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FREDAG 30 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 31 JULI 
09.00-14.15 SM Par Dam 
09.30-11.45 Swedish Open Junior Pairs 
10.00-13.30  Brons 3 
12.30-13.00  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 1 AUGUSTI 
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 2 AUGUSTI 
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 3 AUGUSTI
09.00-13.35  SM Par Mixed, sista dansen 
09.30-12.00 SM Par Nybörjare 
10.00-20.40  Chairman’s Cup, kvartsfinal  
10.00-14.10  Chairman’s Cup, bonuscupen, 16 lag 
10.00-13.35 Brons 12  
14.30-18.00 Brons 13, handikapp, 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  4 AUGUSTI 
09.00-18.45 SM Par Mixed 
09.30-16.35 SM Lag Veteran, kval 
09.30-13.00  Brons 15, max klövernål  
09.30-13.00  Brons 16, max ruternål
10.00-20.40  Chairman’s Cup, 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 5 AUGUSTI
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, bonuscupen, 4 lag 
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 6 AUGUSTI
09.30-19.00 SM Par Open, semifinal 
10.00-13.30  Brons 24  
14.30-18.00  Brons 25, handikapp  
15.30-21.00  Silver 8  
19.00-22.30  Brons 26, höstsilver med strata  

LÖRDAG 7 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 8 AUGUSTI 
09.00-14.00 SM Par Open, final 
09.30-14.50  Guldgruvan, final  
10.00-13.30  Brons 30, handikapp
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Nu verkar det som om Coronasitua-
tionen blir värre och i takt med detta 
ökar spelet på internet, särskilt på 
Bridge-Base Online (BBO).
 Jag har tidigare skrivit att vissa 
lagfrågor blir annorlunda på BBO, 
jämfört med fysiskt spel. Många fel, 
som utspel från fel hand och revoke, 
försvinner eftersom de är tekniskt 
omöjliga, vilket är bra. Vissa mer 
avancerade problem, som otillåten 
information, minskar också, eftersom 
de gester och uttryck som partner och 
motståndarna kan göra sig skyldiga till 
i fysiskt spel, inte märks lika mycket 
på BBO.
 Men visst kan det bli problem med 
otillåten information även på BBO.
Så här gick det till på en sanktionerad 
klubbtävling på BBO nu i höst. 

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

SYD VÄST NORD ÖST
 2s pass 1 pass 
2NT pass 32 pass 
pass pass

1 Tankepaus

TEXT: JAN ERIC LARSSON, LUND (ORDFÖRANDE LK)

Vissa lagfrågor blir annorlunda för bridge online. Hur är det med otillåten 
information som en tankepaus – och hur kan man veta om uppehållet 
inte beror på att internet tillfälligt är långsamt?

Tankepaus på BBO

Väst öppande med en svag tvåöppning 
och Nord tänkte en lång stund. Öst-
Väst såg visserligen inte hur pannan 
rynkades och hörde inga suckar eller 
stönanden, men Nord hade chattat 
och svarat snabbt flera gånger, så alla 
visste att spelaren var på plats, och det 
blev uppenbart även via BBO och dess 
primitiva gränssnitt att Nord tänkte.
Så småningom kom ett pass. Öst 
passade och Syd bjöd snabbt 2 sang, 
som alerterades och förklarades som 
lågfärgerna. Kontraktet 32 gick en 
bet, vilket gav Öst-Väst 37%. 2s med 
jämn hemgång hade givit 41%. 
 Skillnaden mellan 37 % och 41 % 
är inte stor, men låt oss ändå analysera 
detta fall.
 Den första frågan är, hur man kan 
veta att Nord hade en tankepaus? 
Svaret är, att på BBO kan man inte 
vara helt säker. Men det som tyder på 
att det var en tankepaus var att Nord 
annars bjöd, spelade och kommuni-
cerade i snabbt tempo. Var det bara i 
just det ögonblick som Nord skulle 
bjuda efter den svaga tvåöppningen 
som det tog lång tid? Detta är ett svårt 
läge i kombination med en lång paus. 
Det är helt enkelt mycket troligt att 
det var en tankepaus och inget annat.
 Låt oss nu fundera på Syds 2 sang. 
Om Nord hade passat i tempo, hade 
Syd naturligtvis haft rätt att bjuda 
vilket lagligt bud som helst, inklusive 

pass, dubbelt och 2 sang. Men nu var 
inte läget så.
 Eftersom Nord så tydligt hade 
tänkt innan passet, visste Syd att Nord 
hade en hand som man kanske borde 
bjuda med. Att Syd hade den infor-
mationen gjorde att det plötsligt inte 
längre var tillåtet för Syd att bjuda 
vilket bud som helst.
 Det är Lag 16 B som styr detta och 
det är kanske den viktigaste av alla 
bridgens lagar, eller i alla fall den som 
det bryts mot oftast. I Lag 16 B står 
det så här:
 En spelare får inte välja ett bud eller 
ett spelsätt som uppenbarligen föreslås 
framför ett annat av otillåten informa-
tion, om det andra budet eller spelsät-
tet är ett logiskt alternativ.
 Om det inte hade varit någon 
tankepaus hade Syd fått bjuda vilket 
bud som helst. Men i det beskrivna 
fallet hade Nord tänkt, vilket föreslog 
att det var bra att bjuda snarare än att 
passa. Då fick Syd enligt Lag 16 B inte 
längre bjuda, om pass var ett logiskt 
alternativ.
 Lag 16 B beskriver också vad som 
är ett logiskt alternativ:
 Ett logiskt alternativ är ett som, 
med användade av parets metoder, 
allvarligt skulle ha övervägts av en 
icke försumbar andel spelare, bland 
den kategori spelare det gäller, och som 
några av dem skulle kunna ha valt.

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



Grand Tours erbjuder prisvärda resor av 

hög kvalité där natur- och kulturupplevelser 

kombineras med trivsamt bridgespel under 

ledning av våra erfarna bridgeledare. 

SPELA BRIDGE PÅ ÖLAND. Följ med och möt den tidiga våren 
på Öland. Direkt efter påsk tillbringar vi några dagar gemensamt 
då vi spelar bridge, äter goda middagar och har det trevligt till-
sammans i småstaden Borgholm. Avresa med buss från  
Stockholm, även påstigning i Ringarum, 5/4, 5 dagar.  
Pris från 5 995 kr.

Fler bridgeresor hittar du på vår hemsida. | Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25.

FLODKRYSSNINGAR | HÄLSORESOR | TEMARESOR | LÅNGTIDSRESOR | BRIDGERESOR

Pantone Warm Gray  2U 100%

Pantone Warm Gray  4C 100%

Svart 65%

GT Röd C-0 M-100 Y-65 K-30

R
ES

OR MED OM

TA
N

K
E

 

O
C H  K V A L I T É

Det mesta ingår i resans pris!

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

 Om några spelare i samma kategori 
som Nord och Syd skulle kunna tänka 
sig att passa, är pass ett logiskt alter-
nativ, och Syd får alltså inte bjuda. En 
kort rundfrågning bland spelare gav 
mig resultatet att alla tyckte att pass 
var ett logiskt alternativ. Majoriteten 
tyckte faktiskt att pass var det enda 
rimliga alternativet. I det här fallet 
kan man alltså vara ganska säker på 
att Nord har haft en tankepaus och att 
Syd har använt denna information för 
att bjuda vidare.
 Om din partner tänker märkbart, 
och det tyder på att du borde bjuda, så 
måste du i stället välja att passa. Du får 
inte ignorera din partners tankepaus 
och du får inte ”bjuda på dina egna 
kort.”
 Du måste ta hänsyn till vad din 
partners tankepaus tyder på – och 
göra tvärt om.
 Det gäller lika mycket i fysiskt 
bridge som på BBO.

 Det är större risk att råka ut för 
störningsmoment när man spelar 
hemifrån. Om det händer något mitt 
i en budgivning som gör att du blir 
distraherad och tar en omotiverad 
paus, skriv det i chatten till bordet, 
t ex ”sorry, det ringde på dörren.” 

Då vet alla att det inte var en tanke-
paus och partner är fri att bjuda utan 
begränsningar.
 Ett stort tack till Charlotte Rud-
bäck, Lunds BK, som har hjälpt mig 
med artikeln.

I BK S:t Eriks BBO-liga visade 
lag Valle ett gott sportsmanship.
 Det var dags för sista brickan 
i matchen och en spelare i mot-
ståndarlaget satt i fjärde hand och 
tryckte av misstag på pass på datorn 
istället för 1 sang. Plötsligt var det 
rundpassat och matchen slut. 
 Utan missklicket hade budgiv-
ningen gått 1NT-3NT, vilket lett 

Sportsmanship
till hemgång och en likabricka. Då 
det var uppenbart för alla inblan-
dade att det handlade om en felaktig 
tryckning på datorn, valde Valle att 
stryka de vunna 12 impen.
 – Vi spelar bara för äran, och då 
är det dumt att förlora sin heder, 
kommenterar Valles lagkapten 
Björn Gustafsson.
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BRUCE WATSON:
• STRONG CLUB, UNBALANCED DIAMOND
Master Point Press; 233 sidor

Målgrupp: Klubbspelare+ 
Språk: Engelska 
BETYG: 1

Denna bok 
beskriver ett 
komplett sys-
tem med som 
titeln beskriver 
stark klöver, 
obalanserad 
ruter (kan vara 
renons), svag 
sang och starka 
2 i lågfärg. 
Utöver detta har författaren hittat på 
många egna knep med tveksamt värde. 
Jag är intresserad av system, men fann 
detta system vara alltför komplicerat 
för att ens fundera över dess styrkor 
eller svagheter.
 Erik Kokish inledande ord i sitt 
förord till boken sammanfattar mitt 
omdöme. Fritt översatt säger han: 
”Det är nog ingen överraskning att de 
flesta böcker om budsystem är frukten 
av en enskild författares arbete med 
förhoppning att andra par ska börja 
använda dem och se dess fördelar.” 
Detta kommer dock inte ske i någon 
större omfattning; detta system får 
nog ses som en lokal företeelse med 
väldigt liten spridning, trots att det 

finns publicerat i en bok.
 Jag ger denna bok en etta i betyg, 
samt rekommenderar att alla som fun-
derar på att eventuellt byta budsystem 
att hitta något mer effektivt och min-
dre komplicerat. 

RECENSERAD AV: OLOF BERGSTRÖM, LINKÖPING

AUGIE BOEHM:
• MASTERPIECE DEALS
HNB Publishing; 84 sidor

Målgrupp: Klubbspelare+ 
Språk: Engelska 
BETYG: 3

Augie Boehm 
presenterar i 
Masterpiece 
Deals givar han 
tycker förtjä-
nar bli beva-
rade, likt ädla 
föremål, på 
museum. När vi vandrar genom dessa 
salonger, erbjuds en chans att inte bara 
beundra mästerverken utan också följa 
med i konstnärens tankeprocess.  
 Visst, givarna är alla pärlor, men en 
minnesgod läsare av bridgelitteratur 
kommer att känna igen många av dem.  
 Bland de spelade givar som författa-
ren lyfter fram som några av de bästa 
genom tiderna, återfinns två givar 
signerade vår egen Peter Fredin. Dessa 

är hämtade ur Peters prisbelönta bok 
från 2018, Mästerlig Bridgepsykologi.

RECENSERAD AV: PETER VENTURA, KARLBO 

ALEX ADAMSON & HARRY SMITH:
• DOUBLE, DOUBLE, TOIL AND TROUBLE
Master Point Press; 248 sidor

Målgrupp: Klubbspelare och uppåt 
Språk: Engelska 
BETYG: 4

Skottarna 
Adamson och 
Smith avslutar 
med denna bok 
sin trilogi base-
rad på figurerna 
från Trollkarlen 
från Oz. Do-
rothy, Lejonet, 
Plåtmannen, 
Fågelskrämman och de andra brottas 
med de elaka (och inte minst oetiska) 
häxorna – både vid bridgeborden och 
utanför dem.  
 Författarna förvaltar arvet från lik-
nande serier väl. Det är inte riktigt lika 
underhållande som Mollos menageri 
eller Birds munkar, men givarna hål-
ler god kvalitet och historien rör sig 
framåt på ett trevligt sätt.  
 Det som saknas från de nämnda 
titlarna är ett mer färgstarkt person-
galleri men det får man ha överseende 
med när en av huvudkaraktärerna 

Våra recensenter betygsätter nya böcker och datorprogram på 
en femgradig skala (5 är bäst, 1 inte så bra...) och bedömer 
målgruppen enligt följande kategorisering: Nybörjare,  
Nybörjare+, Klubbspelare, Klubbspelare+ och Elitspelare.

Bridgeböcker i tomtesäcken

F O R T B I L D N I N G  B O K N Y H E T E R
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F Ö R B U N D  Å R E T S  K L U B B L E D A R E

saknar mod, en annan hjärta och en 
tredje hjärna.

RECENSERAD AV: MIKAEL GRÖNKVIST, STOCKHOLM

MIKE LAWRENCE:
• INSIGHTS ON BRIDGE – BOOK 2
Baron Barclay; 202 sidor 
Målgrupp: Klubbspelare
Språk: Engelska 

BETYG: 5

Insights on 
Bridge - Bid, 
Play and De-
fend – book 2 
innehåller 96 
minilektioner 
i både budgiv-
ning, spel och 
motspel och är 
den andra bo-
ken med samma 
upplägg.  
 Du i trygga händer när du läser en 
bok av Mike Lawrence. På ett själv-
klart sätt ger Mike dig handfasta tips 
hur du ska agera i situationer som 
ideligen dyker upp vid bridgebordet.  
 Målsättningen med boken är att 
utveckla lovande och vetgiriga spelare. 
Känner du dig träffad? Tacka och ta 
emot de förträffliga tips läromästare 
Lawrence ger.

RECENSERAD AV: PETER VENTURA, KARLBO

BARBARA SEAGRAM & DAVID BIRD:
• PLANNING THE DEFENSE
Master Point Press; 173 sidor

Målgrupp: Nybörjare & klubbspelare 
Språk: Engelska 
BETYG: 3

De mycket rutinerade författarna och 
bridgelärarna Seagram och Bird föl-
jer efter tio (!) år upp sin prisbelönta 
Planning the Play of a Bridge Hand. 
Temat är detsamma, det gäller att pla-
nera spelet tidigt, men här ligger som 

titeln avslöjar 
fokus istället 
på motspelet. 
Boken är på 
intet sätt revo-
lutionerande, 
men innehåller 
många bra pro-
blem som dess-
utom är tydligt 

och snyggt presenterade. Om du kan 
överleva att läsa på engelska och att 
markeringarna är tvärtom mot vad vi 
svenskar är vana vid kommer du att 
lära dig en hel del goda vanor.  
 Mer än en stark trea kan jag dock 
inte dela ut i betyg, främst p g a att 
författarna försöker täcka lite för 
mycket på alltför få sidor.

RECENSERAD AV: MIKAEL GRÖNKVIST, STOCKHOLM

TEXT: MICKE MELANDER, FALKENBERG
FOTO: GÖRAN FORSS, NORRKÖPING

Under Distriktsträffen 7 november 
tillkännagavs utmärkelsen Årets 
klubbledare. Linnea Edlund från 
Medlemskommittén  tog till orda 
och läste upp den motiveringen till 
varför Marie Åfors, Norrköpings-
bridgen, fick motta priset. 

Medlemskommitténs motivering:
Marie har på ett år som ordförande i 
klubben gjort en fantastisk insats för 
Norrköpingsbridgens medlemmar. 
Innan klubblokalen stängdes i mars 
höll hon bland annat som duktig 
pedagog olika kurser för nybörjare.
 Parallellt med detta har hon själv 
tagit Steg 3-licens som tävlingsledare 
och även hållit kurser på distrikts-
nivå för att utbilda nya tävlings-
ledare. Marie har även tjänstgjort 
på tävlingar från Bridgefestivalen 
ned till lokala bridgetävlingar på 
nybörjarnivå. När pandemin slog till 
har hon tillsammans med Filbyter 
Bridge och Ljungsbro BK adminis-
trerat och varit TL i partävlingar 
på BBO (fyra gånger/vecka). Hon 
har också varit kreatören bakom 
de fyrmannaligor som spelas mellan 
flera klubbar och denna höst sam-

Årets klubbledare 2020
lade hela 31 lag. Att deltagarantalet 
blivit så stort beror till stor del på 
Maries direkta personliga kontak-
ter, ofta telefonledes, med med-
lemmarna. Marie har även hjälpt 
många datorovana spelare, inte bara 
i sin egen klubb, att komma igång 
med att spela på nätet.
 Detta har varit viktigt för klubb-
medlemmarnas välmående detta 
pandemiår. Det har också genererat 
värdefulla intäkter till inblandade 
klubbar.

Marie tackar för utmärkelsen som 
hon tyckte var mycket hedrande. 
Hon vill tipsa om att klubbar och 
distrikt kan samarbeta för att få upp 
deltagarantalet även vid onlinespel.

Lite senare på dagen tilldelades 
Marie en replika på pokalen,  
blommor och ett diplom av för-
bundsordförande Martin Löfgren.
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Styrelsen har haft flera möten – i 
lokal, via telefon och mail. Hur gör 
vi för att det ska vara så säkert som 
möjligt att starta upp igen och följa 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer? 
SBF har dessutom utarbetat riktlinjer i 
Projekt Coronasäkerhet.
 En åtgärd som påbörjades redan i 
våras var en storstädning av lokalen: 
väggar, golv, hygienutrymmen, gar-
dintvätt, möbler m m.

HUR FÅR VI TILLBAKA MEDLEMMARNA?

Frågeställningen mynnade ut i en 
enkät till alla medlemmar och till dem 
som brukar gästa oss regelbundet. 
Hur vill man ha det? Vilka åtgärder 
skulle vi vidta?
 I enkäten efterfrågades medlemmar 
som skulle kunna tänka sig att hjälpa 
till i verksamheten. Glädjande nog var 
det flera som anmälde sig som TL-
aspiranter och till den nya funktionen 
”klubbvärd”.
 När vi sedan gjorde upp våra 
checklistor, fann vi att det var ju en 
väldig massa saker man måste tänka 
på. Våra egna checklistor blev vapnet 
i den kampen. Som vår ordförande 
Calle påpekade: piloterna och flygvär-
dinnorna har sagt sina saker tusentals 
gånger, men de läser ändå från en 
checklista för att undvika att glömma.
 Att vi skulle ha bordskryss såg 
vi som en självklarhet, eftersom 
avståndshållande är (nästan) A och O 

i kampen mot Covid19. Men det var 
bara början. Frågorna hopade sig. Hur 
anmäler man sig? Hur betalar man? 
Hur går man in och ut ur lokalen? 
Hur byter man mellan ronderna? Hur 
ser man till att det inte blir toalettkö? 
Kan man få något att dricka? Ska man 
ha ett utskrivet privatprotokoll? Hur 
kan jag få sittebord och hur kommer 
jag in om jag kommer med färdtjänst? 
Budlådor? Brickor? Bridgemate? 
Och inte minst: hur vill och vågar vi 
påminna varandra när det ser ut som 
man ”glömmer sig”…?

SÅ HÄR GJORDE VI

Det kan vara praktiskt att anmäla sig 
direkt i BIT, men några av våra äldre 
spelare hävdade att man då skulle 
kunna få svårt att p g a mindre dator-
vana. I stället fixade vi en jourtelefon, 
dit man ringer samma dag och anmä-
ler sig. Antingen svarar jourarbetaren 
eller så läser man in sin anmälan. 
Anmälan kan inte göras för flera 
tillfällen framöver. En sen anmälan 
garanterar att man är frisk i alla fall 

den dagen, för man vet ju inte hur 
man mår nästa vecka.
 Telefonen tas en vecka i taget av de 
ansvariga, som för in anmälda spelare 
på en startlista i ett dokument som TL 
sedan kan öppna när denne kommer 
till lokalen så där en timme före. Man 
säger till om man önskar vara sitte-
par och om man vill ha ett utskrivet 
privatprotokoll – så att vi inte skriver 
ut i onödan. Vi tar emot max 24 par, 
men ännu har det inte varit fullt. En 
viss oro och försiktighet, med rätta, 
finns kvar.

INGA KONTANTER!

Vad gäller betalning tar vi inte emot 
några kontanter! Vi använder våra 
vanliga spelbiljetter och man kan 
också swisha på plats. Vid behov av 
nya spelbiljetter betalar man in via 
bank eller swish. Nya märken ligger 
på spelarens plats nästa speltillfälle.
 I lokalen har vi satt upp ett par 
namnlistor (från dagens startlista) där 
man går en och en och klistrar upp sitt 
märke.
 Insläppet startar 20-30 minuter före. 
Den som kommer med färdtjänst får 
ringa för särskild öppning. Klubbvär-
den står vid öppningen och ser till att 
man håller avstånd och släpper bara in 
en spelare i taget. Spelaren får då reda 
på var spelbiljetten ska placeras samt 
bordsplacering.
 Vi håller två meter mellan ryggarna 

TEXT: ANITA BERGSTEDT, LINKÖPING  FOTO: FILBYTER BRIDGE

Sista speltillfället i våras var 12 mars och den 22 september öppnades dör-
rarna till Filbyter Bridge igen. Under mellantiden har många varit aktiva på 
BBO med både par- och lagspel.

När vi äntligen öppnat fick vi stänga!



BR IDG E  DECEM BER 2020 3 3

K L U B B E N  F I L B Y T E R  B R I D G E

på spelarna. Borden vinklas, eftersom 
ljud så lätt studsar över till personen 
bakom. Vi har flyttat ut borden så 
det finns en gång på var sin sida om 
borden. Borden har bordskryss, och 
får varsitt brickset som är lagda i 
spelordning.

MÅNGA SITTEPAR

Vi spelar med så många sittepar som 
möjligt, oftast inget eller något enstaka 
flyttebord. Den som sitter stilla börjar 
oftast som Nord eller Syd och sitter 
sedan stilla oavsett om väderstrecken 
någon rond ska vridas. Vi vill inte 
spela barometer eftersom ljudnivån 
med bordskryss kan bli lite hög.
 Var och en uppmanas att ha med 
egna budlådor. Har man inte det får 
man kvittera ut en, och i bägge fallen 
märker vi lådan med namn. Spelarna 
får ta hem lådorna och tillbaka till 
nästa tävling. Det har glömts många 
budlådor under våra första kvällar, så 
märkningen har visat sig nödvändig…
 Vid sitteborden sköter samme spe-
lare Bridgematen under hela tävlingen, 
även om denne sitter Öst eller Väst. 
Vid eventuella flyttebord har vi lagt ut 
färdigklippt gladpack som spelare kan 
lägga över dosan. Bridgemates rengörs 
(av klubbvärden) efter varje kväll.
 Det var lite av en utmaning första 
gången Nord skulle sitta Öst att 
hålla reda på vem som egentligen var 
spelförare… Men märkligt nog blev 
det faktiskt inga felinmatade resultat 
första kvällen!
 Vi har tagit fram en systemde-
klaration som ser ut nästan precis 
som den gängse SBF-deklarationen, 
men i A4-format och allt på en sida, 
inklusive en plats för pre-alert längst 
ned. Den har stor stil och gott om 
plats! Klubben erbjuder att laminera 
dessa för att det ska se snyggare ut. 
Laminerade eller ej, så fästs dessa på 

bordskryssen med en klädnypa. Jodå, 
klädnyporna är också personliga och 
läggs undan efter varje tävling.

HANDHYGIEN

Klubbvärden ansvarar för tvål, vatten 
och handdukar, samt att de fyra sta-
tionerna med handsprit är välförsedda. 
Vi har som krav att sprita händerna 
efter toalettbesök, eftersom det också 
har en psykologisk effekt att se att alla 
verkligen har tagit hygienen till sig.
 Vi kommer säkert att börja med 
någon kaffeservering med inslagna 
kakor, men till att börja med är kafete-
rian stängd. I stället förser vi oss med 
småflaskor med mineralvatten som 
ingår i startavgiften – inga kontanter 
var det ju…
 Förutom våra TV-skärmar trycker 
vi ut en resultatlista till dem som sitter 
kvar på sina platser – man får inte 
samlas vid sekretariatet!

 En av de roligare grejer vi gjort är 
en simultan online-live. Vi räknar 
alltså ihop resultaten från vår kvälls-
tävling med den online-tävling som 
spelas parallellt och där man spelar 
samma brickor. Det innebär att vi kan 
jämföra oss med spelare från Trosa 
eller Stigtomta i norr via Norrköping 
till Ödeshög eller Överum i distriktets 
södra och västra delar.
 Visst har det varit mycket att hålla 
reda på, men samtidigt har flera av oss 
kunnat träffas och jobba under trev-
liga former. Det faktum att fler hjälper 
till gör att vi kan se framtiden an med 
större tillförsikt!

ÖPPET – SEN STÄNGT

Den 30 oktober tog klubben beslut 
om att tillfälligt pausa verksamheten 
ånyo, med anledning av att Region 
Östergötland infört regionala restrik-
tioner.

➊ Roger Hilmersson är farligt nära 1,5 meter från TL-aspirant Eva Hydén.
➋ Anita Bergstedt ser till att markörerna till ingången håller rätt avstånd!
➌ Anita märker budlådor för glatta livet!
➍ Dagens klubbvärd Maud Kylinger med startlistan i högsta hugg välkomnar 
”Dagge”Johansson medan Leif Lyngmo väntar på behörigt avstånd.

➊ ➋

➌ ➍
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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

Ni har skött er hyggligt så här långt 
i klubbens fyrmannaliga. I dag ska ni 
möta fyra goda vänner, som ni ofta 
har svårt mot. I era senare möten har 
det dock gått bra för er med två raka 
vinster. Du hoppas att trenden håller 
i sig, men du vet också att ni inte kan 
slappna av. Det gäller att vara alert 
hela tiden.
 I första halvlek möter Bengt och 
du deras bästa par, Johan och Niklas. 
Ni sitter Nord-Syd, och som vanligt 
är du Syd. 
 En bit in i halvleken har du fått 
dessa kort, när bara er sida är i zonen, 
och Bengt är giv:

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

Bengt passar, och Niklas tar ett gan-
ska stort grepp i budlådan. Sedan läg-
ger han upp 2s på bordet. Du ser att 
det är en svag två-öppning, men efter-
som en sådan i dag kan se ut ”hur som 
helst” ber du Johan om en närmare 
förklaring. ”En bra sexkortsfärg och 
6-10 hp”, svarar han snabbt.

VAD BJUDER DU?

Med en bra sexkortsfärg och 13 hp 

hade du haft en självklar 1c-öppning 
om Öst passat och ett lika självklart 
2c-inkliv, om Öst öppnat med 1s. 
 Du bjuder nu 3c.
 Även nu är det okej att bjuda, men 
inte riktigt lika självklart. Skälet är 
att Östs höga öppningsbud gör det 
svårare för dig att skilja mellan klö-
verhänder med olika styrka. Ändra 
hjärterknekt till esset t ex och du kan 
fortfarande inte göra mer än bjuda 3c. 
Dessutom är det så att händer, som 
du hade dubblat med först på ett lägre 
öppningsbud, inte lämpar sig för dub-
belt nu. Så om du haft, t ex:

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

hade du dubblat 1s, med planen att 
bjuda klöver frivilligt nästa gång, för 
att visa minst 17 hp och minst fem 
klöver. Men om du dubblar nu, och 
partnern bjuder 32, måste du antingen 
hiva dig upp till 4-läget för att visa 
din färg, eller chansa med 3 sang. Då 
är det bättre att kliva in med din färg 
direkt och hoppas att partnern är på 
det klara med att du kan ha lite bättre 
kort än vanligt, eftersom ditt bud sker 
på 3-läget.

 Dessutom är det en nackdel att ha 
den lägsta färgen. Om du i stället haft 
en stark hand med sex ruter, t ex:

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

är dubbelt okej på 2s, eftersom du 
på partnerns troliga 3c kan visa både 
styrkan och färgen med 32 – som inte 
passerar er mest troliga utgång, 3 sang.

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

Med din aktuella hand är det helt rätt 
att kliva in med 3c, men du måste 
vara medveten om, att du har mini-
mum för ditt bud. 
 Risken finns att Bengt räknar med 
bättre kort och tar er till en utgång, 
som kanske går bet. Men att för den 
skull passa på öppningsbudet är dålig 
bridge. Det finns många fler positiva 
saker som kan hända om du bjuder än 
om du passar.
 Efter ditt inkliv, lägger Johan upp 
en stopp-lapp, och sedan ligger 4s på 
bordet. Bengt funderar de lagstadgade 
tio sekunderna och sedan händer ing-
enting på ytterligare ett bra tag. Det 
verkar onekligen som om han funde-
rar på att bjuda.

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 2020 3 5

OROAR DET DIG?

Nej.
 Öst-Väst bjuder snabbt 4s och du 
har tre kort i deras färg. Då har Bengt 
med stor sannolikhet högst en spader, 
vilket passar dig fint när du har esset 
tredje. Om han har klöverstöd, vilket 
är en god chans, kan era kort passa 
perfekt samman. Med så litet som  
1-4-4-4 med hjärterdam och klöver-
kung, går 5c säkert hem.
 Vad som inte är lika bra, är om 
Bengt har en lång ruterfärg, som han 
får för sig att introducera. Men då 
Bengt varken spärröppnade med 22 
eller 32 (ni använder ju svaga två-
öppningar även i ruter), är det inte så 
troligt att han har en ruterfärg som är 
stark nog att visas nu.
 Efter ytterligare en minuts funde-
rande har Bengt bestämt sig. Hans 
hand går mot budlådan, och strax 
ligger 5c på bordet.
 Niklas och du passar snabbt, men 
Johans avslutande pass tar lite längre 
tid.

KAN DU DRA NÅGON SLUTSATS 

AV JOHANS FUNDERING?

Ja, men du vet inte vad han funderade 
på. Kanske tänkte han dubbla, kanske 
tänkte han bjuda över. Förmodligen 
vet du svaret på varför hans pass tog 
tid, när du får se träkarlen.
 Er budgivning gick alltså så här:

SYD VÄST NORD ÖST
  pass 2s 
3c 4s 5c pass 
pass pass

Johan spelar ut ruteress och Bengt ser 
inte riktigt nöjd ut när han lägger upp 
träkarlen. ”Bara tre trumf, tyvärr” 
säger han, ”men inga spader”.
 Du tackar för korten och undrar 
om Bengt kanske hört talas om Johan 

Bennets regel, att ”alltid bjuda över 
när man är renons i motståndarnas 
färg”. Han nickar. ”Ja, det var den jag 
tänkte på.”

Bengt s – 
(Nord): 3 10 6 5 4 3
  2 D 10 8 5 2
  c K D 4
    
    
         2 E   
   
Du s E 9 2
(Syd): 3 K kn 9
  2 7
  c E kn 10 9 8 2

VAD GÖR DU NU?

Om det varit den första given i match-
en, hade du tagit en titt på Öst-Västs 
deklarationskort för att se vilka utspel 
och markeringar de använder. Men 
det har du redan gjort, så du vet att de 
spelar som de flesta andra svenskar: de 
spelar ut det högsta kortet från sek-
vens och använder Scheiner-Malmö-
markeringar.

VET DU VAD VÄST SPELAT UT FRÅN?

Nej.
 Det troliga är att Johan har ess-
kung i ruter, men det är tänkbart att 
han spelat ut esset från en lång färg 
utan kungen, i hopp om att ge sin 
partner en stöld. Dessutom finns det 
par som har en speciell överenskom-
melse, nämligen att spela ut kungen 
från ess-kung när budgivningen är 
på 5- eller 6-läget, även om de annars 
spelar ut esset från ess-kung. Skälet 
till det är, att man på hög nivå oftare 
än annars spelar ut ett ess, även om 
man inte har kungen. Nackdelen blir 
att kungen då blir ett dubbeltydigt 
utspel (ess-kung eller kung-dam), men 
åsynen av träkarlen gör det ofta klart 
vilket det är.
 För att höra ifall era motståndare 
spelar så, frågar du Niklas ”Har ni 

speciella utspel på hög nivå?”. Svaret 
är nekande. Det verkar därför som om 
Johan har både ess och kung i ruter.
 Du begär rutertvå från bordet, 
Niklas lägger fyran och du bekänner 
med sjuan. 

KAN KONTRAKTET GÅ HEM?

Ytligt sett verkar 5c hänga på hjärter-
masken, men att Bengt bara hade tre 
trumf gör det litet mer komplicerat. 
Säg att Johan skiftar till trumf i andra 
stick, som du vinner på bordet för att 
spela hjärter till knekten. Även om 
den drar esset, blir det fortfarande bet 
om Johan har de resterande trumfen 
och Niklas har kvar dam-hacka i hjär-
ter. Förmodligen måste trumfen sitta 
2-2, eller så ska Niklas ha hjärterdam 
andra från början.

KAN EN STRAFF VARA BRA FÖR ER?

Ja. Öst-Väst bjöd ju 4s och om det 
kontraktet inte går att straffa, får ni 
ju ett bra resultat även om 5c går bet. 
Det gör det ju om rutern sitter 5-2, 
klövern 3-1 och Johan har ess-dam i 
hjärter.

ÄR DET TROLIGT ATT 4s HADE GÅTT HEM?

Nej. Ni kan ofta få en ruterstöld eller 
ett ruterstick tillsammans med dina 
två ess plus ett andra klöverstick, el-
ler ett hjärterstick. Så om 5c straffas, 
hade det förmodligen varit bättre att 
låta dem spela 4s.
 Att Johan skulle ha ess-kung i ruter 
plus ess-dam i hjärter är inte särskilt 
troligt. Då hade han säkert dubblat 
5c.
 Det är inte bara du, som har suttit 
och funderat. Det har också Johan 
gjort och efter åtskilliga minuter kom-
mer ett kort som du inte tänkt dig: 
rutertre.

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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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

Bengt s – 
(Nord): 3 10 6 5 4 3
  2 D 10 8 5
  c K D 4
    
    
         2 3   
   
Du s E 9 2
(Syd): 3 K kn 9
  2 –
  c E kn 10 9 8 2

VARFÖR SPELAR HAN SÅ?

Kommer du ihåg vilken ruter Niklas 
lade i första stick? 
 Det var fyran, en låg rackare, så han 
måste ha markerat positivt. 
 Därför är det troligt att Johan har 
spelat ut från ess-kung femte och inte 
vet vem som har den trettonde rutern. 
Är det du, kan Niklas lika gärna få 
stjäla, så att ruterfärgen inte ger några 
stick.

VILKEN RUTER LÄGGER DU FRÅN BORDET?

Damen, i hopp om att den vinner 
sticket.
 Det gör den, för Niklas bekänner 
med knekten.

VAR DET BRA?

Japp. I och med att du vann det stick-
et, fick du en extra ingång till bordet, 
så att hjärtern ganska säkert kan ut-
nyttjas, så fort damen sitter rätt.
 Men stopp! Du ska ju saka ett kort 
på ruterdam. Vad ska du saka?
 Om du lägger en hjärter, räcker det 
med ett hjärterstick; spaderhackorna 
kan ju stjälas på bordet.

VILKET KORT LÄGGER DU?

Faktum är att du har ett utsökt tillfälle 
att ge motståndarna chansen att spela 
fel, om du sakar hjärterknekt. Knek-
ten och nian är ju likvärda, men om 
Niklas tror att knekten är din lägsta 
hjärter, kommer han kanske att hjälpa 
dig.

> 
NÄR DÅ?

När du spelar hjärtertre mot handen i 
nästa stick. För om Öst har esset och 
tror att du har en honnör singel kvar, 
går han upp med esset – och så är dina 
problem lösta.
 Precis detta sker, men när Niklas tar 
för esset kommer ingen honnör från 
dig utan nian. Han spelar en hjärter till 
och på kungen kommer damen från 
vänster. Då är bordets hjärter höga, så 
när alla bekänner på klöveress, lägger 
du upp korten med orden ”Jag trum-
far ut och sakar mina spaderhackor på 
hjärtertio och hjärtersex.”
 Hela sitsen:

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

När du ser hela given, upptäcker du 
precis det som Johan har gjort, för 
han ber genast sin partner om ursäkt 
för vändan i andra stick. ”Dumt spelat 
av mig. Om jag vänt med trumf, hade 
utgången inte haft någon chans. Jag 
var rädd att spelföraren hade ruter-
knekt, så att han kunde trumfa ut och 
godspela rutern”.

BORDE JOHAN HA VÄNT MED TRUMF?

Ja. Faktum är att det inte var en giss-
ning var den sista rutern fanns. Med 
stor sannolikhet hade Niklas den. Det 
hade Johan insett om han funderat på 
vilken fördelning de dolda händerna 
troligen hade.
 Till att börja med var spadersitsen 
klar: Niklas har sex spader, eftersom 
han öppnade med 2s, du tre. Efter-

som en svag två-öppning inte ska 
innehålla fyra eller fler kort i en obju-
den högfärg, visste Johan att du hade 
tre eller fyra hjärter. Då ett 3-lägesink-
liv oftast lovar en sexkortsfärg, finns 
bara plats för en ruter på din hand. 
Trumf i andra stick var därför den 
rätta vändan.
 När ni jämför i halvtid, leder ni med 
15 imp, av vilka 12 kom på den här 
given. Budgivningen gick på samma 
sätt på det andra bordet, men efter att 
ha spelat ut ruteress vände Ellen med 
trumf. Spelföraren vann vändan på 
bordet och maskade i hjärter. Ellen 
skiftade då till spader, vilket varit dö-
dande om Syd haft dessa kort:

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

Spelföraren kan stjäla på bordet, men 
eftersom Ellen har en trumf kvar, 
kommer Öst-Väst att få minst ett stick 
till.
 Det var utmärkt spelat av Ellen, 
men när Åke hade hjärteress i stället 
för spaderess hade det gått ännu bättre 
om hon spelat hjärter och fått en 
stöld. Det är ju två straff. I fyrmanna 
är det viktiga att straffa kontrakten, 
och om hon spelat hjärter eller trumf 
när Syd haft handen ovan, hade det 
slutat med -600 i stället (spelföraren 
kan då trumfa ut och utnyttja bordets 
hjärterfärg). En andra straff hade gett 
er 1 imp till, men om utgången gått 
hem, hade priset varit 12 imp.
 I andra halvlek tar motståndarna 
tillbaka underläget, och 1 imp till, så 
trenden höll tyvärr inte i sig. Båda 
lagen är nöjda med resultatet. Det 
betyder nämligen att både ni och mot-
ståndarna med stor sannolikhet går 
vidare till slutspelet.
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c Även om motståndarna dekla-
rerar att de använder svaga två-
öppningar har du rätt att fråga vad 
en sådan öppning innebär. Det finns 
ju många skolor, båda beträffande 
längd, styrka och färgkvalitet.

c När motståndarna öppnar 
med en svag två-öppning kan ett 
3-lägesinkliv dölja en ganska bra 
hand, en som du hade dubblat 
en 1-öppning med. Skälet är att 
budgivningen riskerar att skjuta i 
höjden om du dubblar och visar din 
färg först nästa gång.

c När båda sidor bjuder, och du 
är renons i deras färg, är det ofta en 
god anledning att bjuda över. 

c Ibland överblickar du alla kort i 
en färg utom ett och måste gissa ifall 
partnern eller spelföraren har det. 
Budgivningen kan då ge ledtrådar 
till var det kortet troligen finns.

c Har din partner öppnat med 
en svag två-öppning, kan du utgå 
från att han inte har fyra kort i en 
objuden högfärg.

c När motståndarna bjuder högt, 
och du har tre kort i deras färg, är 
partnern ganska säkert kort där. 
Chansen att han har stöd i din 
längsta färg har då ökat.

c När du har möjlighet att saka 
från handen, kan det ibland vara 
fiffigt att saka ett högre kort än nöd-
vändigt, för att motståndarna ska 
tro att du har en annan fördelning 
än den du har.

c I fyrmanna är det viktiga att 
försöka straffa kontrakten. Skill-
naden mellan en och två straff är 
betydligt mindre än skillnaden 
mellan en straff och hemgång.

Att tänka på

S P E L T E K N I K  L I T E  S V Å R A R E

Lite svårare...
TEXT: PO SUNDELIN, STOCKHOLM  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

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

Det är snart jul igen. Här är ett par 
julklappar i all pandemi.
 I problemen sitter du alltid Väst.
 Ros, ris och nya eller gamla pro-
blemförslag kan ni som vanligt skicka 
till bridgeproblem@yahoo.se.
 Trevlig helg!

PROBLEM 1

Du fick en spaderhacka ut mot 3 sang 
till Syds spaderknekt. 
 Hur spelar du? 

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

PROBLEM 2

Ni har lyckats stanna i 3 sang. Nord 
spelar ut hjärter. Trots alla era hp 
ser motspelarnas hjärterutspel ut att 
kunna etablera straffen innan du rest 
dina nio.
 Spelplan?

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

PROBLEM 3

Öst-Väst har hamnat i 4s i stället för 
3 sang, vilket kanske är bra. Utspelet 
är hjärterdam. Har du någon plan?

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

PROBLEM 4

Jan Lagerman hade hittat följande giv:

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

Syd öppnade med svaga 23 som Väst 
dubblade. Turligt nog var det Nord 
och inte Öst som bjöd spader. På Östs 
32  föreslog Väst 3 sang som alla pas-
sade på. Nord spelade ut spaderkung 
och Syd markerade för dubbelspader. 
Väst släppte första spadern, tog nästa, 
och i förhoppning att något positivt 
skulle hända i den färgen inkasserade 
han ess och kung i klöver. Tyvärr 
sakade Syd en hjärter på den andra 
klövern.
 Har du några idéer?
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     Väddö Kursgård är under somrarna    
   värd för bridgekurser i Katarina  
Midskogs regi. Förmodligen fram-
träder omgivningen i än bättre dager 
under juli än en regnig helg i slutet av 
oktober, men en vacker plats är det li-
kafullt. Några galna deltagare passade 
på att hedra badbryggan, vilket kändes 
respektfullt mot platsen som sådan. 
I normala fall fungerar kursgården 
främst som utbildningsplats för mili-
tärer, men efter att vi tacknämligt fått 
låna Katarinas bord och budlådor, ett 
lass med bridgekryss från S:t Erik och 
teknisk utrustning från Norrköpings-
bridgen, så kunde vi ställa i ordning en 
funktionell bridgelokal.
 I normala fall skulle ett startfält med 
fem (!!) regerande juniorvärldsmästare 
leda till en skiktad resultatlista med 
flera mil mellan topp och botten. Men 
istället för att bilda par med varandra 
och maximera sina egna vinstchanser 
valde de mest erfarna spelarna att 
spela med betydligt mindre rutinerade 
partners – i några fall spelare de aldrig 
tidigare träffat. Flera relativt oruti-
nerade spelare lämnade alltså Väddö 
efter 102 brickor tävlingsspel med en 
partner i absolut världsklass – vilken 
kurs eller utbildning skulle kunna 
jämföra sig med den erfarenheten…? 
De bästa svenska juniorspelarna gör 
fantastiska resultat vid spelborden, 
men just den här helgen var det i mitt 
tycke den generösa attityden som 
imponerade mest av allt.
 Ytterligare en intressant detalj är att 
69% av startfältet kom från bara fyra 
klubbar – BK S:t Erik (Stockholm), 
Örebridgen, BK Albrekts (Varberg) 
och Värnamo BK. Ett antal antal per-

soner i dessa klubbar har lagt ner ett 
gediget jobb på att rekrytera och ut-
veckla unga spelare, vilket deltagandet 
i JSM är ett välförtjänt kvitto på. Men 
det är knappast ett sundhetstecken 
för svensk juniorbridge i stort att så 
få klubbar är representerade när det 
ska spelas JSM. Om svensk bridge 
inte ska utarmas inom de närmaste 
decennierna behöver fler engagera sig i 
rekrytering av unga spelare.

TÄT TOPPSTRID

Johan Grönkvist på kansliet utsåg i ett 
foruminlägg Simon Hult och den egna 
adepten Klara Gustafsson till guldfa-
voriter inför tävlingen, med Andreas 
Abragi och Sanna Clementsson på 
andra plats. Det skulle visa sig att han 
var rätt ute. De två favoritparen tog 
kommandot i tävlingen efter tiotalet 
givar, och släppte det sedan egentligen 
aldrig. Bakom ledarna jagade främst 
tre par tävlingen igenom, Filip Sive-
lind Asplund–Isis Lundqvist, Allan 
Nouri Otman Farha–Tuve Gustafsson 
och Ola Rimstedt–Jonatan Eskilsson. 
Vid några tillfällen lyckades förföljar-
na bryta sig in på silverplats, men bara 
två par syntes i ledning. Efter första 
dagens spel skilde bara en tiondels 
procent mellan ledarparen och under 
dag 2, efter 78 spelade brickor, ledde 
Klara och Simon med 17 poäng före 
tre (!) par på samma poäng.

MOTSPEL

Låt oss titta på ett fint motspel innan 
vi går över till slutspurten av själva 
tävlingen. Du sitter Öst på bricka 80 
och ska bedriva motspel i 3 sang efter 
budgivningen:

SYD VÄST NORD ÖST
  1s pass 
1NT pass 2c* pass 
22* pass 3s pass 
3NT pass pass pass

2c var ”Häxan” (12-15 hp med spader 
och klöver eller händer med minst fem 
spader och 16+) och 22 konventionellt 
med minst 8 hp. Din partner spelar ut 
rutersex enligt 1-3-5 och du ser:

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

Bordet lägger åttan och du bidrar med 
knekten. Efter ruteress och ruter i 
vända tar partnern för nian och damen 
medan spelföraren bekänner och bor-
det gör sig av med två spader. 
 Vad sakar du på den fjärde rutern?
 Ida Grönkvist markerade positivt i 
spader genom att lägga fyran (Schnei-
der) och partnern Wilma Danielsson 
returnerade omgående spadernio, 
trots att hon satt med honnörerna på 
egen hand. 
 Hela given:

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

          TEXT: MATS ENGMAN, STOCKHOLM  FOTO: TORKEL NORDA, STOCKHOLM

   18 par hade tagit sig till Väddö för att göra upp om medaljerna i vad som faktiskt 
kom att bli det enda svenska mästerskap som spelades detta märkliga år.

Tät toppstrid i JSM par
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Spelföraren gick förståeligt upp med 
esset och försökte gå hem genom att 
ta tre klöverstick. Att slå masken över 
Väst är rimligt, då det undviker risken 
att motspelarna tar två spaderstick, 
men oturligt nog satt damen hos Öst 
och kalaset slutade med två bet. Vän-
der Wilma i klöver går spelföraren 
hem omedelbart, och med hjärtervän-
da är spelförarens bästa chans att ta ut 
sina stick i hjärter, försöka toppa ut 
klöverdam och därefter slå spadermas-
ken som sista chans. Idas och Wilmas 
motspel var det enda som kunde leda 
spelföraren till bet, och belöningen 
blev en välförtjänt ensamtopp.

SISTA CHANSEN...

Under en paus gjorde jag en kort in-
tervju med Tuve Gustafsson, och när 
jag frågade om målsättning blev svaret 
att han hoppades på medalj. Lång-
varige partnern Allan Nouri Otman 
Farha skulle nämligen falla för junior-
åldersstrecket och detta var därmed 
parets sista chans i JSM. Ytterligare 
fem spelare delade Allans öde: Johan 
Säfsten, Laura Covill, Ida Grönkvist, 
Simon Hult samt Ola Rimstedt (och 
även brorsan Mikael, som inte fanns 
på plats på Väddö). Årskullen 1995 
är en av de mest exceptionella som 
svensk bridge någonsin haft, och det 
lär dröja innan vi får se ett så meriterat 
startfält i JSM nästa gång.

AGGRESSIVT ELLER FÖRNUFTIGT?

Att juniorers budgivning präglas av 
optimism och frejdighet är – korrekt 
eller inte – en etablerad sanning inom 
bridgen. Därför var det med intresse 
jag bakblåste Tobias Bern och fick se 
honom som Syd plocka upp den här 
godingen (ingen i zon):

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

Öst öppnade spärrande med 2s och 
nu är frågan vilket bud som visar ett 

monster med sju hjärter och en stark 
femkorts sidofärg. Tobias valde still-
samma 33 med förhoppningen att det 
inte skulle gå pass runt. Det gjorde 
det inte heller. Väst höjde sin partners 
spärr till utgång och efter två pass 
har det blivit dags att bjuda igen. När 
Öst-Väst bjudit 4s är det en rimlig 
förhoppning att partnern har stöd i 
hjärter eller klöver. Med ruteress eller 
klöverkung hos partnern kan 12 stick 
finnas, så Tobias valde rimliga 6c 
som blev slutbudet. Väst spelade ut 
ruteress och en mycket frustrerande 
träkarl placerades på bordet. 

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

12 enkla stick finns att hämta ge-
nom en trumfmask och stöldresning 
av hjärtern, men det går inte att nå 
bordet utan att ge motståndarna ett 
trumfstick. En bet. Övermodigt…? 
Nja, Öst-Väst gör fem trick i spa-
der, så ”offringen” i 6c gav 69% på 
brickan. Tre av nio bord stannade i 
kontrakt på 3-läget, så möjligen 
är det tid att omvärdera bilden av 
juniorernas aggressivitet i bud-
givingen.

SANNA MÄSTARE IGEN

Under de avslutande 
ronderna tog Sanna 
och Andreas tillbaka 
ledningen från Klara 
och Simon, och med tre 
brickor kvar hade de 
några få poäng tillgodo. 
Båda paren satt Nord-
Syd i sista ronden, och 

efter en snabb 
jämförelse kunde  
Sanna och Andreas pusta  
ut. Parets första tävling till- 
sammans hade gett dem SM-
guldet. För Andreas är det den 
första mästartiteln, men det skulle 
uppriktigt sagt förvåna om det inte 
kommer fler. För Sannas del var detta 
den femte medaljen i JSM par. Sam-
lingen inkluderar tre guld, ett silver 
och en brons. Det är onekligen impo-
nerande för en spelare som bara är 20 
år och kan ge sig själv fem chanser till!
 Klara och Simon fick nöja sig med 
silvret. Racet bakom ledarparen sluta-
de i delad och dubbel bronsglädje för 
Tuve/Allan och Jonatan/Ola. Femte-
platsen snodde Tobias Bern och Jonas 
Tjärnemo åt sig efter en stark spurt.
 Tävlingsledare Marie Åfors – som i 
förra numret av tidningen kommente-
rade att hon inte behövt hantera vare 
sig revoker eller spel utom tur under 
det senaste halvåret – visade ingen 
ringrost, utan skötte tävlingen meto-
diskt och tryggt. För övertecknad var 
det framför allt intressant att följa Ma-
ries relation till startfältets särklassigt 
långsammaste par, sitteparet vid bord 
1. Trots något dussin påminnelser om 
att ”spela på” och ”nu får ni skynda 
er” förblev stämningen god tävlingen 

igenom. För en tävlingsledare 
är ju balansen mellan trevlig 

och strikt en väl så stor ut-
maning som tolkningen av 
regelboken. Marie behärs-
kar båda delarna.

 För Klara Gustafs-
son räckte ett år inom 

bridgen för att ses 
som JSM-favorit 
och vinna ett silver. 
Nästa år återvänder 
hon med dubbel 
erfarenhet och tar 
guldet!

Tät toppstrid i JSM par
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Efter ett JSM-par som var en nagelbi-
tare in i det sista var det nog inte över-
raskande att det drogs en lättnandets 
suck av vissa deltagare. Plötsligt byttes 
den gnagande oron över att potentiellt 
ge bort ett övertrick till motståndarna 
till skratt, när man bötar 1100 för en 
offring mot en zonutgång som ald-
rig kunde gå hem. Rikslägret är en 
av årets höjdpunkter för många av 
Sveriges juniorer. Det var 
inte alls givet på förhand 
att lägret skulle hållas i år, 
av uppenbara skäl. Här har 
juniorkommittén gjort ett 
förträffligt arbete. Utöver 
att corona-anpassa lokalen 
och aktiviteterna krävs det 
tålamod och disciplin för 
att faktiskt få spelsugna ju-
niorer att följa hygien- och 
säkerhetsföreskrifter. Hat-
ten av för Eva Abragi som 
lyckats med detta!

DAG 1 – RÄTT EFTER JSM

Årets upplaga av Rikslägret kickade 
igång med en 16-brickors partävling 
i pro-am-stil. Här fick alltså de nyare 
juniorerna chansen att spela en partäv-
ling med mer meriterade spelare. Efter 
det att proffsen blivit parade ihop med 
varsin oerfaren spelare, och en stunds 
diskussion om budsystem, var det 
bara att sätta igång.
 Trots att många av juniorerna nyss 
hade spelat ett JSM på över 100 brick-
or märktes ingen trötthet vid bordet. 

Som jag nämnde tidigare hade man nu 
istället ett ypperligt tillfälle att bjuda 
lite mer äventyrligt. Går man hem i ett 
kontrakt känner man sig som en hjäl-
te, går man bet är det bara att skratta.
Alla som har varit på ett Riksläger 
tidigare vet att spelet inte är över bara 
för att sista tävlingen för dagen är till 
ända. Sent in på kvällen var det bl a 
fyrmanna som gällde, ihop med andra 

spel som gurka, en och sjuttiofem, och 
även rollspel som Among Us. 
 Militärerna som höll till precis intill 
oss var kanske inte så nöjda över att 
ungdomar spelar kort och har kul mitt 
i natten, när de själva ska rassla upp i 
svinottan. Men om det ingår i ens yr-
kesbeskrivning att ha ihjäl andra, och 
kanske dö själv på kuppen, tycker jag 
personligen att högljudda ungdomar 
är ett litet problem i sammanhanget.

DAG 2 – FEMKAMPEN

Efter en tillrättavisning av lägerledaren 
var det bara att rätta in sig i ledet. Nu 

gäller det att vara uppe i tid på morg-
narna för att hinna få i sig frukost 
innan dagens aktiviteter sätter igång. 
Lyckligtvis var detta inget problem. 
Man blir ju, som bekant, en duktigare 
bridgespelare bara av att spela spelet. 
Men vissa finesser tåls att dyka lite 
djupare i (yes, att maska är en sådan 
finess). Andra dagen började således 
med en workshop, som hölls av dukti-

ga lärare som Karl Asplund, 
Andreas Abragi, Martin 
Löfgren och Simon Hult. 
Workshoppen behandlade 
olika teman, beroende på 
hur länge man har spelat. 
Här fick man lära sig allt 
mellan att sätta upp ett 
konto på BBO, hålla upp i 
en farlig färg, färgkombina-
tioner till att planera bud-
givningen.
 Därefter var det dags för 
en aktivitet som inte var 

relaterad till bridge: femkamp! En 
femkamp med grenar som tornbygge, 
potatiskastning och eh… ärtsugrörs-
plockning? Blodigt allvar! Genast 
börjar alla förhöra stationsledarna 
om reglerna för att se hur man kan 
utnyttja gråzoner på olika sätt. När 
aktiviteterna väl är igång börjar lagen 
psyka varandra för att motståndarna 
ska fumla på något sätt. I slutändan 
blev det en rättvis kamp där bästa 
laget vann. Jag fick lära mig en sak i 
femkampen: Isis (Lundqvist) har en 
framtida karriär som boulespelare!

        TEXT: ALLAN NOURI OTMAN FARHA, STOCKHOLM  FOTO: TORKEL NORDA, STOCKHOLM

  Rikslägret är en av årets höjdpunkter för många av Sveriges juniorer. 
Fönstret mellan första och andra smittvågen möjliggjorde spel live.

 Rikslägret 
– en av årets höjdpunkter
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 Rikslägret 
– en av årets höjdpunkter

Några dussin potatiskast senare var 
det dags att spela bridge igen. Nu stod 
en 24-brickors partävling på program-
met. Tävlingen i sig var bara en vanlig 
partävling. Några brickor som illus-
trerar min tidigare kommentar om den 
lättsamma känslan vid bordet:

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

Syd är giv och passar, och jag öppnar 
med 12 som Väst. Nord skuttar till 4s 
och efter två pass är det din 
tur igen. Om jag hade varit 
i den här situationen under 
JSM som spelades dagen 
före hade jag tänkt länge 
och noga på mitt bud här. 
Ska man dubbla? Är part-
nern och jag överens om 
att det är UD, straff eller en 
valfri dubbling? Är det rätt 
att någon gång passa? Är 
sang spelbart? (Jag kanske 
är liiite färgad av att se att 4 sang av 
Väst går hem.)
 Nu är det dock Riksläger. Så jag 
dubblar på en millisekund, och efter 
det att alla passar lipar jag åt Väst och 
säger något i stil med, ”du kommer 
inte undan med sånt mot mig!”. Som 
ni ser har spelföraren bara tre möjliga 
förlorare i form av E-D i spader och 
en klöver. 790 kostade det alltså. Och 
en brännskada efter hur rostad jag 
blev när Nord satte mig på plats! Men 
i sann lägeranda var det inte mer än att 
alla fyra gapflabbade vid bordet.
 Mer fyrverkerier:

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

Som Väst och giv öppnade jag med 
1s. Nord kliver in med 23, pass av 
partnern, Leah Eriksson, och 43 av 
Syd. Vad ska jag göra nu?
 I lite mer seriösa förhållanden, hade 
jag nog tänkt ett tag på hur jag skulle 
bjuda. Kanske ska man bjuda 4s, för 
att sen om möjligt visa klöverfärgen? 
Finns det något som talar för att pas-
sa? Kanske motståndarna missar slam, 

om jag inte ger dem chansen att lista 
ut ifall de har anpassning eller inte? 
Kanske partner har lite godis och kan 
ta dubblade bet i 43?
 Det finns inte en chans att jag ska 
spela motspel med denna näve, tänkte 
jag. Jag bjöd 5c, helt obrydd om vi 
skulle hamna i spaderkontrakt på för 
hög nivå. Nord har ju lite fina värden i 
klöver, om man säger så. En dubbling 
är helt i sin ordning. Efter två pass 
redubblade jag blixtsnabbt. Det kän-
des som att motspelarna inte räknade 
med 13 svarta kort. Alla passar; Nord 
med en skeptisk blick, partnern med 

en djup suck, och  
Syd med ett gapflabb  
eftersom inget verkar riktigt  
klokt. Nord spelar ut hjärteress,  
som jag stjäl. Det första jag tänker  
är att det ju inte var särskilt snyggt  
att gå förbi 4s, som i princip garan-
terat är hemma. Men det är bara att 
kämpa på. På något sätt måste jag 
undvika att tappa stick till både spa-
derkung och klöverdam. Min plan 
var att ta ut spaderess och stöldmaska 
spaderkung över Nord. Men när jag 
tog för spaderess och spelade spader-
dam bidrog Nord lugnt och fint med 
en hacka, så jag började tvivla på ifall 
spaderkungen satt där. Jag beslöt mig 
istället för att stjäla – och kungen föll.
 Halva kampen är vunnen. Nu gäller 
det att trumfen inte sitter alltför illa. 

Så jag testade att maska ut 
klöverdam. Som det nu satt 
går man bet ifall Nord spe-
lar valfritt kort i någon av 
de röda färgerna, när man 
kommer in på klöverdam 
och klöveress. På så vis 
blir spelföraren trumfmatt. 
Nu inkasserade Nord sina 
trumfstick innan hon spe-
lade ifrån sig med hjärter. 
Då var det bara att trumfa 

ut och hemgången var ett faktum.
 Det roliga är, att vid ett annat bord 
hamnade man i 4s dubbelt på dessa 
kort. Med bara tre förlorare, och utan 
någon möjlighet till att trumfmatta 
spelföraren är det läggspel. Väst vid 
det bordet måste ha trott att 590 in var 
oslagbart. När man sen hör att -800 är 
scorat vid ett annat bord undrade de 
hur någon gick fyra bet. Det är sällan 
man ser 800 som resultat av redubblad 
hemgång i fem i lågfärg!
 Lyckligtvis var inte alla 24 brickor 
lika dramatiska. Då hade varit an-
strängande att ta sig igenom alla. 
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   Dag två skulle bjuda 
          på en till partävling –  
                   denna gång i bingoformat. 
              En 12-brickorstävling, där 
           man även fick en bingobricka   
      med kontrakt att spela hem. Spelar  
  man hem alla kontrakt på en rad, 
kolumn eller diagonal får man extra 
poäng. 
 Det brukar sällan vara en vinnande 
strategi att spela på bingo, eftersom 
det på varje bingosekvens brukar fin-
nas ett delkontrakt som är omöjligt 
att få behålla, eller en slam vilken man 
självklart aldrig får kort till att spela. 
 Ett modigt par lyckades trots allt 
få bingo! Det är upp till tävlingsle-
daren att bestämma hur en bingo ska 
belönas. Tuve Gustavsson som var 
TL valde att brassa på rejält – och 
belönade paret med 20 procenten-
heter! Detta innebar att Tobias Bern 
och Wilma Danielsson kom etta med 
88,33%, ljusår före paret på andraplats 
med 56,67%. Det var nog inte så dumt 
att satsa på bingo, trots allt...

DAG 3 – HEMGÅNG

Sista dagen. Jag får känslan att många 
tycker att allt gick så fort. Särskilt 
de som endast var med och spelade 
på lägret. Trots detta går det inte att 
komma ifrån hur kul det har varit. 
Alla ting har sitt slut, tyvärr. Men 
lägret är inte över än!
 Dagen började med ytterligare 
utbildning i form av en workshop. 
Denna gång var Jan Lagerman lärare, 
och han levererade kunskapshungriga 
juniorer bridgegodis, i form av spel-
föringstricks från bridgelegendaren 
Terence Reese. I övriga grupper fick 
man också lära sig snitsiga grejer så-
som hur man i sann Sherlock Holmes-
anda drar slutsatser från budgivning 
och utspel.
 Självklart avslutades lägret med en 

sista tävling: Crazy Pairs. Det är en 
partävling där det ligger en lapp i varje 
bricka med någon form av instruk-
tioner som en eller flera av spelarna 
på bordet måste följa. Det kan handla 
om att en av spelarna inte får passa på 
bud under en viss tricknivå (utan att 
övriga får veta om det, förstås), eller 
att brickan spelas med två träkarlar, en 
vanlig och en i motspelet.
 I Crazy Pairs kan vad som helst 
hända. Därför hade jag och min part-
ner, Tobias Bern, ett par överenskom-
melser, bl a att motståndarnas utgång-
ar alltid ska dubblas och att vi alltid 
måste redubbla alla straffdubblingar. 
Här är en bricka som visar vart sådana 
överenskommelser leder en:

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

Instruktionerna för denna bricka 
skulle läsas efter budgivningen. An-
dreas Abragi (Syd) öppnade därför 
naturligt med svaga 23. Tobias (Väst) 
klev in med 2s. Filip Asplund Sive-
lind (Nord) tyckte att, med sina goda 
värden i lågfärgerna, utgång bör ha 
chans, så han bjöd 43. Dessutom är 
det Crazy Pairs, så klart man bjuder 
utgång då. Jag tyckte att jag kunde 
passa och låta partnern få avgöra. Syd 
passar. Partnern var inte sugen på att 
sitta i motspel, så 4s. Nord skrattade 
högt och dubblade. Han skrattade inte 
särskilt länge, efter min omedelbara 
redubbling, helt systemenlig. Två pass 
tillbaka till Nord som svettades rejält, 
och flydde till 53, vilket jag förstås 
dubblade och det blev slutkontraktet.

Vid en snabb anblick ser det ut som 
om man kan ta en hel del stick efter 
spaderess, -kung, spader till stöld och 
frånslag med trumf. Dubbeldummy 
håller med mig om den analysen. Tja, 
vi har ju trots allt en lapp vi inte får 
glömma bort! ”Tvåor är högst, sen 
treor … och esset är lägst.” Nu hade 
spelföraren helt plötsligt hela toppen 
av spaderfärgen. Med puttenutthack-
orna i hjärter var trumfen tätare än en 
vinterjacka i alpackaull. Spelar man 
korten rätt upp och ner tappar man 
endast två ruterstick. Jämn hemgång!
 Partnern och jag ska inte vara alltför 
missnöjda med resultatet, då vi fick 
hela 25% på brickan. Partnern var 
vaken nog att välja 4s över 43 som vi 
annars måste dubbla för ett övertrick. 
Vi kunde förstås ha kraschlandat i 4s 
redubbelt, och man måste nog vara 
18 år gammal eller äldre för att se hur 
mycket det hade kostat.
 Efter prisutdelning, städning och 
utcheckning var det dags att bege sig 
hemåt. Jag som är student och just 
nu skriver på mitt examensarbete var, 
ehm… ”genialisk” nog att ta med mig 
min dator för att få lite arbete gjort på 
min uppsats. Det slutade med att min 
handledare skickade ett argt email till 
mig om varför min uppsats är kortare 
än vad den borde vara. Det är alldeles 
uppenbart att min handledare inte är 
en bridgespelare. Annars hade han 
vetat vad jag vet: det är få saker som är 
bättre i livet än att åka på Riksläger!
 Jag vill rikta ett stort tack till JK, 
och särskilt Eva Abragi, Mats Engman 
och övriga inblandade som har ar-
rangerat både Rikslägret och JSM på 
ett ypperligt vis, trots utmaningarna 
som corona fört med sig. Detta var 
mitt sista år som junior, och jag är 
evigt tacksam för att ni lyckades rädda 
lägret och JSM för mig och övriga 
25-åringar.
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Liksom många andra i tävlingen, 
spelade jag för första gången med en 
ny partner, juniorlandslagsspelaren 
Andreas Abragi. Det var väldigt roligt 
och lite extra utmanande, då det är 
svårt att hinna diskutera så mycket 
som man kanske hade velat.
 Trots att Andreas och jag hann pra-
ta igenom en hel del, dök det snabbt 
upp en giv där våra överenskommelser 
inte räckte till. 
 Till höger om mig öppnade Nord 
i första hand i pluszon med svaga 22. 
Jag hade följande kort:

s E D 10 3  3 9 3 2  2 D kn 6 3  c E K

Jag klev in med naturliga 2 sang, varpå 
Andreas bjöd 3c som högfärgsfråga. 
Vi hade i tidigare systemdiskussioner 
bestämt, att detta frågade efter fyr- 
och femkorts högfärg efter 2 sang- 
öppningen. Jag hoppades att vi spe-
lade likadant i det uppkomna läget 
och bjöd därför 32, som i så fall skulle 
lova minst en fyrkorts högfärg. An-
dreas tänkte tvärtom, att vi spelade 
vanlig högfärgsfråga efter inkliv och 
därmed blev jag spelförare i 3 sang. 

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

Väst spelade ut klöverdam. Jag vann 
utspelet på handen och kunde kon-
statera att jag hade sju säkra stick med 
god möjlighet att ställa fler i alla färger 
utom klöver. I stick två spelade jag 
spaderess, följt av en spader till kung, 
vilket avslöjade snedsits när bara Väst 
följde. Jag fortsatte med ruteress och 
en ruter mot handen och Öst gjorde 
väl ifrån sig genom att inte ta för 
kungen, vilket direkt hade gett hem-
gången genom att ställa mina två då 
resterande ruter. 
 Efter att ha fått för ruterdam (Väst 
sakade klöver), var jag nu uppe i åtta 
stick och spelade en hjärter som gick 
till åtta, dam och kung. Klöverfort-
sättningen slog bort mitt sista håll 
i färgen, men i detta läge fanns det 
många ledtrådar om hur det satt. Öst 
borde inte ha fyrkorts hjärter efter sin 

spärröppning och det faktum att Väst 
bekände med hjärteråtta första gången 
färgen spelades och sakade klöver på 
den andra rutern fick det att se ut som 
att han hade just kn-10-8 i hjärter. 
 Med denna information var det 
bara att spela hjärteress och ännu en 
hjärter, vilket som väntat spelade in 
Väst. Han kunde nu ta ut två höga 
klöverstick, men var sedan inpetad 
och tvingades vända från kn-9 i spa-
der upp i D-10, vilket gav det nionde 
sticket och hemgången. Hela given såg 
ut så här:

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

Tyvärr spelade stora delar av fältet 
istället 4s, vilket var obetbart och gav 
420 istället för 400, som hemgången i 
3 sang gav. I partävlingens hårda värld 
innebar detta att vi fick ett dåligt re-
sultat på given, men en både roligare 
och intressantare spelföring – vilket i 
efterhand är värt mycket mer.

TEXT: SANNA CLEMENTSSON, STOCKHOLM  FOTO: TORKEL NORDA, STOCKHOLM

JSM-par har de senaste åren haft så få deltagare att tävlingen varit på gränsen till 
att kunna bli av – och en gång ställts in – vilket gjorde det särskilt glädjande att 
det i år deltog hela 18 par, varav flera av dessa var helt nya spelare.

SM-guld för ny parkonstellation

Vi vann! Sanna och Andreas – nöjda 
svenska parmästare för juniorer 2020.

Pga pandemin har JK beslutat att 

JSM inte går att spelas som pla-

nerat. Tanken var att den skulle 

ligga i januari. Vi återkommer!



   BR IDG E  DECEM BER 20204 4

➎➏

Rimbo BK bildades 24 januari 1950 
på initiativ av Olle Adolfsson. Klub-
bens förste ordförande var Waldemar 
Björklund. Spelavgiften vid klubbens 
bildande var 1 krona och årsavgiften 
10 kronor.
 Klubben har alltså fyllt 70 år i år. 
Styrelseledamoten Joanna Tenggren 
arrangerade aktiviteter som shuffle-
board och jubileumsmiddag dit alla 
medlemmar bjöds. När det inte är 
festligheter spelar Rimbo BK bridge 
en kväll i veckan, med uppehåll under 
sommaren. Trivseln sätts i högsätet 
och två gånger årligen arrangeras 
Trivsellördag. De innehåller varierade 
teman och kan handla om allt från en 
båtresa till ölprovning. Förutom att de 
är mycket uppskattade lördagar ger de 
också ett tillskott till kassan.
 För första gången avancerade 
klubben förra året till Allsvenskans 
division 3. Därför blev det lite av 
ett antiklimax när Allsvenskan i år 
ställdes in.
 Som på andra håll har bridgeåret 
2020 varit hackigt. Det blev speluppe-
håll p g a corona från slutet av april till 
mitten av september. Nu har klubben 
tillfälligt fått stänga igen, sedan max 
åtta personers-rekommendationen 
blev verklighet. Istället finns ett sam-
arbete mellan klubbarna i Roslagen 
med partävlingar på BBO.
 Nybörjarkursen, som startade i 
början av mars, kunde också den haft 

bättre tajmning. Efter två kurstillfällen 
satte corona stopp för en fortsättning.
 – Det var lite synd. Vi hade ett tiotal 
på kursen och bl a en 15-årig tjej. Vi 
får hoppas att hon återkommer, för 
det är motigt med rekrytering av skol-
ungdom. Bridgen har inte den spor-
tigaste imagen direkt, säger kassören 
Ann-Sophie Andersson.

EGEN LOKAL

Annars är förutsättningar goda för 
både kurs och bridgefritids i den egna 
suterränglokalen som hyrs ut av Ros-
lagsbostäder. I lokalen har kort blivit 
utdelade långt innan det börjades 
spela bridge där, men då var det fråga 
om körkort. I Rimbo känner många 
lokalen som körskola och innan dess 
fungerade den som sillaffär.
 Vårens planerade guldtävling fick 

även den ställas in. Den var bara en 
av två guldtävlingar i Uppland. Hur 
kommer det sig då, att en relativt 
liten klubb slår på stora trumman och 
arrangerar guldtävlingar?
 – Främst för att det är roligt att 
möta eliten på hemmaplan. Tidigare 
hade tävlingen silverstatus, men efter-
som det inte är någon större skillnad 
på att arrangera en guldtävling tycker 
vi det är mer stimulerande, säger 
Joanna.
 Höst- och vårsilver finns i spelpro-
grammet, liksom alla simultantäv-
lingar som körs på måndagar, klub-
bens spelkväll. 
 – Simultantävlingarna är ett suve-
ränt initiativ av förbundet. Det är 
toppen att våra resultat kan jämföras 
med klubbar över hela landet. Det 
ger en mer rättvis resultatlista, säger 

Rimbo BK – en liten och gemytlig klubb
TEXT & FOTO: PETER VENTURA, KARLBO

Rimbo är en tätort i Norrtälje kommun i Stockholms län. Här huserar Rimbo BK, 
en liten men ack så aktiv roslagsklubb. 35% av klubbens medlemmar är verksamma 
i styrelsen. Den ovanligt höga siffran beror på att klubben bara har 20 medlemmar.

K L U B B E N  R I M B O  B K

STYRELSEN utan suppelanter: Otto Slätis, Kjell Simonsson (ordförande), Joanna 
Tenggren, Ann-Sophie Andersson (kassör) och Katrin Thorström (sekreterare).


