som emellanåt sprang en runda 
på sex kilometer här i Åsa. De var 
yngre men är borta nu. Maja och jag 
gick Vildmarksleden mellan Hindås 
och Skatås otaliga gånger. Vi tog ofta 
milslånga söndagspromenader. 
 Synen räcker inte längre för att köra 
bil och han läser därför inte böcker 
lika mycket som förr. Han bär hör-
apparat. Annars verkar han än i dag 
vara en spänstig man, både fysiskt och 
mentalt. Minnet är det inget fel på.
 Två gånger i veckan kör färdtjänst 
honom till gymmet i Fjärås. 
 – Till bridgelokalen i Frillesås får 
jag skjuts av en granne, Hasse Olofs-
son. Bridge är något alldeles speciellt! 
Det är blodigt allvar, det kräver tanke-
möda och är socialt.
 Han badade i havet tills för några 
somrar sedan.

RESTE TILL LONDON

I september flög Harris, sonen och 
dennes familj till London för att se 

FAKTA

NAMN Harris Linnhag

ÅLDER 100 år den 6 december

BOR Åsa, Halland

FAMILJ Sonen Ola, svärdottern
 Annika, båda 52, barn-  
 barnen Hampus, 18, 
 och Ronja, 17. Hustrun  
 Maja blev drygt 90 år.

INTRESSEN Bridge och gym

P R O F I L E N  K R U T G U B B E N  H A R R I S

Arsenal – Aston Villa i engelska ligan. 
Men i passkontrollen på Gatwick gick 
larmet. En polis knackad lätt på Olas 
axel: 
 – Han sa ”Excuse me, how old is 
this gentlemen?”. De hade gjort ett 
tankefel, att han enligt passet inte var 
född, inte att pappa var född redan i 
början av 1900-talet.
 Att det blev en match med ”The 
Gunners” på Emirates Stadium var 
självklart:
 – Ena barnbarnet, Hampus, är ett 
fan, den störste supporten av oss. 

”Bridge är min passion”, säger Harris som spelar bridge ett par gånger i veckan.

>
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Time för dagens promenad.  
I bakgrunden ses ”London Eye”.

 Aston Villa ledde två gånger men 
Arsenal vände och vann: 3-2.
 – Det var en riktig rysare, säger 
Harris.
 Sällskapet Linnhag kollade runt i 
den engelska huvudstaden. 
 Harris:
 – Vi bodde strax intill London Eye. 
Några gånger promenerade vi ungefär 
en halvmil om dagen. Men till match-
en fick jag åka rullstol, det hade blivit 
för bökigt i trängseln annars.
 De har gjort en sådan resa tidigare, 
2015, då The Gunners mötte Totten-
ham. Sonen Ola:
 – Vi följer med mest för att hålla 
ordning på pappa och Hampus. De 
har starka band till varandra och kan 
hitta på hyss.
 När den saken kommer på tal blir 
Harris märkbart rörd, lätt tårögd. 

 Vid förra årets höjdpunkt i fotbolls-
väg, då Frankrike vann VM-finalen 
över Kroatien och tog sin andra titel, 
bänkade Linnhags sig framför en 
storbildsskärm på Bakkens Tivoli i 
Köpenhamn.
 Ola beskriver sin pappa som livs-
glad och envis.
 – Han är intresserad av det mesta, 
vetgirig, och ger inte upp. Han tycker 
det är lite långtråkigt ibland på da-
garna, sedan mamma gick bort för ett 

år sedan. Men han håller ju igång med 
allt möjligt.
 Harris har mer än en gång fått frå-
gan hur han gjort för att hålla sig ung:
 – Jag svarar att jag har bra gener. 
Min mamma blev nästan hundra år, 
pappa råkade ut för en halkolycka i 
80-årsåldern, blev inte sig lik efter det 
och blev inte lika gammal.

Harris på Emirates läktare tillsammans med från vänster sonen Ola, barnbarnen 
Ronja och Hampus samt svärdottern Annika. Favoritlaget Arsenal vann matchen 
mot Aston Villa med 3-2.

Harris, omgiven av sonen Ola och sonsonen Hampus, i spänd förväntan 
utanför Emirates Stadium inför Arsenals Premier League-match.

>

>
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GIVBORD. Du kan utläsa både 
zoner och giv från givborden. 
Givaren markeras med en cirkel 
och zoner markeras med vitt 
(ozon) eller rött (zon). Här 
följer några exempel.

 Nord giv, ingen i zon.

 Öst giv, N/S i zon.

Lite svårare...
TEXT: PO SUNDELIN, STOCKHOLM

PO Sundelin levererar svårare spelproblem som det kan  
ta en stund att lösa. Lösningar hittar du på sidorna 48-49. 

Det lackar mot jul. Kanske blir det tid 
för lösning av kluriga bridgeproblem. 
 Ros och ris och nya problemidéer 
skickar ni som vanligt till följande 
adress: bridgeproblem@yahoo.se.
 I problemen sitter du alltid Väst. 

PROBLEM 1

Vi inleder med en enkel tresangare.

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

SYD VÄST NORD ÖST
 1c 13 D
pass 2NT pass 3NT 
pass pass pass

Utspel: hjärterdam från Nord.
 Finns något säkert spelsätt?

PROBLEM 2

Du har av någon anledning missat  
3 sang och hamnat i 4s, men det ska 
ju också spelas hem. 
 Nord inleder med hjärterkung.

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

Gardera vad du kan!

PROBLEM 3

Här finns ingen hundraprocentig lös-
ning, bara min rekommendation. Jag 
stålsätter mig inför kritiska mail från 
upprörda matematiker – inga namn.
 Du spelar 6s. Nord inleder med 
ruterknekt.

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

Välj spelsätt!

PROBLEM 4

Ni har vackert bjudit storslam trots 
rejäl störning av fienden:

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

SYD VÄST NORD ÖST
 13 pass 2NT 
4s 4NT pass 5c 
pass 5NT pass 62 
pass 73 pass pass 
pass

Utspelet var spadernio till esset. Syd 
bekände med kungen. Så länge trum-
fen inte sitter 4-0 har du 13 stick med 
hjälp av en ruterstöld. Tyvärr bekän-
ner inte Syd när du spelar trumf till 
knekten i andra stick. 
 Kan du se något säkert spelsätt?

PROBLEM 5

Efter en idé av David Burn: 
Via listiga överföringsmetoder kunde 
Öst efter den dubbeltydiga klöver-
öppningen visa spader och slamin-
tresse utan singel.

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

SYD VÄST NORD ÖST
 1c 13 23 
pass 3s pass  3NT 
pass 4c pass 42 
pass 4NT pass 53 
pass 6s pass pass 
pass

Nord spelar ut rutertvå. Utspelet luk-
tar singel. 
 Hotar något?

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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Harplinge BK, med klanen Rimstedt, 
toppade allsvenska Elitseriens tabell 
inför de tre sista brickorna, men BK 
Lavec kom igen mot Ebenius Crew på 
slutet och återtog både kommandot 
och bucklan! 
 I BK Lavec spelade Peter Fredin, 
Johan Sylvan, Arne Larsson, Tobias 
Törnqvist samt Jim Nielsen och Pia 
Andersson som inte spelade i det sista 
sammandraget. 
 Vi kör en snabb genomgång innan 
jag visar några intressanta brickor.

FREDAG, 18 OKTOBER

Efter fem matcher och det första sam-
mandraget har fyra lag slitit sig loss i 
tabellen och det är också två av dessa 
lag som årets Elitserie kommer att 
handla om. Bl a tar BK Lavec 18,39 
mot Storsjöbygdens BK efter det att 
Alexander Sandin och Thomas Karls-
son haft några mindre bra avgöranden. 
Det placerar BK Lavec i toppen. 
 Uppsalabridgen ”Skalman” tar 
maximala 20 mot Ulricehamns BK  
och avancerar medan Harplinge BK 
tar 15,08 mot Norrort. Gävle BK,  
Zmrzlina tar i sin tur 17,13 mot  
Filbyter Bridge och avancerar till  
andra platsen i tabellen. 
 Noterbart också att ett lag kom-
mer till start 30 minuter för sent efter 
att ha kört vilse på väg till Örebro!? 

Straffet? 5 VP i avdrag – och på årets 
önskelista hos tomten står det för-
modligen GPS...
 Match 7 är den match som genom 
åren skördat sina offer. Det jag tänker 
på här är den sena speltiden, 20.00-
23.45, då det är arbetsvecka samt 
resdag till spelet. Det måste väl vara 
bättre att sluta 21.45 och starta 08.00 
på lördag morgon istället, när alla 
ändå är på plats? 
 BK Lavec slår Gävle BK med 18,90-
1,10 och efter detta resultat återhämtar 
sig aldrig Gävle. Matchen spelas på 
BBO och för andra halvleken kan 

Vinnare av Allsvenskan 2019: BK Lavec, ”Smile”. Fr v: Johan Sylvan,  
Tobias Törnqvist, Peter Fredin, Arne Larsson. I laget spelade även  
Jim Nielsen och Pia Andersson.

man nog länka ihop med påståendet 
om sen speltid ovan? Daniel Eriksson 
och Rolf Scherdin har några riktiga 
magplask för -2,63 på IAF:en medan 
Johnny Östberg–Christer Bjäring 
spelar smygminus vid andra bordet. 
 BK Lavec ”Smile” går till nattvila 
med en klar ledning, 12,5 VP ner till 
Harplinge BK som förlorar mot Lud-
vikabygden med 6,35-12,65.

LÖRDAG, 19 OKTOBER

Fem halvlekar står på agendan idag, då 
man slutar 20.30 för middag. Först ut 
på BBO är Harplinge som möter Stor-

Vann allsvenskan med ett leende

TEXT: NICHLAS ELIAZOHN, SUNDSVALL  FOTO: TOMAS BRENNING, ENKÖPING & FRANCESCA CANALI, ITALIEN

Årets upplaga av Elitserien blev minst sagt en nagelbitare. Det blev 
BK Lavec ”Smile” som drog mest på mungiporna efter sista matchen.

N A T I O N E L L T  A L L S V E N S K A N
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sjöbygden, vilket på förhand får det 
att vattnas i munnen på en ”actionjun-
kie” som mig. Matchen gör mig inte 
det minsta besviken och några riktigt 
intressanta brickor dök upp. Särskilt 
denna tål att prats om. Vem överbjöd 
– och hur spelar du? 

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Thomas Marion Alexander Per-Ola 
Karlsson Michielsen Sandin Cullin
  1c 1s 
pass 231 3c pass 
322 D pass3 pass 
RD4 pass 3NT5 pass 
pass pass

1 Visar ruterfärg     2 Hållfråga
3 Halv- eller helhåll
4 Frågar om det var helhåll eller ej
5 Visst har jag helhåll!

Utspelet var ruternio. Alex får vinna 
med kungen, spelar sen hjärter till 
esset och slår en klövermask. När den 
spricker tar motståndarna resten av 
sticken, för sju straff och -700! 
 Brickan följdes av en riktigt intres-
sant diskussion på Bridgesudd, min 
Twitch-kanal (www.twitch.tv/zohn)
där chatten är öppen för alla. Kom-
mentaren jag kommer i håg mest och 
fortfarande ler åt är: ”Får jag inte 
bjuda mina åttakortsfärger slutar jag 
att spela bridge.”
 Men för att avsluta eftermälet mer 
seriöst, vad är det för skillnad på 32 
och 3s? Jag personligen tycker att 
3s är starkare och visar att man tänkt 

straffpassa 1s medan 32 ”söker” och 
visar lite värden i spader. 
 Vad tycker du? 
 Matchen slutar 14,76 i Harplinges 
favör; Marion och ”Pocken” gör en 
riktigt kanonhalvlek och har nästintill 
ett staket. Omöjliga Lavec kör över 
Ludvikabygden medan Norrorts Brid-
ge tar 18 mot Överums BK och tar 
över andra platsen från Harplinge. 
 Ställningen med 3 matcher kvar: 
 1) BK Lavec, Smile ........... 122,63
 2) Norrorts Bridge ........... 109,94
 3) Harplinge BK ............... 104,74

Match 9. Lavec spelar oavgjort mot 
Norrorts Bridge medan Skalman och 
Harplinge vinner sina matcher. Med 
endast två matcher kvar är det nu ett 
race mellan fyra lag, trots att Lavec 
leder med 13 VP. 
 I botten på tabellen är det också 
spännande. Den återkommande frågan 
är om BK S:t Eriks landslagstunga 
Ebenius Crew ska lyckas undvika 
nedflyttning? Med två matcher kvar 
har man 8 VP upp till Storsjöbygdens 
BK som också blandar och ger. Båda 
lagen tippades på förhand att kämpa 
om medaljer. Nu slåss de för sin över-
levnad i Elitserien. 
 Match 10. Detta är lördagens sista 
dans, i alla fall halvlek. Skalman som 
nu ligger tvåa ska möta BK Lavec på 
BBO. Innan matchen startar skiljer 
det hela 19 VP och redan här trodde 
nog de flesta att guldet var klart för 
lirarna i Lavec. Dock ville Gunnar 
Hallberg annat och tillsammans med 
partner Frederic Wrang presterades 
kanske tävlings bästa motspel. För er 
som har GIB som bästa kompis eller 
alltid maskar är brickan ointressant. 
Ja, det finns alltid 10 stick; det är det 
enkla svaret. Men här följer en uppvis-
ning i det mentala spelet, psykologi, 
man mot man. 

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Johan Gunnar Peter Frederic 
Sylvan Hallberg Fredin Wrang
  pass pass 
1NT pass 3NT pass 
pass pass

Sangöppningen visade 15-17 hp.
Utspelet var rutertre som gick till 
sjuan, knekt och Johans kung. Johan 
kunde räkna till sju stick och behövde 
således ytterligare två till för hem-
gång. Genom att ställa ett ruterstick 
har man åtta – och det var också vad 
som Johan spelade på. I stick två går 
det således rutertvå, Gunnars dam, 
bordets åtta och här sakar Wrang i 
tempo hjärter tre. Wrangs hjärtersak 
i tempo är oftast från fem eller tre 
kort, då 95% av alla bridgespelare går 
ner i boxen och börjar fundera när 
man för första gången ska kasta från 
en fyrkortsfärg. Känner du igen dig? 
Gunnar, gubben kan än, skickar iväg 
klöverknekt. Johan vill inte öppna upp 
klöverfärgen, i fall kungen sitter fel, 
och bestämmer sig för att ducka. Gun-
nar fortsätter med klöversex – och här 
gör Johan fel som inte testar masken, 
vilket försätter honom i en gissnings-
lek. Johan tar alltså för klöveress och 
spelar hjärterknekt från bordet, till 
täckning med damen, esset på handen 
samt femman från Gunnar. Johan har 
mer eller mindre bestämt sig för att 
spela på 5-1 i hjärter, med anledning 
av Frederic Wrangs första sak, utan att 
ens fundera. Förmodligen är orsaken 
till Johans plan att de spelat tillsam-

N A T I O N E L L T  A L L S V E N S K A N
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mans och känner varandra väl. Johan 
fortsätter med rutersex och Gunnar 
duckar, då han har klöverkung som 
ingång, något Johan har noll koll på, 
såklart, och Wrang kastar klövernio. 
Efter tre ronder spader med bordet 
inne på kungen gör att det är ett fyr-
kortsläge kvar:

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

Johan begär hjärter 8 från bordet och 
med K-9-7 kvar på handen slår han 
den ”upplagda” masken till Gunnar – 
som begär resten! En Miami Coup! 
 Detta var en riktig bra illusion ska-
pad av Öst-Väst. Börjar man dock 
analysera, borde Johan prövat masken 
med klöverdam. Det kunde aldrig 
kostat något, men han var förmod-
ligen förblindad av Östs ”femkorts” 
hjärter. Det vi kan lära oss av denna 
bricka är att man måste veta när det 
ska gå i tempo. Jag förstår att det är 
svårt att veta vilken fyrkortsfärg man 
ska börja saka, men det var nog exakt 
det som gav 13 imp till Skalman här.

SÖNDAG, 20 OKTOBER 

Match 10 spelas klart, då man bröt 
efter första halvlek på lördag kväll. 
Lagen får tid för middag och umgås 
utanför bridgeborden. Det är uppskat-
tat! Skalman kör över Lavec i raman, 
där Krister Ahlesved-Niklas Warne 
visar upp ett ”äckligt” bra spel, för-
utom en motspelsmiss mot 32 som 
slinker hem. Vad tråkigt när man inte 
får något att hacka på... respekt! 

 Harplinge tar 13, och är stabil trea, 
medan Norrorts Bridge ligger fyra 
med 8 VP upp till medaljplats inför 
sista matchen.
 Match 11 – den sista i tävlingen. 
BBO väljer att sända Skalman mot 
Harplinge, tvåa respektive trea i tabel-
len. Mötet Lavec–BK S:t Erik skulle 
jag själv valt för BBO. Ledaren mot 
laget som spelar för sin överlevnad i 
Elitserien; upplagt för dramatik! Och 
dramatik blev det! Harplinge vinner 
stort mot Skalman och var till och 
med förbi Lavec med tre brickor kvar. 
Ett tag skiljde det 0,04 VP! Lavec av-
slutar med ett fint spel samtidigt som 
Harplinge släpper hem en utgång på 
misslyckat utspel, där det inte var lätt 
att hitta vinnande utspel, vilket gör att 
BK Lavec ”Smile” ändå vinner årets 
Elitserie knappt före Harplinge BK. 
In på 3:e plats tar sig Norrorts Bridge 
med Olle Wademark, Jan Selberg, Jan 
Lagerman, Tommy Bergdahl, Lars 
Andersson och Magnus Lindkvist 
(välkommen tillbaka på bridgeare-
nan!), efter att ha slagit tillbaka jum-
bon Ulricehamns BK med 20-0. 
 Det fanns några intressanta brickor 
i den avslutande omgången. Vi avslu-
tar med en giv med tvillingarna Rim-
stedt i huvudrollen. 

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Mikael Gunnar Ola Frederic 
Rimstedt Hallberg Rimstedt Wrang
pass 1c pass 13 
pass 2c pass 22 
pass 3c pass 3NT 
pass 5c pass pass 
pass

Grabbarna förtjänar verkligen sin 
plats och respekt i artikeln. Se bara på 
detta vackra motspel, där de tillsam-
mans skapade en illusion då båda var 
med på noterna!
 Som vi ser finns bara två förlorare,  
t o m GIB håller med om att det finns 
11 stick. Oavsett utspel eller spelfö-
rare ska det bli hemgång, så hur fick 
grabbarna en bet?
 Utspelet var rutersju från Nord till 
trea, fyra och Gunnars knekt. Brickan 
var över på 30 sekunder och allt i 
tempo med läskig precision. 
 Allt som kan hända är att man 
försätter spelföraren på giss och det 
var precis vad man gjorde. Gunnar 
spelade klöverdam i stick två och Ola 
tog kungen och fortsatte med ruter-
fem. Micke kunde fortfarande ha esset 
för en stöld, men Gunnar vann och 
spelade klöverknekt som Micke vann 
med esset och spelade utan att blinka 
ruter upp mot gaffeln på bordet. Detta 
satte således Gunnar på giss; stjäla 
lågt eller högt för att förlita sig på 3-3 
i klöver? Gunnar stal högt och grab-
barna fick sin bet efter en vackert ska-
pad illusion!

N A T I O N E L L T  A L L S V E N S K A N

Mikael och Ola Rimstedt.



ANMÄLAN 
• • • • • • •

Föranmälan ska göras till våra två lagtävlingar 
Chairman’s Cup och SM Lag Veteraner samt till Swedish 
Junior Pairs. Anmälan görs på www.svenskbridge.se.  
 
För alla andra tävlingar räcker det att man reserverar 
plats 20 minuter före tävlingens start. Kom ihåg att vi 
alltid börjar och slutar på utsatt tid!

VAD ÄR BRIDGEFESTIVALEN?  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Den svenska Bridgefestivalen spelas på Conventum 
Arena i Örebro. Det unika med arrangemanget är att 
det dagligen finns tävlingar för spelare från världsklass 
till nybörjarnivå.

De Svenska Mästerskap som spelas är SM Par i följande 
klasser: Dam, Veteran, Nybörjare, Mixed och Open, dess-
utom spelas SM Lag Veteraner. 

Vid sidan om de Svenska Mästerskapen spelas ett stort 
antal öppna sidotävlingar om brons-, silver- eller guld-
poäng. Vissa av bronstävlingarna spelas med handikapp 
och en del har strata prislistor.

Höjdpunkten vid Bridgefestivalen anses av många vara 
Chairman’s Cup. Det är en öppen lagtävling som 2019 
samlade 167 lag. Chairman’s Cup spelas med ett inledan-
de Gröna Hissen-kval innan det följs av KO-matcher.

STARTAVGIFTER OCH PRISER 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Startavgifterna i våra sidotävlingar är: 
Bronstävling   1 spelbiljett 
Silvertävling   2 spelbiljetter 
Guldgruvan   3 spelbiljetter
 
Biljetter kan förköpas i vår informationsdisk och kostar 
100:-/biljett. Om du betalar kontant vid bordet kostar 
en spelbiljett 120:-. 
 
35-40% av inkomna startavgifter utdelas som  
prispengar i alla sidotävlingar, om inte annat anges. 
 
Startavgiften i Chairman’s Cup är 2800 SEK/lag.  
Priser: 50 000 SEK till vinnarna. Därefter utdelas  
25 000, 15000, 10 000, 7500 och 7500.  
 
Mästarpoäng i alla tävlingar. 

BOENDE  
• • • • • •

Örebro erbjuder många hotell och olika former av 
boende. Vi är glada att ha fem av hotellen som  
samarbetspartners.  
 
City Hotell     019-601 42 00  
www.cityhotelorebro.se/ 
Clarion Hotell     019-670 67 00  
www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/orebro/clarion-hotel-orebro/ 
Elite Stora Hotellet    019-15 69 00  
www.elite.se/sv/hotell/orebro/stora-hotellet/ 
Scandic Väst     019-767 44 00  
www.scandichotels.se/hotell/sverige/orebro/scandic-orebro-vast 
Scandic Grand     019-767 43 00  
www.scandichotels.se/hotell/sverige/orebro/scandic-grand-orebro

MOT NYA REKORDFÖRSÖK!  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2019 sattes deltagarrekord i parti och minut vid Bridge- 
festivalen. Bland annat noterades hela 525 par i en 
enskild sidotävling. Hela 8690 par startade under hela 
festivalen. Vi siktar på nya rekord 2020!

y

y

y

y y
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Svenska Cupen är numera ett inar-
betat koncept och upplägget med 16 
slutspelslag som träffas i Uppsala är 
fantastiskt, om du frågar mig. 
 I år anmäldes 365 lag och upplägget 
som gör det riktigt bra, är att lag som 
blir eliminerade under slutspelshelgen 
får möjlighet att spela Uppsala Lag-
guld. 
 Angående prispoolen så måste jag 
gratulera det vinnande laget som fick 
dela på 100.000 kronor – en hygglig 
sudd i bridgesammanhang. 
 Jag tycker att SBF ska fundera på 
vilken tävling som är störst, bäst och 
vackrast i Sverige. Vilken tävling vill 
man framhäva? Jag pratar självklart 
om Svenska Cupen och Chairman’s 
Cup. Resterande tävlingar utan pris-
pengar är faktiskt ganska ointressanta. 
Chairman’s Cup startade 1998 och där 
spelar man 22 år senare (!) fortfarande 
om 50.000 kr till vinnande lag. Dessa 
prispengar täcker inte resa, hotell och 
mat för sex personer under 6-7 dagar, 
om man inte bor i tält. 

ÅTTONDEL OCH KVARTSFINAL

16 lag spelade under torsdagen 3x16 
brickor i rena cupmatcher. Det här är 
ett upplägg som jag älskar! Varenda 
liten imp kan vara avgörande! Inga 
direkta överraskningar noterades och 
de mest namnkunniga lagen överlevde. 

Kvällen avslutades med de första 16 
brickorna av kvartsfinalerna. Det är 
ett hyggligt tufft schema, att spela 64 
brickor om man rest långt samma dag.
 Fredagen inleddes med resterande 
2x16 brickor, vilka avgjorde hur se-
mifinalerna skulle se ut. Det slutade 
med att Greven slog San Sac, Yellow 
besegrade Jönamo, Lille Skutt fick se 
sig besegrad av förhandsfavoriten Mr 
Bumble och Janne skickade tillbaka 
Kusinerna till landet! 
 På internetkanalen Bridgesudd 
streamade vi spelet fredag-söndag. 
Ett inslag som uppskattades var att 

Linnéa Edlund och Christer Eriksson 
från Uppsala kopplade upp sig via 
Skype. Linnéa visade oss runt med sin 
kamera. Uppsalabridgen har en grymt 
fin spellokal. Tack också för de två fri-
spelen som man lottade ut. En lycklig 
Gudrun Strandberg får nu spela valfri 
silvertävling i Uppsala! 

SEMIFINALERNA!

Greven ställdes mot Yellow och den 
här matchen var redan punkterad efter 
tre av fyra segment. Matchen slutade 
162-80 efter 4x14 brickor. 
 Jag vet också om att man anordnat 

TEXT: NICHLAS ELIAZOHN, SUNDSBRUK  FOTO: LINNEA EDLUND, UPPSALA

14-17 november avgjordes Svenska Cupen i Uppsala under tävlingsledare Ryszard 
Sliwinski. I vinnande laget spelade Ida Grönkvist, Mikael Grönkvist, Jan Andersson,  
Mikael Lindblom, Olle Wademark (och Jan Selberg som inte deltog under finalspelet).

Lag Janne vann Svenska Cupen 2019

N A T I O N E L L T  S V E N S K A  C U P E N

Lag ”Janne” nådde längst av 365 lag i Svenska Cupen och förärades 100.000 kr 
i första pris. Fr v: Jan Andersson, Ida Grönkvist, Micke Grönkvist, Olle Wade-
mark och Mikael Lindblom. På bilden saknas Jan Selberg.
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➎➏

Lag Janne vann Svenska Cupen 2019

en tipstävling på förbundets hemsida, 
där man kunde vinna fina presentkort 
om man gissade rätt om vinnande lag, 
slutspelslag osv. Själv blev jag utskrat-
tad i streamen, när jag under fredagen 
delgav min outsider i Greven och 
tippade Janne som vinnare...
 Favoriterna Mr Bumble, med b la 
Peter Fredin och Johan Sylvan, tog sig 
an just Janne, som snurrade runt på 
fem spelare då Jan Selberg befann sig 
utomlands. Janne tog över ledningen 
efter bricka 10 och släppte sedan ald-
rig in Mr Bumble i matchen. Resultat 
skrevs till 131-83 till Janne då man 
vunnit samtliga fyra segment. Med det 
sagt så gav aldrig Peter Fredin upp, 
utan han försökte gång på gång dra ett 
ess ur rockärmen, utan att lyckas. När 
det kommer till uppfinningsrikedom, 
kortkänsla och framför allt att våga 
tro på sig och stå för sina handlingar 
vid bridgebordet spelar han helt i sin 
egen liga. Peter Fredin är bridgens 
Zlatan! Här kommer en bricka där 
Peter minst sagt tar ut svängarna.

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Johan Ida Mats Micke 
Bennet Grönkvist Pettersson Grönkvist 
   3NT*  
D 43 4NT pass 
52 pass pass pass

SYD VÄST NORD ÖST 
Jan Johan  Mikael Peter 
Andersson Sylvan Lindblom Fredin 
   1NT ! 
pass 22* pass 2s 
pass 2NT pass 3NT
pass pass pass

Jag uppmuntrar självklart inte folk 
att öppna med 1 sang med åtta spader 
– däremot blir jag så glad när jag ser 
någon sticka ut och våga bryta möns-
ter. 3 sang kan vara rätt slutbud, om 
partnern har mellanhonnörer. 
 Vid det andra bordet bjöd Johan 
Bennet och Mats Pettersson fina 52, 
efter det att Micke Grönkvist inlett 
med 3 sang, vilket var ett konventio-
nellt bud som visade någon sjukorts 
högfärg med E-K-D i topp.
 Trots sex bet i 3 sang vann Mr 
Bumble 3 imp. Någon som tycker att 
det är lätt med bridge?

FINALDAGS!

En roligare, tokigare och svängigare 
final har jag aldrig sett. Den var helt i 
publikens smak!
 Janne och Greven var helt rättvist i 
final, då båda lagen spelat bra och fin 
bridge. Fram till finalen, kanske vi ska 
tillägga! Man spelade 5x16 brickor. 
Matchen slutade 180-165 till Janne. På 
de sista 48 brickorna bjöds det stund-
tals på väldigt dålig bridge. Man märk-
te tydligt resultatet av att inte något av 
lagen kunnat mönstra tre par. Orken 
och logiken var som bortblåst. 
 Här är en av de mer intressanta 
brickorna från finalen. Jag har inte 
ännu bestämt vad jag tycker om Idas 
dubbling. Resultatmässigt blev det 
succé. Jag tror att väldigt få par har 
koll på hur man spelar i budläget som 
Nord-Syd fick. Vad är pass, vad är 
RD? Hur spelar du? 

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Björn Ida Hans Mikael 
Alenfalk Grönkvist Kvick Grönkvist 
  12 pass 
13 pass 3c pass 
32 pass 3NT pass 
pass D ! 52 pass 
pass pass

SYD VÄST NORD ÖST 
Jan Björn Mikael Thomas 
Andersson Wenneberg Lindblom Ivarsson 
  1c* pass 
12* 13 D pass 
2s pass 32 pass 
3NT pass pass pass

Idas dubbling på 3 sang signalerar för 
hjärterutspel. Med ingen ingång kan 
man tycka att det är tufft, eller är det 
bara dåligt? Samtidigt händer det ofta 
bra saker när man är bjuder aggres-
sivt eller dubblar. Var Ida så briljant, 
att hon riskerade 3 sang redubbelt 
med ett övertrick i hopp om att Hans 
Kvick inte visst hur han skulle tackla 
budläget och kliva ur? 
 Hur spelar din partner och du i 
samma läge? 
 Sedan skickar jag också en passning 
till herr Alenfalk och undrar, varför 
bjuder man inte bara 3 sang med 7 hp 
och spaderhåll? Hur som helst, brick-
an kostade Greven 22 imp då man inte 
redubblade. Ida skapade alltså av egen 
kraft 10 imp åt ”rätt” håll, då Nord 
inte hittade rätt spelföring i 52. Jo, det 
går att gå hem; titta en gång till!
 Avslutningsvis undrar jag också 
varför den s k eliten i Sverige är så 
fruktansvärd dålig på att straffdubbla? 

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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Varför är man så himla feg? Genom 
att straffdubbla kan man vinna många 
poäng. Här följer ett exempel från 
finalens sista segment.

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Björn Ida Hans Micke 
Alenfalk Grönkvist Kvick Grönkvist 
  12 pass  
2s pass 32 pass 
pass pass

SYD VÄST NORD ÖST 
Jan Björn Mikael Thomas 
Andersson Wenneberg Lindblom Ivarsson 
  12 pass  
1s pass 23 pass 
2s pass pass pass

12 naturligt och Syds 2s är svagt, 
mindre än 6 hp. Varför säger inte 

bara Kvick pass? Varför dubblar inte 
Micke 32 med Östs hand? Man har 
fyra stick på egen hand med fem ruter, 
motståndarna har ingen trumfanpass-
ning och inget intresse av att invitera 
till utgång. Med dessa ledtrådar vet 
man att partnern har några poäng, allt-
så minst 8 hp och minst fyra spader då 
den färgen inte var aktuell för Nord-

N A T I O N E L L T  S V E N S K A  C U P E N

Lag ”Greven” tog hand om andraplatsen i Svenska Cupen, endast slagna med 
15 VP efter 80 spelade brickor. Fr v: Hans Kvick, Harry Schüssler, Björn Alen-
falk, Thomas Ivarsson, Björn Wenneberg och Christer ”Greven” Eriksson.

Syd. Det var svagt att inte straffdubbla 
och man briljerar även i motspelet och 
får till slut får in 200 för en likabricka, 
då Nord-Syd spelade 2s med två 
straff vid det andra bordet.
 Ett stort grattis till båda finallagen! 
Tack för underhållningen – det var 
aldrig tråkigt!

Nybörjarträffen spelas någon 
gång under tiden 

1 – 28 april 2020
Alla klubbar anslutna till Svenska 
Bridgeförbundet är välkomna att 
delta i tävlingen. 

NYBÖRJARTRÄFFEN

Fredrik Hellkvist och  
Tuva Nilsmark vann 2019.

Nybörjarträffen spelas som si-
multantävling, vilket innebär att 
man spelar samma givar på alla 
klubbar. Klubben avgör själv 
vilket datum inom perioden den 
önskar spela.

Nybörjarträffen är öppen för alla 
som gått eller går en nybörjarkurs 
som startat tidigast 2018-07-01. 

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

De 24 bäst placerade paren 
kvalificerar sig till SM Par 
Nybörjarträffen, som spelas 
27-28/7 på festivalen i Örebro. 

Mer information hittar ni på 
www.svenskbridge.se.



FESTIVALPROGRAM 2020  
• • • • • • • • • • • • • • • • • •

FREDAG 24 JULI
09.00-18.45 SM Par Dam 
13.00-21.00 Swedish Open Junior Pairs 
14.30-18.00  Brons 1, handikapp  
15.30-21.00  Silver 1 med guldstänk, imp-över-fältet*   
19.00-22.30  Brons 2, strata  

LÖRDAG 25 JULI 
09.00-14.15 SM Par Dam 
09.30-11.30 Swedish Open Junior Pairs 
10.00-13.30  Brons 3 
12.00-12.30  Chairman’s Cup, kaptensmöte 
13.30-21.30  Chairman’s Cup, gröna hissen  
14.30-18.05  Brons 4, handikapp 
15.30-21.00  Silver 2 
19.00-22.30  Brons 5, strata

SÖNDAG 26 JULI 
09.00-18.45 SM Par Veteran 
10.00-19.45  Chairman’s Cup, gröna hissen  
10.00-13.30  Brons 6 
14.30-18.00  Brons 7, handikapp, seminarium  
15.30-21.00  Silver 3  
19.00-22.30  Brons 8, strata  

MÅNDAG 27 JULI 
09.00-14.15 SM Par Veteran 
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, seminarium  
15.30-21.15 SM Par Nybörjare 
15.30-21.00  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, strata  
19.00-21.40  Chairman’s Cup, bonuscupen, 16 lag 

TISDAG 28 JULI
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, seminarium  
15.00-20.30 SM Lag Veteran, kval 
15.20-19.30  Chairman’s Cup, bonuscupen, 8 lag 
15.30-21.00 Silver 5  
19.00-22.30  Brons 14  
 
 * Tävlingen kostar 3 spelbiljetter, mellan- 
     skillnaden går till landslagsfonden.  
      Guldstänk utdelas, förutom silverpoäng. 
 

 

ONSDAG  29 JULI 
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, semifinal  
10.00-14.10  Chairman’s Cup, bonuscupen, 8 lag
10.00-13.30 Brons 17  
14.30-18.00  Brons 18, handikapp, seminarium  
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, åttondelsfinal 
19.00-22.30  Brons 19, strata  

TORSDAG 30 JULI
09.00-14.15 SM Par Mixed 
09.30-13.55 Brons 20, gröna hissen, lag  
10.00-20.40  Chairman’s Cup, final  
10.00-14.50  Chairman’s Cup, bonuscup, 4 teams 
10.00-13.30  Brons 21 
13.10-15.50 SM Lag Veteran, semifinal  
14.30-18.05  Brons 22, handikapp, seminarium  
15.30-21.25  Silver 7, gröna hissen, par  
15.50-20.40  Chairman’s Cup, bonuscup, match om 3:e pris 
16.20-19.30 SM Lag Veteran, final & match om 3:e pris 
19.00-22.45  Brons 23, strata  

FREDAG 31 JULI
09.30-19.00 SM Par Open, semifinal 
10.00-13.30  Brons 24  
14.30-18.00  Brons 25, handikapp  
15.30-21.00  Silver 8  
19.00-22.30  Brons 26, höstsilver med strata  

LÖRDAG 1 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, kval  
19.00-22.30  Brons 29, höstsilver med strata  

SÖNDAG 2 AUGUSTI 
09.00-14.00 SM Par Open, final 
09.30-14.50  Guldgruvan, final  
10.00-13.30  Brons 30, handikapp

y

y
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Är en singelhonnör värd poängen?
 Ja. Förutom när den är värd mindre. 
Eller när den är värd mer.
 När vi lär oss bridge, är de första 
riktlinjerna vi får för att värdera 
korten, att räkna honnörspoäng. Fyra 
för ess, tre för kung, två för dam och 
en poäng för knekt. Efter ett tag inser 
vi att detta är mycket god vägledning 
för balanserade händer. Det finns 
då ett klart sammanhang mellan den 
samlade honnörsstyrkan och antalet 
stick kan ta, när båda händerna är 
balanserade.
 Men i de flesta fall är inte honnörs-
poängen det enda som avgör handens 
styrka. Hur många stick det är möjligt 
att ta, är ofta avhängigt hur bra dina 
kort passar med din partnerns kort.

3 HP ELLER 10 HP?

Om jag frågade dig om du skulle 
föredra att partnern hade tre hp eller 
tio hp, kungen singel i en färg eller 
E-K-D-kn, vad skulle du då svara?
 Föreställ dig att du har denna märk-
liga hand:

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

Partnern kan ha esset, kungen, damen 
och knekten i ruter – ja, han skulle 
kunna ha Koh-i-noor-diamanten för 

den delen – och du skulle gladeligen 
ha bytt allt samman mot spaderkung! 
T o m kungen singel i spader skulle 
betyda att du kan spela hem storslam 
istället för lillslam! Så du hade självfal-
let önskat att partnern skulle ha

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

istället för

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

Den första handen är mycket mer 
värdefull för dig.
 Så en singelkung kan vara värdelös 
eller ovärderlig. Det beror på part-
nerns anpassning i färgen. 

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 situa tioner, både i budgivning och 
spelföring, med en stor portion fantasi.
 Denna gång berör Zia ämnet kortvärdering.

Är en singelhonnör värd sina poäng?

Zia Mahmood.

M A G I S K  B R I D G E  Z I A

 Låt oss då titta på ett mer vardag-
ligt exempel, där du fått dig tilldelat 
spaderkungen singel. Om partnern har 
två eller tre hackor i spader, är kungen 
inget värd eftersom den då faller under 
motståndarnas ess. Men om partnern 
har E-D-kn-3, så kommer kungen 
faktiskt vara värd två stick jämfört 
med om du haft en singelhacka.

VERKSAMT KORT

När du som giv plockar upp en hand 
som denna:

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

har du ingen aning om partnern har 
tre små spader eller E-D-kn-2. Du vet 
m a o inte om spaderkung är, vad vi 
brukar kalla det, ett verksamt kort,  
d v s ett kort som förbättrar stickpo-
tentialen. Hellre än att dra ifrån poäng 
för din singelkung, är mitt råd att 
du värderar korten till 13 poäng och 
öppnar. Om partnern bjuder spader, 
kommer troligen singelkungen till 
nytta.
 Det ska dock sägas, att en expert vill 
mycket hellre ha poängen i en långfärg 
än i en kortfärg. Jag föredrar självklart 
t ex 

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

framför 

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

När dina poäng finns i kortfärgerna 
och du har en dam eller kung singel, 
var förberedd på att se något pes-
simistiskt på handen i budgivningen. 
Men om din singelhonnör skulle visa 



BR IDG E  DECEM BER 2019 3 9

sig finnas i partnerns långfärg, kan du 
tillåta dig att räkna poäng för den fullt 
ut – och kanske ändå lite till.
 Ingenting av detta låter sig egent-
ligen att med all säkerhet fastslås. Du 
måste följa vart dina instinkter leder 
dig, när du ska bestämma vad handen 
är värd. Alla slags faktorer kan spela 
in. T ex om motståndarna bjuder en 
färg där du har en oskyddad honnör, 
som kungen singel eller D-x, då är den 
honnören näppeligen värd mycket om 
ni blir den spelförande sidan. Skulle 
däremot motståndarna ta hand om 
kontraktet, då kan helt plötsligt den 
där singelkungen ge stick.
 Under budgivningens gång, försök 
att följa, istället för att räkna, om 
din hand är bra eller dålig. Följ dina 
instinkter. De stämmer antagligen!

ZIAS TIPS

Om dina honnörer finns i din partners 
långa färger, indikerar det på att du 
ska bjuda aggressivt och försöka få 
spelföringen till er sida.
 Om dina honnörer finns i motstån-
darnas färger, indikerar det på att du 
inte ska vara så ivrig på att få kontrak-
tet eller tänja dig i budgivningen.

TEXT & FOTO: DAN NILSSON, MALMÖ

En av våra institutioner inom svensk 
bridge, Hans-Olof Hallén, fyllde i slu-
tet av oktober 90 år. Detta firade han 
med att spela Lilla serien på Malmö 
BK. Han blev uppvaktad av Malmö 
BK och Skånes BF med skönsång (?) 
och ett trefaldigt skånskt leve utropa-
des. I halvlek bjöds på kaffe och tårta. 
Spelet resulterade i en vinst och en 
oavgjord 14-brickors match.
 Min första kontakt med Hans-Olof, 
var 1972 på Bergaskolan i Eslöv, där 
Hasse hade provbridge för gymnasiet. 
Genom åren har alltid Hasse varit ett 
svårt motstånd och inspiration för oss 
andra, i både lag- och parsamman-
hang. Vi som möter honom ofta vet 
att passa oss när Hallén-dubblingarna 
slår till. Dessa svaga UD leder förvå-
nansvärt ofta till offringar, som ingen 
annan i lokalen hittar. 
 Hasse spelar fortfarande flera kväl-
lar i veckan. Jag har själv haft nöjet att 
spela med honom ett flertal gånger de 
senaste åren. Han har varit aktiv även 
som TL i distriktet och på klubben 
fram t o m dags dato.
 Hans-Olof var under åren 1967-

1994 kanslist i Skånes Bridgeförbund.
 Internationell tävlingsledare var han 
1970-1996 (Bermuda Bowl 1970) och 
i många år var han medlem av SBF:s 
lagkommission. 
 Några titlar och medaljer att no-
tera: Akademisk mästare i par 1952, 
distriktsmästare 16 gånger, Lag-SM-
guld 1964, Allsvenskt guld 1977 och 
1978, EM-silver i Senior-par 1993, 
EM-guld för bridgejournalister 1994, 
OS-brons för seniorlag 2000.
 1973 fick han SBF:s förtjänsttecken 
i guld och 1994 blev han utsedd till 
Årets Ungdomsledare.

”Oraklet” i Skåne 90 år

L A N D E T  R U N T  O R A K L E T

”Oraklet bjuds på tårta.”

TEXT: MICKE MELANDER, FALKENBERG   
FOTO: PETER VENTURA, KARLBO

Vid Riksstämman överlämnade 
avgående MK-ordföranden Helena 
Axelsson priset till Årets klubbledare. 
Tor-Björn Bohman, Ängelholms BS , 
fick ta emot pokal, diplom, blommor 
och Riksstämmans ovationer.
 Medlemskommitténs motivering:
Tor-Björn har under den senaste tio-
årsperioden gjort en fenomenal insats 

för bridgen i såväl Ängelholms BS som 
i Skånes BF. Han har varit initiativs-
tagare samt kursledare för ett stort 
antal bridgekurser på olika nivåer, 
vilket har lett till att antalet aktiva 
spelare i Ängelholms BS fördubb-
lats. Deltagandet på spelkvällarna 
har vuxit med flera hundra procent 
och klubben har blivit levande med 
mycket fin verksamhet.

Årets klubbledare
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TEXT: ANDERS WIRGREN   ILLUSTRATIONER: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

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

Steg för steg

Punktering igen – bara tre månader 
sedan förra gången! Nog kunde det 
årets sista månad ha börjat bättre, men 
det är bara att bita ihop och svälja 
förtreten. Du letar fram krysset och 
domkraften, får med viss möda av 
hjulet, sätter på reserven och kör ner 
till verkstaden. Det är ett litet hål på 
sidan, som inte kan repareras, så det 
behövs ett nytt däck. En halvtimme 
senare kör du därifrån med idel hela 
däck och en något tunnare plånbok. 
Du hoppas att det dröjer innan du är 
hos däckkillen igen.
 Livet är fullt av upp- och nedförs-
backar, så det är bara hoppas att det 
snart börjar luta åt rätt håll igen. Möj-
ligen börjar det redan i kväll, för det 
är partävling på klubben och den ska 
du spela tillsammans med din gamle 
vapendragare Bengt.
 Det verkar minsann som om 
lyckan håller på att vända, för efter 
sex ronder känns det som om ni kan 
se rakt genom korten. Precis allt har 
blivit rätt. Det är en skön känsla, som 
mer än väl kompenserar den tråkiga 
händelse, som dagen inleddes med. 
 De som påstår att det kan vara 
skadligt att spela bridge vet inte vad 

de pratar om: bridge är ju rena hälso-
kuren!
 I den sjunde ronden möter ni Ella 
och Åke, era gamla lagkamrater. Det 
blir alltid tufft när ni drabbar samman, 
men eftersom ni verkar ha vinden med 
er, tror du att chansen är god att även 
den här ronden blir bra för er. Ni ska 
sitta Nord-Syd, så i vanlig ordning tar 
du plats som Syd.
 På rondens första bricka är du giv 
med ingen sida i zonen. Ni spelar som 
ni brukar, vilket betyder Nordisk 
Standard med en del egna knep. Du 
har fått en trevlig hand och hoppas att 
er sida får hand om spelföringen. Det 
brukar ju vara en fördel i partävling.

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

Du öppnar med 12, men din förhopp-
ning om att vinna spelföringen sjunker 
när du ser Åke kliva in med 1s och 
Bengt passa. 
 När också Ellen passar, är det din 
tur för andra gången.

VET DU VARFÖR BENGT PASSADE?

Ja. 
 När du öppnar med ett 1-lägesbud 
och din vänstra motståndare kliver in, 

finns två skäl för partnern att passa.
 Det första är det uppenbara: att han 
är för svag för ett bud. Det betyder 
inte att han är lika svag som om han 
passat utan inkliv, för inklivet kan ha 
tagit bort hans naturliga svarsbud. 
Men så mycket som 6-7 vettiga hp har 
han sällan när han passar för att han 
är svag.
 Det andra skälet är att han inte har 
något emot att spela motspel. Efter-
som ni använder negativa dubblingar, 
kan Bengt inte straffdubbla inklivet, så 
om han har något som fyra-fem starka 
spader och 10 hp, får han antingen 
bjuda ett naturligt bud, t ex 1 sang 
eller 2c, eller så får han passa och 
hoppas…
 Det han hoppas på då är att du har 
rätt fördelning för att hålla igång med 
en upplysningsdubbling. För det är 
vad det är frågan om, ifall du dubblar 
i sista hand. 
 Så om Åke hade klivit in med 11, 
hade din hand varit perfekt för dub-
belt. Då har du ju minst tre kort i alla 
objudna färger samt tillräcklig styrka 
för att hoppas på ett eget kontrakt. 
Skulle partnern ha en hand med 
många starka hjärter, kan han för-

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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vandla dubblingen till en straffdubb-
ling genom att passa.
 Men nu klev Åke in med 1s, en 
färg där du har fyra kort. Dubblar du 
nu, kommer Bengt att förutsätta att 
du har minst tre hjärter, och om han 
då bjuder 21, eller ännu värre 31, 
kommer du att undra vad du hade 
nere på bridgeklubben att göra. Efter 
den starten kan det knappast sluta väl.

ÄR 1 SANG ETT ALTERNATIV?

Du har spaderhåll och litet mer poäng 
än du lovat, men ändå är 1 sang ett 
dåligt bud.
 För det första lovar det balanse-
rad fördelning, så om Bengt har fem 
hjärter kanske han bjuder 21 i tron att 
hjärter är bättre än sang.
 För det andra lovar ett frivilligt 
sangbud en hand som är för stark för 
öppningsbudet 1 sang, d v s 18-19 hp. 
Risken är stor att partnern driver upp 
budgivningen för högt då.
 Därför ska du inte bjuda 1 sang.

ÄR 22 BÄTTRE?

Nej. För att bjuda om öppningsfärgen 
ska du ha minst sex ruter, eller möj-
ligen något som E-K-kn-10-9. Den 
ruterfärg du har är både för kort och 
för klen för att bjudas om. 
 Därmed återstår bara två bud. Det 
ena är 2c, det andra är pass.
 Trots att du bara har tre klöver är 
2c faktiskt ett intressant alternativ. 
Bengt kommer att räkna med minst 
5-4 i lågfärgerna, så att du har 5-3 är 
bara en liten lögn. 2c skulle du kunna 
tänka dig bjuda, om det inte varit för 
det där med rutern: att Bengt sällan 
har äkta stöd.
 Så då återstår bara en sak, nämligen 
att lägga upp en grön lapp och avsluta 
budgivningen. Innan du gör det, 
tänker du på vad många storfräsare 
brukar hävda, nämligen att det är en 

dödssynd att släppa motståndarna på 
1-läget i partävling.

STÄMMER DET HÄR?

Nej.
 Att låta motståndarna spela ett lågt 
kontrakt är ofta fel om de har hamnat 
i sitt bästa kontrakt. Men här finns 
mycket som tyder på att de inte har 
det.
 Du har singel hjärter och fyra 
spader. Om Bengt haft hjärterlängd 
och en del poäng, hade han dubblat, 
speciellt om han varit kort i spader. 
Då kan det vara viktigt att invitera 
dig att bjuda en gång till, innan Ellen 
höjer till 2s och gör era problem ännu 
större.
 Genom att passa hoppas du att 
spader är en bra trumf för er, eller att 
hjärter är en bättre trumf för dem. Slår 
en av de chanserna in, kommer pass 
att fungera bra för er. 
 Det var ett ovanligt långt resone-
mang för att komma fram till en så här 
kort budgivning:

SYD VÄST NORD ÖST
12 1s  pass pass 
pass

Bengt spelar ut ruterfyra, och träkar-
len läggs upp.

  2 4
    s 7 4
         3 K kn 10 8 3 
    2 kn 10 3
   c kn 10 4
Du (Syd) s D 8 6 3
  3 7
  2 E K 9 6 2
  c E D 3

 
Träkarlen var inte särskilt impone-
rande, bara 6 hp. 

TROR DU ATT BENGT ÄR SVAGARE ELLER 

STARKARE ÄN TRÄKARLEN?

Svagare.
 Eftersom du kan utgå från att Bengt 
har högst två spader, kan du räkna 
med att han hade gjort något om han 
haft 6-7 vettiga hp: kanske höjt rutern, 
kanske dubblat, kanske bjudit 1 sang. 
Så när han passade på inklivet är det 
för att han var för svag för att bjuda.
 Om du lägger samman dina 15 hp 
med träkarlens 6 hp, vet du att Åke 
och Bengt har 19 hp att dela på. Du 
vet också att några av de poängen har 
hamnat hos Bengt – för om Åke haft 
19 hp och fem spader, hade han inte 
klivit in. Då hade han dubblat och 
återkommit med ett spaderbud, för 
att visa åtminstone 17-18 hp och fem 
spader.
 Du vinner utspelet med ruterkung, 
då Åke bekänner med åttan. Du är då 
inne i spelet och har en singelton i en 
sidofärg.

VÄNDER DU MED DEN?

Nej.
 Att vända med en singelton är rätt 
om partnern kan komma in och  
ge dig en stöld. Men här har du precis 
räknat ut att Bengt har en svag hand. 
Då är det bättre att låta bli, för kan 
inte Bengt komma in har din hjär-
tervända i bästa fall varit harmlös, i 
värsta fall hjälpt spelföraren att hitta 
hjärterdam.
 Dessutom har du fyra trumf och 
kan hoppas få extra trumfstick. Inte 
genom att stjäla själv utan genom att 
tvinga spelföraren att stjäla, så att 
dina trumfhackor godspelas. Det är 
en teknik som kallas trumfmatt, och 
som kan vara bra att ta till när det 
är mindre troligt att du kan spela in 
partnern och få egna stölder.

VILKET KORT SPELAR DU DÄRFÖR  

I ANDRA STICK?

Ruteress. 

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  

>



   BR IDG E  DECEM BER 20194 2

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

 Bengt spelade ut den lägsta ruter-
hackan, så du vet att han antingen har 
tre ruter eller bara en. Det troliga är 
tre, med tanke på Västs annonserade 
spaderlängd. Vidare hoppas du att 
Åke inte har ruterdam. I så fall blir 
bordets knekt hög och gör att han inte 
behöver stjäla nästa ruter.
 Men på ruteress kommer femman 
från Åke och sjuan från Bengt. Då kan 
det inte kosta något att spela en ruter 
till, för att tvinga Åke att stjäla.

SPELAR DET NÅGON ROLL VILKEN RUTER 

DU SPELAR?

Nej, men det kan vara fiffigt att vända 
med tvåan. När Åke stjäl, vet Bengt 
att du hade 9-6-2 kvar. I så fall kan 
du berätta för honom vilken av de 
andra sidofärgerna du helst vill att han 
spelar. Är det hjärter, väljer du nian; 
är det klöver, väljer du tvåan; kvittar 
det (t ex för att du har kungen i båda 
färgerna), kan du vända med mitten-
kortet, sexan.
 Ditt kort är alltså en Lavinthalmar-
kering. Just den här typen förekom-
mer inte så ofta, men då och då kan 
den göra livet enklare för partnern.
 Åke stjäl rutervändan, funderar ett 
tag och tar sedan för spaderess och 
-kung, då Bengt bekänner först med 
nian, sedan med knekten.

VILKA TRUMF HAR ÅKE KVAR?

Tian och en lägre hacka.
 Det betyder att om han spelar en 
spader till, så kan du trumfa ut och 
inkassera två ruterstick samt klöver-
ess. Då går 1s minst en straff.

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

>
VEM HAR HJÄRTERESS?

Åke.
 Bengt har hittills visat ruterdam och 
spaderknekt. Lägg hjärteress därtill, 
och han hade inte passat på 1s. 

VEM HAR KLÖVERKUNG?

På samma sätt kan du räkna med att 
Åke har klöverkung. 
 Så redan på detta tidiga stadium kan 
du räkna med att Åke har ess-kung 
femte i spader, hjärteress och klöver-
kung.

VET DU MER OM ÅKES FÖRDELNING 

(BORTSETT FRÅN FEM SPADER)?

Han har inte 5-5-fördelning, för då 
hade han visat det med ett överbud 
i öppningsfärgen. Då hade han inte 
klivit in med 1s utan med 22.
 Precis som de flesta andra på klub-
ben, spelar Åke och Ellen så att ett 
direkt överbud i öppningsfärgen visar 
en vettig 5-5-hand med den högsta 
objudna färgen och en lägre. 
 Eftersom du också vet att Åke hade 
precis två ruter, kan han bara ha någon 
av dessa tre fördelningar: 5-4-2-2, 
5-3-2-3 och 5-2-2-4.

ÄR DET BRA ATT VETA ALLT DETTA?

Visst!
 Att veta var de saknade honnörerna 
finns och att känna till en del om spel-
förarens fördelning är A och O för 
framgångsrikt motspel. Visst händer 
det att du straffar kontrakt utan att 
egentligen förstå varför, men om du 
vet vad som står på har du större 
chans att lyckas. Den saken är klar.
 Efter trumfronderna övergår Åke, 
inte helt oväntat, till hjärtern. När 
han tar för esset kommer tvåan från 
Bengt, och när han spelar hjärterfyra 
mot bordet kommer femman. Då tar 
det ett bra tag innan Åke spelar på ett 
kort. Till slut blir det … hjärterknekt.

HAR ÅKE FLER HJÄRTER KVAR PÅ HANDEN?

Ja.
 Om Åke haft dubbel hjärter, hade 
Bengt haft fem hjärter. Då hade han 
längdmarkerat för udda antal, vilket 
enligt era metoder betyder att han 
skall bekänna högt-lågt. Men här lade 
han tvåan, följt av femman. Han har 
alltså markerat för ett jämnt antal 
hjärter. Då har Åke en hjärter kvar på 
handen:

    s —
      3 4   3 K kn 10 8 
    2 —
   c kn 10 4
Du (Syd) s D 8
  3 —
  2 9 6
  c E D 3

STJÄL DU HJÄRTERKNEKT?

Ibland är det klokt att vänta med att 
stjäla tills spelföraren blivit renons i 
träkarlens långfärg, men här är det lika 
bra att stjäla direkt. Anledningen är att 
spelföraren annars är inne på bordet 
och kanske utnyttjar det till att spela 
klöver mot den kung, som du vet att 
han har.

TAR DU FÖR SPADERDAM?

Nej. Om en motspelare har en hög 
trumf och är inne, är det ofta bra att ta 
för den höga trumfen. Men här är det 
fel. I så fall är det bara Åke som har 
trumf kvar. Då kan han stjäla ruter-
vändan och spela sin sista hjärter, så 
att bordet får tre stick till. Du behöver 
spara spaderdam, så att inte hjärtern 
ger alltför många stick.
 I stället vänder du med rutersex. 
När Åke stjäl, sakar Bengt klövernio 
och bekräftar vad du redan visste om 
den färgen. Bordet sakar klöverfyra.
 Åke spelar sedan hjärtersex, då 
Bengt bekänner med damen och 
bordet täcker med kungen.
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VAD MAN BÖR TÄNKA PÅ  
– SE NÄSTA SIDA! >

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  

    s —
      3 6   3 K 10 8 
    2 —
   c kn 10
Du (Syd) s D
  3 —
  2 9
  c E D 3

SATT DET SOM DU TRODDE?

Nej. Om Bengt också haft hjärternio, 
hade han inte haft någon anledning 
att lägga damen och förvirra dig, så du 
kan förutsätta att Åke har hjärternio – 
och att Bengt falskmarkerat sin längd 
i hjärter.

VAR DET DUMT AV HONOM?

Inte alls.
 Hjärter är en färg, som är intres-
sant för spelföraren. Att då slaviskt 
markera sin längd med dam tredje kan 
kanske hjälpa spelföraren. Därför var 
det inte fel av Bengt att lägga hjärterna 
nerifrån, från D-5-2, för att försöka få 
spelföraren att tro att färgen satt 2-2.

STJÄL DU?

Nej. Stjäl du redan nu, får Åke tre 
stick till, oavsett om du spelar ruternio 
eller klöveress. Men om du låter bli att 
stjäla, får Åke visserligen för hjärter-
kung med sedan bara ett stick till. 

VILKET KORT SAKAR DU?

Klövertre.
 Ruterhackan är hög, så när du 
sparar den kan Åke inte vinna något 
på att spela klöver mot kungen. Då 
kan du gå upp med esset, trumfa ut 
med spaderdam och ta för ruternio.
 I stället fortsätter Åke med hjärtertio.

    s —
         3 10 8 
    2 —
   c kn 10
Du (Syd) s D
  3 —
  2 9
  c E D

STJÄL DU NU, DÅ?

Nu är det dags, eftersom Åkes sista 
hjärter försvinner samtidigt.
 Sedan fortsätter du med ruternio, 
som Åke visserligen kan stjäla, men 
då han därefter är inne på handen med 
bara klöver kvar, får du de två sista 
sticken med din klövergaffel.
 Hela sitsen var denna:

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

Efter allt det här slitet har ni lyckats 
hålla 1s i jämn hemgång; +80 till Öst-
Väst. Men när ni öppnar protokollet 
ser ni att ni fick något över medel för 
det. Det får ni för att flera andra par 
hamnat i hjärter. Där finns nio lätta 
stick. Om spelföraren gör rätt i hjärter 
blir det t o m tio.
 Ytterligare två par spelade 1s, men 
när spelföraren gjorde fel i hjärter 
blev det en straff vid de borden. Att 
Åke gissade rätt i den färgen var värt 
ett par poäng för dem. Hade du inte 
spelat perfekt motspel, hade det blivit 
ett övertrick också. 
 När du ett par dagar senare träffar 
Åke i varuhuset, undrar du, varför han 
spelade som han gjorde. Hans svar är 
kort: ”Det såg ut som om spadern satt 
2-4 och när du inte öppnade med  
1 sang borde du ha en singelton.”
 Som tur är, resonerade inte alla 
motståndare lika fint den kvällen, så 
dagen slutade bättre än den började.

VERKSAMHETSCHEF
Vi söker en verksamhetschef 
för vår operativa verksamhet. 
Tjänsten är preliminärt satt till 
50%, men detta är till någon grad 
flexibelt. Tjänsten rapporterar till 
styrelsen i SBF, primärt till dess 
ordförande.
 Bor du inte i närheten av vårt 
kansli i Örebro, finns möjlighet till 
hemmakontor, men vi förutsät-
ter att du regelbundet besöker 
kansliet.

KLUBB- & REKRYTERINGSKONSULT
Tjänsten är en allmän visstids-
anställning på två år, initialt satt 
till 50% vilket kan komma att 
ändras beroende på hur projekt 
utvecklas.
 Tjänsteplacering är preliminärt 
din bostad. Tjänsten rapporterar 
administrativt till SBF:s verksam-
hetschef och i projekthänseende 
till ordföranden i respektive 
junior- och medlemskommittén.

Läs mer...
... om tjänsterna på hemsidan, 
www.svenskbridge.se.

Kontakt
Martin Löfgren, 0706-30 61 02.

Vi söker  
två nya ess!
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c När partnern öppnar budgiv-
ningen och näste man kliver in med 
ett färgbud, betyder pass från dig, 
att du antingen är för svag för ett 
bud eller att du har en hand med 
vilken du gärna spelar motspel. I 
det senare fallet kan du vara ganska 
stark, kanske 10 hp och fem starka 
kort i inklivsfärgen.

c När du öppnar med en i färg, 
din vänstra motståndare kliver in 
och två pass följer, är dubbelt av 
dig en upplysningsdubbling som 
lovar minst tre kort i alla objudna 
färger och en vettig öppningshand.

c När öppningshanden dubblar 
ett inkliv efter två pass ska du välja 
mellan hans färg och de objudna 
färgerna om du har den svaga 
typen.  
 Har du längd i inklivsfärgen och 
bra motspelsvärden, kan du dock 
förvandla dubblingen till en straff-
dubbling genom att passa.

c Om motståndarna stannar 
lågt i ett, för dem, bra kontrakt är 
det ofta rätt att balansera för att 
försöka hitta ett eget kontrakt. 
Men om motståndarna stannat i ett 
kontrakt, som inte är bra för dem, 
är det bättre att låta dem hållas, 
hellre än att riskera att de hittar 
något bättre.

c Att veta var de viktiga hon-
nörerna finns och vilken fördelning 
spelföraren troligen har, är viktigt 
när man spelar motspel. 

c När du spelar en färg, som 
spelföraren kommer att stjäla kan 
du ibland göra en Lavinthalmar-
kering, d v s  visa vilken av de 
andra färgerna som du helst ser att 
partnern spelar. Principen är då: 
lågt kort – lägsta färg, högt kort – 
högsta färg. Ibland har du tre kort 
att välja mellan. Då kan du spela 
det mittersta för att visa att du är 
ungefär lika stark i de två andra.

Att tänka på

c När spelföraren spelar en färg, 
som är intressant för honom, är det 
dumt att alltid längdmarkera ärligt 
från t ex dam tredje. Det bästa är 
att variera sig: ibland lägga korten 
uppifrån, ibland nerifrån.

c När spelföraren har en långfärg 
på bordet, som du kan stjäla med 
en hög trumf, är det ofta viktigt att 
du stjäl först när spelförarens kort i 
den färgen är slut.

c När du, som motspelare, är 
inne och har en hög trumf är det 
ofta rätt att ta för den. Undantaget 
är när bordet har en långfärg, som 
inte kan nyttjas om du sparar din 
trumf.

Mer info: 
www.svenskbridge.se


