HUR GICK DET HEM? Azam Forsberg, Joanna Tenggren,
Bjarne Jensen Skovgaard och Kjell Simonsson.

GODKÄNT RESULTAT? Otto Slätis, Katrin Thorström (skymd),

Yngve Dohlk och Ann-Sophie Andersson.

klubbordföranden Kjell Simonsson.
Varje sommar hålls en välbesökt silvertävling. Annars har
man speluppehåll under sommaren. Norrtälje och Väddö är de
klubbar i närheten som traditionellt anordnar sommarbridge.
DRÄNERAD KASSA?

Startavgiften på vanliga spelkvällar är beskedliga 50 kr och
då ingår kaffe och smörgås. Men i
dessa pandemitider riskerar väl kassan
att dräneras…?
– Nej då, vi har mycket god ekonomi och klarar en längre stängning
utan problem, konstaterar Kjell.
Rimbo BK har erhållit kommunalt verksamhetsbidrag samt klöver
från Roslagens Sparbanks stiftelser.

Klubben lämnar bidrag till spelare i
Allsvenskan och SM-final. Den uppvaktar när någon medlem fyller jämnt
och hedrar när någon avlidit.
All nödvändig teknisk utrustning
finns i den lilla lokalen som rymmer
fem bridgebord. Här finns internet,
Bridgemate och brickläggningsmaskin. Vid spel under pandemin är det
bara barometrar som gäller, så att
varje bricka bara spelas en gång per
spelkväll.

– Ha-ha, det vet jag inte, men
det är bara kul och dessutom
har jag tid. Det är en lagom stor
klubb att hålla i, säger Kjell.
När klubben kan öppna igen
står skrivet i stjärnorna. Hur
håller medlemmarna igång bridgen tills dess?
– Jag spelar Funbridge. Under
speluppehållet tidigare i år hann
jag med 7 000 givar på Funbridge! berättar Joanna.
Känner du att du utvecklas som
spelare genom att spela online?
– Det kan man undra, men något
förbättrad kortvana har jag nog fått.

RIMBOS EGEN CALLE SCHEWEN

70 ÅR. Klubbens medlemmar bjöds

på jubileumsmiddag.

Joanna menar att Kjell är en bidragande orsak till klubbens välmående.
Som Rimbos egen Calle Schewen
valsar han runt och fejar i sin roslagsklubb.
– Utan Kjell hade vi inte haft en så
mysig och välfungerande klubb, säger
hon och får medhåll av den övriga
styrelsen.
Är det rospiggen som spritter i
gubben?

ORDFÖRANDE. Kjell Simonsson –

en viktig pusselbit för gemytliga
Rimbo BK.
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Distriktsträff fick hållas online
TEXT: MICKE MELANDER, FALKENBERG FOTO: ADOBE STOCK

När smittspridningen ökade igen ställdes Distriktsträffen in som fysiskt möte.
Istället hölls ett kortare digitalt möte den 7 november, där de mer formella bitarna
gicks igenom medan de strategiska diskussionerna skjöts upp.
Distriktsträffen hålls vartannat år,
men det är inte ett beslutsfattande organ, utan snarare ett avrapporterande
möte med möjligheter att ställa frågor
och diskutera såväl avslutat verksamhetsår som framtidsfrågor.
Efter ett inledande välkomnande
beklagade förbundsordförande Martin
Löfgren att vi återigen tvingats ställa
in ett arrangemang p g a pandemin.
Särskilt olyckligt är det, då det var
styrelsens förhoppning att tillsammans med distriktsförbunden kunna
föra konstruktiva diskussioner i
grupparbeten (även kallat workshops)
för att ge styrelsen ramarna till vad
som skulle vara embryot till framtidsprogram för SBF. Martin lät meddela
att styrelsen funderar vidare på hur en
diskussion ska organiseras, då det är
mycket viktigt att såväl klubbar som
distrikt är med i processen om vad
förbundets mål och visioner för framtiden ska vara.
Martin övergick till verksamhetsberättelsen för det nyligen avslutade,
och dessutom hela 14 månader långa,
verksamhetsåret. Styrelsen angav fyra
programförklaringar inför valet till ny
styrelse 2019 – och anser sig ha agerat
på samtliga.
Projektet att förbättra ekonomistyrningen sjösattes tidigare i år.
Tävlingsverksamheten har tillfäl-
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ligt flyttat till nätet. Är detta något
tillfälligt under pandemin eller något
vi kommer att leva med även efteråt?
Helt klart är att det gett klubbar och
distrikt möjlighet att till viss del täcka
fasta kostnader för sin verksamhet.
Det konstaterades att Lagkommissionen breddats och föryngrats.
Vidare gläds vi åt att det nu finns
en mycket aktiv Juniorkommitté som
arbetar med ett etablerat årshjul. Efter
det att JSM par under några år fått
ställas in har nu de två senaste genomförts med ökande deltagarantal.
BIT, förbundets främsta IT-verktyg, har övergått från projekt- till förvaltningsfas och dess budget är starkt
bantad. Nivån i prognosen är lägre än
i den förra året lagda budgeten.
Landslagen fortsätter att imponera.
Damerna blev världsmästare vid VM i
Wuhan, Kina. Övriga internationella
mästerskap ställdes in!
EKONOMI

Rolf Scherdin, ekonomiansvarig i
styrelsen, redovisade ett minus för det
gångna verksamhetsåret med 475 tkr,
något han anser vara det bästa möjliga
som kunde nås. Ur landslagsfonden
har 530 tkr tagits, för att täcka kostnader för VM i Wuhan.
Att årets underskott inte blev värre
beror på möjligheter som korttidsar-

bete för personal, omställningsstöd
och hård kostnadskontroll. Pandemin
har orsakat minskade inkomster på
några av förbundets viktigaste intäktskällor: spelintäkter på 600 tkr,
tapp av samarbetspartners 200 tkr och
350 tkr på inställd Bridgefestival.
Rolf fortsatte sin presentation och
övergick till prognosen för det innevarande verksamhetsåret 2020-21. Här
konstaterades att vi som väntat har ett
kraftigt medlemstapp då spel inte bedrivs fullt ut. 18 700 medlemmar har
betalat sin medlemsavgift för året, vilket är ungefär 3 500 färre än förra säsongen. Förbundet vädjar till distrikt
och klubbar att sätta sig i förbindelse
med fjolårsmedlemmar som ännu inte
betalt sin avgift. Tappet på 3 500
medlemmar kan till viss del kompenseras av den förra året beslutade medlemsavgiftshöjningen.
Medan kostnader kan kontrolleras
är det närmast omöjligt att projicera
intäkter på spelsidan. En uppskattning har gjorts om ca 20% av normal
intäkt under hösten och 50% under
våren, samt minskade intäkter från
Svenska Cupen, Allsvenskan, SM och
Festivalen. Då även sponsorsintäkter
beräknas minska är intäktstappet flera
miljoner kronor. Skulle pandemin
lätta eller vaccinering genomföras, kan
Riksläger 2019.
förstås dessa siffror snabbt förbättras.

Bedömningen är att vi med stark
kostnadskontroll ska kunna begränsa
förlusten till ungefär 330 tkr. Det
innefattar kostnadsreduceringar på
alla fronter, framför allt förbundets
fyra största utgifter, som är personal,
tidning, IT och landslag.
Att en vilja finns att börja spela visas tydligt då det i slutet av september
noterades att hela 145 klubbar rapporterade in tävlingsverksamhet – innan
smittspridningen tog fart igen...

Carl kunde också informera att
Allsvenskan ställs in. Som ersättning
lanseras en Onlinesvenska. Se sidan 2
för mer information.
Birgitta Lagnell, Göteborg, har av
MK utsetts till senior- och pensionärsbridgeansvarig för en grupp som arbetar med frågorna mer aktivt. Birgitta
redovisade vad de arbetar med och
vad som är tankarna framåt. Se mer
om det i artikeln på sidorna 10-11.
INSÄNDA FRÅGOR

ÖVRIGA FRÅGOR

SBF startade i maj en projektgrupp
för ”Coronasäkerhet” som tog fram
en checklista rörande uppstart av
verksamhet på klubbnivå. Det viktigaste är att få igång en dialog mellan
klubbens ledning och medlemmarna,
för att skapa en miljö präglad av
trygghet. Smittskydd Väst har redan
ansett det godkänt att organisera
och delta i bridgespel utgående från
denna checklista, men med stark betoning på åtgärder för att förhindra
droppsmitta. Det handlar om skydd
vid borden (bordskryss eller visir),
ordnade rondbyten och undvikande
av ”folksamling”. Det är förvånande
att några klubbar vågar organisera
klubbtävlingar utan något skydd vid
borden, menade Martin. Han konstaterade vidare att det kommer att bli en
jätteuppgift för alla från förbunds- till
medlemsnivå, att finna lösningar på
hur vi gradvis kan återgå till normal
verksamhet och få tillbaka våra spelare. Såväl onlinespel som helt andra
aktiviteter kan vara effektiva för att
inte ”glömma bort” vare sig spelet eller sin klubb.
TK-ordförande Carl Ragnarsson,
tog därefter till orda och lät meddela att TK har beslutat att starten av
Svenska Cupen kommer att bli senarelagd, men under första halvåret 2021.

Den första insända frågan kom från
Skåne och rörde onlinebridgens roll.
De ville väcka liv i frågan om BBOspel och liknande kommer vara en
konkurrent till livespel i framtiden
eller om det är något vi fortsatt kan
nyttja för att bredda vårt utbud.
Styrelsen svarade att det inte finns
ett entydigt svar. Det troliga är att
onlinespelet kommit för att stanna och
får ses som ett komplement.
Sedan kom fyra frågor från Göteborg. Den första rörde SM-avgifter
till förbundet, fastän SM-finaler inte
genomfördes. Rolf Scherdin svarade

Siffror i kort
ANTALET MEDLEMMAR är 18 700,

d v s 3 500 färre jämfört med
föregående år. Tappet var väntat,
då spel inte bedrivs i full skala.
RESULTAT för det gångna verk-

samhetsåret (14 månader) blev
-475 tkr. 530 tkr har tagits ur
landslagsfonden för att täcka
kostnader vid VM i Wuhan.
EGET KAPITAL är ca 2 Mkr samt

lika mycket i landslagsfonder.
PROGNOS FÖR 2020/21 är -330 tkr

efter stark kostnadskontroll.

att det rör just en avgift som betalas i
början av kvalet oavsett hur långt man
går; i tillägg tas bordsavgifter normalt
ut i varje skede av dessa kval. Det är
alltså ett mellanhavande mellan spelare
och förbund, där distrikten endast
är en mellanhand. Att inte ta in SMavgifter skulle också innebära många
hundra tusen i förlust för förbundet.
Den andra frågan rörde verksamhetsberättelsen och ett inlägg på hemsidan, där en sammanblandning av
rollerna för SBF och Nya Bridgeskolan skett. Verksamhetschef Suzanne
Lemborn svarade och gav Göteborg
rätt. Detta ska korrigeras och foruminlägget har redan ändrats.
Göteborgs tredje fråga rörde hur
SBF:s styrelse och personal arbetar
under det dagliga arbetet med stöttande av klubbar och distrikt. GBF menade, att i takt med att normal verksamhet inte bedrivs borde det generera
mycket extra tid för anställd personal.
Martin efterlyste ett förtydligande av
vad GBF menar med det stöd man eftersöker. Förbundet genomför träffar,
ger dagligt stöd till såväl medlemmar
som klubbar och distrikt i allehanda
frågor trots pandemi och korttidsarbete. Likaså har förbundet lagt ned
mycket möda och kraft för att ta fram
förutsättningar för uppstart via Corona-gruppen, sätta upp möjligheter för
intäkter via onlinespel o s v. Naturligtvis måste förbundet också lyssna
på vad man från klubb- och distriktshåll önskar, men det är då viktigt att
man framför konkreta förslag.
Göteborg undrade vidare hur avtalet mellan SBF och Bridgeförlaget
ser ut. Man undrade hur det ser ut i
rollfördelningen mellan Bridgeförlaget
och redaktörskapet av tidningen. Martin Löfgren redogjorde för vilka avtal
som finns, vilket GBF:s delegat kände
sig tillfreds med.
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Lite svårare... Lösningar

att ge upp. Men om den sitter bättre
bör du klara dig.
Ducka utspelet för att bryta fiendens förbindelser. Ta nästa hjärter och
fortsätt med hög spader, klöveress
och spaderdam, som du tar över med
kungen för att saka klöverdam på spaderknekt. Spela sedan klöver som inte
längre kan duckas med framgång.
Med andra spelsätt hotar antingen
trumfmatt eller blockering av klövern.

LÖSNING PROBLEM 1

Du fick spaderhacka ut till Syds knekt
mot 3 sang. Spela!

s4
3 E kn 4 3
2 EK52
cED98

Det ser ut som om du har ett stick i
vardera högfärgen, två i ruter och fem
i klöver med normal sits, lätta nio.
Men tänk om klövern sitter 3-1, då är
den blockerad och du har bara fyra
stick där, och dåligt med ingångar till
den femte, men då får det väl ordna sig
med en rutermask. Finns det möjligen
något bättre spelsätt?
Pröva med att släppa spaderknekten, för att saka en av bordets klöverhackor på nästa spader. Om Syd
skiftar färg reser han ett extra stick åt
dig i den.
LÖSNING PROBLEM 2
s98765
		
3 97532
		
2—
		
cK32
s K D kn 10 2			
sE
3 kn			
3 EKD
2 10 9 8			
2 EK654
c D kn 10 9
c8765
		
s43
		
3 10 8 6 4
		
2 D kn 7 3 2
		
cE4

Om du ger dig på klövern hinner
Nord-Syd resa sina två hjärterstick
och få minst ett ruterstick utöver två i

48

BRIDGE

DECEMBER 2020

FOTO: LARS OA HEDLUND

s E 10 7 6 2
		
3 D652
		
2 964
		
c3
sKD9
		
3 10 9			
2 kn 10 3			
cK7654
		
s kn 8 5 3
		
3 K87
		
2 D87
		
c kn 10 2

klöver för att straffa kontraktet. Västs
spader fryser inne. Skulle du istället
välja att spela rutern uppifrån får du,
även om den skulle sitta 3-2, ändå inte
ihop mer än åtta stick innan fienden
rest sina fem.
Försök med liten ruter (efter att
först ha tagit ut spaderess). Efter ännu
en hjärter från motspelarna fortsätter du med en andra ruterhacka som
garanterar en ingång till handen. Tre
hjärter, ett ruter och fem spader ger
nio stick.
LÖSNING PROBLEM 3

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

s 10 9 8 7
		
3 D kn 9
		
2 K kn 10 3
		
c43
s K kn 4 3 2			
3 3 2			
2 7			
c kn 10 9 8 2
		
s65
		
3 K 10 8 4
		
2 D85
		
cK765

s ED
3 E765
2 E9642
cED

Detta är inget för perfektionister. Om
trumfen sitter 5-1 är det nog lika bra

LÖSNING PROBLEM 4

sKD9872
		
3—
		
2 10 8
		
cD8763
s E kn			
s 654
3 E D 4			
3 kn 9 3 2
2 4 2			
2 EK653
c4
c E K kn 10 9 5
		
s 10 3
		
3 K 10 8 7 6 5
		
2 D kn 9 7
		
c2

Sitsen verkar klar. Syd har 2-6-4-1 och
du behöver ge honom två ruterstick
för hemgången. Eller?
Efter sitt första ruterstick (du spelar
förstås E-K och sen hacka i ruter, så
att inte Nord kommer in) vänder Syd
med hjärter och efter det andra med
ännu en. Du får visserligen tre hjärterstick men saknar ingång till den sista
rutern.
Om du spelar ruter, hjärtermask,
ruter och ruter vänder han med hjärterkung som håller dig från ruteretableringen eller tvingar dig att resa två
hjärterstick åt honom.
Men pröva med hjärteress innan du
spelar tre gånger ruter.
Liten hjärter från Syd släpper du
sedan till bordet och sakar hjärterdam
på fjärde rutern. Om Syd spelar hjärterkung, sakar du damen.

KNEP & KNÅP KORSORDET

VÅGRÄTT

KORSORDET 5/2020

1) Serveras lämpligen nyss skjuten
har vi hört (8).
5) Sjukt anfall (4).
9) Inte rekord men rekorderligt hos
Guinness ( 5 )
10) Väst är förknippad med en sådan (7).
11) Gör Elsa Beskows far har vi läst (3).
12) Deltog vid förtäringen i Våg 1 (4).
13) Kärlflöjt (7).
16) Upprepade (13).
20) Ridpiska med bly i snärten (7).
23) Kort för en som i karriären
kommit långt, började i
Rosengård en gång (4).
24) En sådan var passagerare i en tidig
jordenruntfärd (3).
26) Bidrar enligt Zia till hans
framgångar vid bordet (7).
27) Är bit men inte hit (5).
28) Fylleriobjekt (4).
29) Nicka (8).

1

LODRÄTT

26

1) Denna malörtsprodukt smakar
mig gott. Jag tackar inte nä, vare
sig det stavas med E eller Ä (4).
2) Vi tänker väl rimlikt på detta, när
vi föreslogs att ”Ta det rätta” (7).
3) Dummy (7).
4) Man tager vad man haver (13).
6) Vitsigt rör det som något sött (5).
7) Tankeställare (8).
8) Ofta positivt i sak (4).
14) Raka i klarspråk (3).
15) Överföring (8).
17) Stjärnor från detta land ser vi 		
både på och över prispallen vid
OS-guld (3).
18) Det passande (7).
19) Urbefolkningens mest anrika (7).
21) Stöttar bland annat Tom Collins (5).
22) Augusts omskrivne betjänt (4).
25) När evigheten blir rest (4).

2

VINNARE
• Ann-Kristin Hultgren, Ulricehamn
• Lillemor Windisch, Floda
• Bertil G Johnson, Portugal
• PO Jonsson, Oxelösund
• Per Christoffersson, Stockholm
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Namn......................................................................................................................................
Adress.....................................................................................................................................
Postadress...............................................................................................................................

LÖSNING KORSORDET 4/2020
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E

Ä
A

E

LÖSNINGSKOMMENTARER

• Våg 12 – Ålborg är Danmarks fjärde
största stad, och för många av oss mest
känd med stavningen Aalborg och då
deras spritfabriker.
• Lod 17 – Svearna var en bland flera
folkgrupper som levde i vårt land
en gång och språkforskare menar att
namnet Sverige kommer från dessa.
Forskarna är inte helt överens om detta.

3

Konstruktör: Erik Olsson
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senast 19 februari till:
Bridge,
Villa Cicero,

T
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775 70 Krylbo.
E-post:
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bridge@svenskbridge.se
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kopiera denna sida!
Lösningar skickas
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PRATBUBBLAN

Tommys lagom... Lösningar
PROBLEM 1

Vad gör, och framförallt säger, Johan
Säfsten? Den fyndigaste pratbubblan
vinner ett presentkort. Förslag till
pratbubbla vill vi ha senast 19 februari
till adressen: Bridgeförlaget,
Hansens väg 10, 775 70 Krylbo
eller bridge@svenskbridge.se.
Namn: ....................................................
Adress: ...................................................
Postadress:..............................................

Lutar åt att damen
sitter bakom. Känns
som rejäl snedsits!

Här gäller det att behandla klövern
om den skulle sitta 4-1. Med 3-2 hotar
inget din hemgång. Ett sätt är att ta
för klöveress. Då garderar man att Öst
har kungen singel.
Det är dock troligare att Östs eventuella singel är någon av tia, nia eller
sjua. För att lösa de sitsarna ska man
inleda med knekten från handen.
Hela given:

PROBLEM 3
		
s D kn 2
		
3 E kn
		
2 E kn 7 6 3
		
cED6
s 10 4			
3 8 7 2			
2 K 5 4 2			
c K 10 7 3
		
sEK987
		
3 K6
		
29
		
c kn 8 5 4 2

s 653
3 D 10 9 5 4 3
2 D 10 8
c9

Väst täcker knekten och esset vinner.
Ni går sedan in till handen och fortsätter med klövertvå och maskar när
Väst bekänner med trean.
PROBLEM 2

Trumfa omedelbart ut, även om någon
skulle ha tre ruter. Inkassera sedan
bordets klöver och stjäl sedan den
sista spadern.
Hela given:
Likt en hund lägger Zia och bakblåsaren huvudena på sned. Vad säger Zia?
Redaktionen dränktes med förslag
om den uppenbara snedsitsen, så valet
föll på Anders Landmarks helgardering: Lutar åt att damen sitter bakom.
Känns som rejäl snedsits! Grattis!
Pris kommer till Luleå.
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Klöveress och sista klövern petar sedan in Öst för hjärterfavör.
Skulle Väst returnera hjärter i andra stick bör man ingripa med esset.
Två ronder trumf, klöverhonnörer,
spaderstöld, klöveress och klöverstöld
följs av trumf till handen och hjärter
till dam. När Öst fastnar på kungen
får man dubbelrenonsvända för hemgång.

		
s87
		
3 ED76
		
2 D8742
		
cKD
s E K D 5 3			
s kn 10 6 4 2
3 kn 10 9 8			
3 K2
2 10 9			
2 6
c kn 10 9 6 5
c83
		
s9
		
3 543
		
2 E K kn 5 3
		
cE742

I min bridgebarndom (50-talet) lärde
jag mig att om man hade dam, tia
femte till ess hacka var det en sinkadus
hur man gissade. Senare fick jag lära
mig att med dam, tia, nia femte till
ess andra skulle man ta för esset och
spela hackan till dam om ingen kung
synts till. Man klarade då knekt hacka
bakom långfärgen. Kung hacka bakom
kan man inte lösa för fyra stick.
Nåväl, över till det tredje spelproblemet. Här gällde det 6 sang med
hjärtertio i utspel:

		
sEK6
		
3 EK5
		
2 76543
		
cE4
			
			
3 10
			
		
		
		
		

s D kn 3
3 D kn 2
2 EK
c D 10 9 8 7

Nu på min ålders höst har jag fått lära
mig hur man bäst behandlar klöverfärgen i tredje problemet. Man ska visst
inleda med damen! Det ser vid första
anblicken heltokigt ut – men ska
enligt expertisen vara rätt.
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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 28 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 30 JULI, kl 20.00.

Priser

JUNIORLAG

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

} 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
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Ny svensk bok av Andrew Robson:

BRIDGENS TUMREGLER
NY!

Det kan vara
komplext att
spela bridge.
Både budgivning,
spelföring och
motspel har sina
utmaningar. Då
är det skönt att
ha användbara
tumregler att
BRIDGENS
TUMREGLER
luta sig emot.
I Bridgens
tumregler presenterar Andrew Robson
inte mindre än 20 såna tumregler.

Väx med Bridgeförlaget!

Svenska Bridgeförlaget hjälper dig att växa som
bridgespelare. Vi erbjuder “Allt i bridge”, såsom
budlådor, spelbord, datorbridge, Facit-Spelkort,
kurslitteratur, svensk och utländsk litteratur,
presentartiklar och mycket mer.
Beställ direkt på www.bridgeforlaget.se!

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.

SVENSKA BRIDGEFÖRLAGET PRESENTERAR

ANDREW ROBSONS HANDBOK I BRIDGE – NR 2

ISBN 978-91-87251-50-4

Tel 020-52 13 13

9 789187 251504 >

Tumregel nr 15 lyder så här:
I budgivningen: Öppna i fjärde hand
efter tre pass om dina hp plus ditt
antal spader blir 15.
Utöver de 20 tumreglerna dukar
författaren upp 34 poem och tänkespråk.
Tänkespråk nr 28 lyder så här:
Bjud inte fem-över-fem! Uttryck som
femläget tillhör motståndarna är
kloka ord. Det är svårare att ta
11 stick än 3!

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:–
Svarta strumpor
med spelkort.

Varje enskild tumregel och tänkespråk
omfattar en sida med resonemang och
praktiska exempel.
Denna bok ingår i en serie små böcker
som täcker alla aspekter av det
fascinerade bridgespelet. Varje sida
innehåller en lektion och en illustrerande
giv. Denna svenska utgåva, framtagen
av Peter Ventura
och Max Ödlund,
bygger på den
engelska förlagan
signerad Englands
bridgestjärna Andrew
Robson (bilden).

Storlek (one size):
39-45.
Pris: 79:–

Andrew Robsons populära bordskalender för 2021 – med 365
spelproblem. Detta är den perfekta
presenten till en bridgevän!
På engelska.
Pris: 159:–

4 st bläckpennor i
exklusivt etui.
Vit- och guldfärgade
med korttecken.
Svart bläck.
Pris: 200:–

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