KNEP & KNÅP KORSORDET

VÅGRÄTT

4) I det här verket beskrevs en hand
som var så kall (6).
7) Den barmhärtige samariten var en
sådan (8).
8) Präglar uppgörelserna mellan de
kriminella gängen (13).
12) Pangnyhet (5).
15) Drinktillbehör som kan associeras
till den tredje mannen (4).
16) En våg som vi med sorg i hjärtat
kommer ihåg (7).
18) Blomma som spanjorerna
omedvetet hurrar för (4).
19) Verkande kraft (5).
22) Fartyg som bistod flottan under
andra världskriget, eller bistår vid
korsordslösning (13).
26) Glädjande (8).
27) Det blir en klämma om lösningen
ska stämma (6).

KORSORDET 5/2019
1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

10

13

11

14

15

16

17

18

19

22

23

24

20

21

Konstruktör: Erik Olsson

KORSORDET
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LODRÄTT

1) Var han väl enligt namnet denne
dvärg i vår nordisk mytologi (6).
2) Modernt modernt (4).
3) Ögonkast (4).
4) Ordnade så man kunde slå en 		
signal och fixa fjärdeman (4).
5) Det blir glädjande om man löser
rätt (8).
6) Väld (8).
9) Finns mer än en sådan i partävling (3).
10) Färgar våren gul (4).
11) Det är sådana Hans Christian är
berömd för (7).
13) Hårknut (8).
14) Perfekta (8).
17) Var med och utvecklade Modern
Standard (4).
20) Julkvinnan (3).
21) Lumpna (6).
23) Lösningen ska bli dålig om den
ska bli bra (4).
24) Ett sätt att förena kropp och sinne (4).
25) Så blev bridgeprofilen Welith 		
tilltalad (4).
VINNARE
• Kenneth Berggren, Sävsjö
• Per Christoffersson, Stockholm
• Jon Englund, Gävle
• Ann-Marie Larsson, Norrköping
• Bengt Månsson, Lund

27

Namn......................................................................................................................................
Adress.....................................................................................................................................
Postadress...............................................................................................................................
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Kumla BS – en pigg 70-åring
TEXT & FOTO: ANDERS BJÖRK, KUMLA

Det senaste året har Kumla Bridgesällskap växt mycket. Föreningen anordnar nu
spel fem dagar i veckan.
– Jag tror ibland det är en livsförsäkring för människor, säger ordförande Lena
Trobäck Karlsson. Lördag 28 september firade sällskapet 70 år med en fest.
Föreningen ordnade en riktig heldag
med aktiviteter som började kl 13 när
man möttes upp i klubblokalen, som
ligger mitt i centrum, för att spela
bridge. När det närmade sig kväll byttes korten ut mot champagneglas och
mingel nån timme innan vidare avfärd
mot Folkets Hus i Kumla.
STARTADE PÅ ETT KONDITORI

Väl där väntade mat och dryck, lite tal
och utmärkelser och andra trevlighe-
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ter. Många av de verksamma i klubben har varit med länge, men Börje
Andersson är nog den som har bäst
koll ändå. Börje kom med i början av
1960-talet och har varit aktiv sen dess.
– Kumla Bridgesällskap bildades på
Håkanssons Konditori 1949 i Kumla.
För fem år sedan köpte vi den här lokalen vi har nu, och det har blivit ett
uppsving. Innan det var vi i en källarlokal några år och då sjönk intresset,
fastslår Börje.

Vad är det du gillar med bridge?
– Man blir biten av vissa saker, och
för mig blev det tidigt bridge som gällde. Jag har hållit på sedan jag var tolv
år, med vissa uppehåll, säger Börje
som tidigare varit ordförande
25 år i föreningen.
SVÅRT FÅ YNGRE ATT STANNA

Man har inte räknat ut någon medelålder på medlemmarna i Kumla Bridgesällskap. Men att medelåldern är

ganska hög är ingen överdrift. Kan det
vara ett problem för framtiden när de
yngre ska ta över?
– Vi har haft en hel del yngre på
kurs. Men sen gifter sig de rackarna
och skaffar barn och så får man vänta
till de blir pensionärer för att få med
dem ordentligt. Lite så är det, säger
Börje halvt på skämt, halvt på allvar.
Börje Andersson har koll på historien. Vad gäller nutid har ordförande
Lena Trobäck-Karlsson fin överblick.
Lena är relativt ny som ordförande,
men ackompanjerad av maken Bengt
har hon fått bra fart på klubben.
– Klubben har växt enormt mycket
det senaste året. Vi har fått 26 nya
medlemmar och därtill ännu fler stödmedlemmar, säger Lena.

plus, fastslår Lena, även de som sitter i
rullstol eller går med rullator. Och att
få jobba med hjärnan är nyttigt.
– Jag tror ibland det är en livförsäkring rent av för äldre människor som
kan känna sig lite ensamma, avslutar
Lena Trobäck-Karlsson.
Senare på kvällen, efter det att undertecknad lämnat samlingen, förärades två av medlemmarna i Kumla
Bridgesällskap med att bli utnämnda
till hedersmedlemmar.
Jan Sonnerstedt blev det eftersom
han är den ende i klubbens historia
som tagit en guldmedalj på SM. Detta
gjorde Jan år 2003. Börje Andersson
fick sin utmärkelse för lång och trogen
tjänst.

Margareta Brenkle, Lena Trobäck
Karlsson, Bengt Karlsson och Marita
Johnson utanför klubblokalen.

Dessutom delade Svenska Bridgeförbundet ut en silvernål till Kimmo
Pernu som är sekreterare i klubben.
Även Kimmo har varit med väldigt
länge.

"DE ÄR ENORMA"

Följdfrågan om varför klubben växt
så den senaste tiden hinner inte Lena
svara på innan hennes kamrater Margareta Brenkle och Marita Johnson
bryter in och förklarar vad de tycker
är främsta anledningen.
– Det är Lena och Bengt som har
satt fart på det, de är enorma. De har
skapat en väldigt bra trivsel och ordning här och är välkomnande mot alla
som dyker upp, enas duon om.
Just nu är man 114 medlemmar.
Med det är man länets näst största
klubb av de åtta som finns. Söndag till
torsdag är det spel i lokalen på Hagendalsvägen varje dag.
– Trycket är stort nu och dessutom
har vi nybörjarkurser och även övningsspel för de som gått nybörjarkurs. Vi måste ju kunna ta hand om
de nya som kommit till klubben, säger
Lena.
BRIDGE – EN LIVSFÖRSÄKRING?

Det sociala betyder mycket och att
vem som helst kan spela är ett stort

Tre veteraner som uppmärksammades under jubileumskvällen.
R I D GBörje
E DEC
E M B E R 2 0 19
Fr v: Jan Sonnerstedt, Kimmo PernuBoch
Andersson.
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Lite svårare... Lösningar
LÖSNING PROBLEM 1

Om vi kan lita på Nords hjärterbud så
är hemgången säker när Syd kan bekänna på utspelet.

sD4
		
3 D kn 10 8 7
		
2 D 10 8 7
		
c74
s K 9			
s E 10 3 2
3 E 9 5			
3 K432
2 K kn 6			
2 E532
c2
c E K 10 9 3
		
s kn 8 7 6 5
		
36
		
2 94
		
c D kn 8 6 5

Fortsätt bara med hjärter och låt Nord
få sina tre stick. Du sakar en ruter
och en klöver från handen och valfri
lågfärg från bordet. Nord måste ge dig
ett nionde stick; ruter är in i gaffeln,
spader eller klöver låter dig etablera
ett extra stick i den färgen.
Med öppna kort kan du hitta flera
hemgångsvägar, men det är fult att
kika i korten!
LÖSNING PROBLEM 2

Det kan vara frestande att försöka
ta 12 stick; hoppas på 3-3 i trumf, ge
bort en hjärter, stjäla hjärter på bordet
och trumfa ut. Risken för bet är att
trumfen sitter 4-2 och att du får klöverfortsättning när fienden kommer in
i hjärter. Sitsen är exempelvis:
		
s kn 9 6 5
		
3 KD98
		
2 76
		
c D kn 6
s E K D 4			
3 7 5 3			
2 K 3 2			
cE87
		
s 10 2
		
3 kn 10 4 2
		
2 10 9 8
		
cK954
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Med trumfen 4-2 garderar du hemgången genom att direkt ta för hjärter
ess och ducka en spader i stick två eller
tre.
LÖSNING PROBLEM 3

Här finns ett flertal maskar att slå för
hemgång – eller bet. En tänkbar väg
är att toppa spadern och klövern. Om
någon svart dam faller går du hem,
annars tar du ut ruterhonnörerna och
slår hjärtermasken.

s D 10 9
		
3 K97
		
2 kn 10 9 4
		
cD65
s K kn 7 6 5 2			
s E43
3 E D			
3 864
2 8 5			
2 EKD
c kn 10 4 3
cEK2
		
s8
		
3 kn 10 5 3 2
		
2 7632
		
c987

Jämför med följande: Spela klöver till
esset. Inkassera spaderkung och en
andra klöverhonnör. Om ingen svart
dam fallit försöker du få för ruterhonnörerna och sakar klövertvåan. Fortsätt med klöverknekt som du trumfar
(med spaderknekt om Syd bekänner). Om ingen klöverdam visat sig
och du inte blivit överstulen återstår
chansen att trumfen satt 2-2 eller att
hjärtermasken går. Blev du överstulen
återstår hjärterchansen.
LÖSNING PROBLEM 4

s 873
3 E6
2 E D kn 5 4
c 10 3 2

Om vi utgår från att Syd har åtta eller
nio spader för sitt hopp till fyra spader
i zonen – utspelet tyder ju också på
det – så har han högst fem lågfärgskort. Bered er nu på en typ av pingpong. Nord måste alltså bekänna på en
hög klöver.

Om A: Syd inte bekänner tar du
ut klöverhonnörerna, spelar trumf
och täcker Nords kort, stjäl en klöver
högt, ruter till bordet (Nord måste
bekänna), spader till högstöld och uttrumfning.
När Syd bekänner på klövern har
han högst fyra ruter och du kan utan
risk spela ruter.
Om B: Syd då inte har någon kan
du ta ut ruterhonnörerna och stjäla en
ruter. När Syd bekänt i båda lågfärgerna hade han högst fyra klöver och
Nord måste bekänna på nästa klöverhonnör. När som i aktuellt fall C: Syd
inte bekänner fortsätter du som i A.

s98
		
3 9854
		
2 62
		
c kn 10 8 5 3
s 5			
s E7
3 K D kn 3 2			
3 E 10 7 6
2 D 7 4 3			
2 EK8
c7642
cEKD
		
s K D kn 10 6 4 3 2
		
3—
		
2 kn 10 9 4
		
c9

Du kan själv fortsätta pingpongresonemanget om Syd skulle ha ännu en
klöver.
LÖSNING PROBLEM 5

Javisst hotar något; en ruterstöld om
Syd skulle ha trumfesset, men det kan
du inte göra något åt.
Men vad sägs om risken att Nord
har alla trumf och tar tredje gången
för att slå ifrån sig med hjärter?
Försök i stället med följande:
Vinn utspelet med ruteress. Ta ut
E-K i hjärter. Spela spaderdam och ta
över med kungen om Nord bekänner.
Fortsätt med trumftian om alla följde
färg. Men när Syd sakar stjäl du en

KLUBBEN LERUM BK

hjärter med spaderknekt och fortsätter
med spader till mask med sjuan.
Lägg märke till vad som händer om
du istället för att spela trumfdamen till
kungen väljer att spela fyran till nian.
Efter din hjärterstöld låter Nord dig
behålla nästa trumfhonnör. Du har
inte råd att ta över – Nords E-8 ger då
två stick. Given:
sE852
		
3 D kn 7 6 5
		
22
		
cK87
s D kn 4			
s K 10 9 7 6 3
3 E K			
3 842
2 K D 10 4 3			
2 E kn
c D kn
cE93
		
s—
		
3 10 9 3
		
2 98765
		
c 10 6 5 4 2

NOTISER

SVENSK BOK VÄRLDENS BÄSTA

Svenske Peter Fredin är en av de
mest spektakulära spelarna i världen. Vid VM i Kina tillkännagavs
av IBPA (Internationella Bridgepressen) att hans bok, Mästerlig
Bridgepsykologi, utnämnts till
Årets Bok 2019.
Boken är skriven av Peter Fredin och Jeppe Juhl, som 1989 vann
Cavlingprisen, den danska motsvarigheten till Pulitzer. Den svenska
översättningen har Max Ödlund
stått för och Peter Ventura har
redigerat. Boken är utgiven av
Svenska Bridgeförlaget och finns
både på svenska och engelska.
JSM-PAR

PÅSKBRIDGE

2020 i ÄNGELHOLM
HOTELL ERIKSLUND

BRIDGE Långfredag 14.00 (27 br), ny
tävling 19.30 (24 br). Påskafton 13.00
(30 br), ny tävling 19.30 (24 br),
Påskdagen: 13.00 (30 br), ny tävling
19.30 (24 br). Annandagen 10.00 (18 br).
Spelavg. 75 kr/dag, 50 kr/kväll. Kontantpriser!
SKÄRTORSDAG För er som kommer
dagen innan. Bridge 19.30, 50 kr m fika.
Dubbelrum 800:-, enkel 650:-.
PAKETPRIS Tre nätter i dubbelrum,
ankomst långfredag. Stor frukostbuffé.
Kaffe & smörgås till bridgen. Stor
middagsbuffé varje kväll, påskbuffé
påskafton. Stort gym. Fri parkering. Pris
2.950 kr per person. Enkelrum 3.600 kr.

I början av september spelades
JSM-par i Täby. Vi gratulerar
Sanna Clementsson, Lunds BK,
och Ola Rimstedt, Harplinge
BK, till guldet. Silvermedaljörer
blev Teo Bodin–Simon Hult,
BK S:t Erik, och bronset gick
till Alexander Sandin–Mikael
Rimstedt, Storsjöbygdens BK/
Harplinge BK, som stod för en
riktig raketspurt i tävlingen.
Norrorts Bridge stod som
värd för JSM par, där 12 par kom
till start. Vid sidan om JSMfinalen arrangerades också ett
Minibridgeläger, där Kathrine och
Peter Bertheau höll i trådarna för

åtta nya bridgejuniorer som var
mellan 9 och 15 år.
NY SPONSOR: VIKING LINE

SBF kan glädjande presentera en
ny samarbetspartner i Viking Line.
Avtalet gäller över ett år.
Mer information om Viking
Line och deras bridgeaktiviteter
kommer i tidningen, på hemsidan
och i medlemsnytt.
RD:A REDUBBLA OCH REDUBBELT!

Redubbla och redubbling är två
ord som enligt Språktidningen riskerar att tas bort ur nästa upplaga
av Svenska Akademiens Ordlista
(SAOL). De ingår i de 1001 listade
sällan påträffade orden.
Det går också att ”adoptera ett
ord”. Där kanske SBF och dess
medlemmar har en uppgift!?
RIKSLÄGER I VARBERG

Helgen före höstlovet hölls SBF:s
Riksläger för juniorer i Varberg.
27 ungdomar från Härnösand
i nordost till Varberg i sydväst
träffades fredag-måndag för
allehanda aktiviteter, såväl bridge
(spel och genomgångar i olika
nivågrupper) som annat kul.
Du kan läsa om lägret på
hemsidan. I nästa nummer av
Bridge kommer ett utförligare
reportage!

ANMÄLAN till L-Å Gustavsson, 031-88 10 69,
0732-485 815, vallenone@swipnet.se
BETALNING senast 27/3 till L-Å, BG 5957-2396.

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

Riksläger 2019.
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D E C E M B E R 2 0 19

49

SPELTEK NIK T OMM YS LÖSNING A R

PRATBUBBLAN

Tommys lagom... Lösningar
PROBLEM 1

Innan du spelar trumf, ska du eliminera högfärgerna! Hela given:

Hans-Olof ”Oraklet” Hallén fick
extra mumsigt fika på Malmö BK, när
han spelade bridge på sin 90-årsdag.
Vad sa ”Oraklet” då? Den fyndigaste
pratbubblan vinner ett presentkort.
Förslag till pratbubbla vill vi ha
senast 16 januari till adressen:
Bridgeförlaget, Hansens väg 10, 775 70
Krylbo eller bridge@svenskbridge.se.
Namn: ....................................................
Adress: ...................................................
Postadress:..............................................

Vi spelar med
överföring
– trådlös sådan!

		
s42
		
3 K83
		
2 kn 10 7 4 2
		
cE83
s D 10 7 3			
s kn 8 6 5
3 D kn 9 6			
3 E 10 5 4 2
2 9 3			
2 E
c 10 5 4
cD76
		
sEK9
		
37
		
2 KD865
		
c K kn 9 4

Efter tre ronder spader med stöld och
en tredje rond hjärter med stöld är det
dags att spela trumf. Med lite tur har
någon trumfess singel. Är det Väst
följer omedelbar favör för hemgång.
När Öst har singeless följer bäst klövervända. Du kan då släppa den mot
bordet. Har Öst klövertio är färgen
löst. Om Väst har tian, får du, efter uttrumfning, hoppas på att Öst åtminstone har klöverdam.
Spelar man trumf utan att ha eliminerat högfärgerna tvingas man till
akrobatiska konster för att lyckas med
ovanstående sits.
PROBLEM 2

Börja med att ta för spaderess! Given:

Bridge utan kortlek och budlåda – kan
det vara nåt? LoveBridge – är det nåt
att älska? Vad säger tjejen som spelar
bridge med hjälp av en surfplatta?
Bo Månsson författade vinnarbubblan:
Vi spelar med överföring – trådlös sådan! Grattis! Pris kommer till Malmö
med posten.
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s E kn
		
3 6532
		
2 6543
		
c E kn 10
s 10 8 7 6 4			
3 K 7 4			
2 —			
c86432
		
sD53
		
3 ED
		
2 EKD87
		
cK75

s K92
3 kn 10 9 8
2 kn 10 9 2
cD9

Spela sedan ruter och djupmaska om
Öst bekänner med tvåan! Vinner Väst
är hjärtern skyddad för attack, varför

Syd hinner skaffa sig ett andra spaderstick.
Slår man spadermasken och Öst efter spaderkung råkar returnera hjärter,
ligger man illa till som spelförare, även
om det går att spela hem kontraktet
om man har kikat i korten.
Skulle Öst sätta i en hög ruter i andra stick, vinner Syd. Sitsen upptäcks.
Nu kan man spela låg klöver till mask
med tian! Visserligen spricker masken
men senare har Syd två ingångar till
bordet (klöverknekten och -esset) som
han använder till att maska ut Östs
kvarvarande rutersättning.
PROBLEM 3
		
sK9
		
3 654
		
2 K43
		
c E kn 7 5 3
s E 10 8 7 6			
3 K D 10 8 7			
2 9 2			
cK
		
sD432
		
3 E kn 2
		
2 E D kn
		
c 10 9 2

s kn 5
3 93
2 10 8 7 6 5
cD864

Spela ruter till handen och fortsätt
med klövertvå! Efter klöverkung följer esset och klöver mot handen. Öst
släpper bäst de närmaste två klöversticken. Nu är färgen blockerad men
topparna i ruter och inpetning i någon
högfärg ser till att man får hemgången
i den andra högfärgen.
Notera att det aldrig kan vara rätt
att inleda klöverbehandlingen med tian
eller nian, eftersom Väst inte kan ha
fyrkorts klöver. Bekänner han med en
hacka på tvåan, måste man maska med
knekten. Senare får man spela klövertian eller -nian och sätta hans honnör
(som han måste ha för att det ska kunna bli hemgång) på mellanhand.
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Chairman’s Cup (CC) inleder som ett kval i form av Gröna Hissen
under lördag-söndag. Därefter vidtar två parallella cuper:
} Lagen placerade 1-32 spelar Huvudcup (HC). I HC spelar man
om 1:a och 2:a plats.
} Lagen placerade 33-64 spelar Bonuscup (BC). I BC spelar man om 3:e plats.
} Ett lag som förlorar i huvudcupen flyttas ned till bonuscupen.
} Ett lag som förlorar i bonuscupen är utslaget.
} Från och med tisdag spelas kvartsfinal, semifinal och final (64 brickor).
På torsdagen spelas finalen (64 brickor) samt match om tredje pris (32 brickor).
Startavgifter
2.800 kr/lag. Vid förskottsbetalning senast onsdag 22 juli ges 400 kr rabatt.
Distriktslag spelar gratis*. I lag med minst 4 juniorer spelar juniorer gratis
och icke-juniorer betalar 500 kr. Senaste anmälan:
Fredagen den 24 JULI, kl 20.00.

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

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

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

www.svenskbridge.se

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

ULKLAPPSTIPS c JULKLAPPSTIPS d JULKLAPPSTIPS H JULKLAPPSTIPS s JULKLAPPSTIP

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.

Tillbaka på
svenska!
Mike Lawrence:

Spela bridge med
en världsmästare
Spela bridge med
en världsmästare
är lärorik, som alla
Mike Lawrences böcker, men framför allt är
den underhållande,
nästan skriven för
hängmattan. Boken
beskriver en partävling
som Lawrence spelar tillsammans
med sin gode vän Alex.
I de 52 givar tävlingen omfattar,
får läsaren god insyn i de problem
som Lawrence får i budgivning, spelföring och motspel. Ibland går det
bra för huvudpersonen, ibland alldeles åt skogen. Men oavsett vilket,
är det hela tiden skrivet med glimten
i ögat, såväl i efteranalysen som i
skildringen av trevliga eller mindre
trevliga motståndare.
Andreas Könyves har gjort ett
mycket bra översättningsjobb. Trots
att svenskan är ett fattigare språk
än engelskan, finns Lawrences lågmälda och trevliga ton kvar. Boken
har länge varit slut i lager och är nu
äntligen tillbaka! Pris: 170:–

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

Andrew Robsons populära bordskalender för 2020 – med 365
spelproblem, dvs en giv om dagen.
Detta är den perfekta presenten till
en bridgevän! På engelska.
Pris: 159:–

I Quiz II får du tillfälle
att träna dig på såväl
budgivning som spel.
Du får massor med
budproblem med
utförliga svar och
spelproblem av alla
olika typer. En del handlar om
spelföring, andra om motspel som
inkluderar såväl utspel som marke
ringar. Du får också öva dig på
kortvärdering och försöka räkna ut
hur många stick du kan ta när du får
förmånen att se alla 52 korten. I varje
kapitel finns ett budtest innehållande
12 knepiga frågor. Pris: 200:–

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