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J U N I O R E R  V A R B E R G

På det första lägret för juniorlands-
lagstruppen i november togs frågan 
därför upp igen. Ganska snabbt knöt 
vi ihop det falnande intresset för juni-
orbridge med brister i nyrekrytering 
av unga spelare. Förmodligen påver-
kar båda dessa faktorer varandra på ett 
negativt sätt.
 Från ett juniorperspektiv ser det ut 
som att man har lagt stor vikt på re-
krytering av medlemmar inom andra 
åldersgrupper. Det är förstås inte fel. 
Frågan är dock var juniorrekrytering-
en har tagit vägen? Är vi inte medvet-
na om att sporten bridge riskerar att 
dö ut? Är det så svårt att vi ger upp? 
Varför har inte SBF ett ”koncept” 
och ett program för att systematiskt 
komma in i skolorna? Finns det ett 
program för att följa upp kurser för 
unga? Kan man inte få till en bred 
satsning? Medan det för en 10-15 år 
sedan såg mörkt ut runt om i världen 
har det börjat röra på sig i länder som 
USA, Polen, Frankrike och Holland. 
Varför kan man inte se samma möns-
ter här hos oss i Sverige?
 Ett sätt att komma igång är att lära 
av dem som lyckats. Det finns näm-
ligen ett fåtal lokala initiativ som har 
skördat stora framgångar på området. 
Det främsta exemplet är Varberg, 

där man genom ett gediget arbete 
har lyckats få fram ett imponerande 
underlag. Vad är hemligheten bakom 
framgången och vad kan övriga landet 
dra för lärdomar?
 Den störste arbetsmyran bakom 
projektet på västkusten är Jan ”Janne” 
Malmström som förärades med Jan-
nerstenstipendiet under fjolårets 
Riksstämma. Vad kan han lära ut till 
andra som vill försöka sig på något 
liknande?
 – Vi började med förskolorna. Per-
sonalen var positiv men barnen var 
inte lika intresserade av att spela kort, 
berättar Janne. 
 – Det gäller dock att inte ge upp så 
lätt. 

ANHÖRIGDAG

Målet ställdes istället in på de med-
lemmar i klubben med möjlighet 
att väcka sina barnbarns intresse för 
bridge. Dessa fick i uppgift, att ta med 
sig sina ungdomar till en juniorträff 
på söndagarna, med förhoppning om 
att intresset sedan skulle kunna smitta 
av sig på kompisar och andra i samma 
ålder. 
 Stockholm har hakat på detta kon-
cept och ska i början av 2016 anordna 
en liknande ”anhörigdag”.

 Detta räckte dock inte för Janne 
som under två veckors tid fick chan-
sen att lära ut bridge till tredje-, 
fjärde- och femteklassare från Bock-
stensskolan. 
 – Det handlade om drygt 200 elever 
och för flera av dem var det första 
gången de höll i en kortlek, berättar 
han. 
 För att underlätta för eleverna ville 
Janne ha en handledare per bord. Han 
hittade 20 frivilliga som ställde upp, 
främst anhöriga och klubbspelare. 
Tillsammans med Micke Melander 
från Bridgeförbundet höll han i en 
specialutbildning för de blivande 
handledarna. Skolpersonalen, ca 65 
personer, fick också  testa bridge en 
kväll för att få dem mer förstående. 
Veckan efter kom eleverna. 
 – Vi hade två grupper om dagen, 
2x2 timmar, med 20-30 elever i varje 
grupp under två veckors tid, berättar 
Janne. 
 Det lyckade konceptet har innebu-
rit att det har genomförts ett liknande 
projekt på en annan skola i orten, 
Ankarskolan. Eftersom skolan ligger 
längre ifrån klubblokalerna på BK 
Albrekts har klubben här ordnat med 
gratis busstransport åt eleverna. Alla 
kommer också att få med sig en egen 

Varberg visar vägen

TEXT & FOTO: IRMA PETERSEN, GÖTEBORG

För några månader sedan ställde Simon Hult en fråga på anslagstavlan: 
”Juniorer – vem bryr sig?”. JSM-finalerna omges av tystnad, inga 
sändningar på BBO förekommer och sist lyckades man från förbundets 
sida inte ens sända rätt medaljer till prisutdelningen. 
 Tyvärr ledde inte inlägget till någon vidare diskussion.
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kortlek för att kunna fortsätta spela 
hemma, precis som Bockstensskolans 
elever också fick. Dessa två projekt 
har genomförts med stöd av Magnus 
Göranssons fond.
 Janne har som uppföljning av det 
första projektet varit på fritidshemmet 
Vega varje tisdag under hösten. Där 
har intresset ökat bland barnen och de 
brukar vara fler än tio bridgeintresse-
rade varje vecka. På måndagseftermid-
dagarna har klubben en aktivitet, som 
de kallar för ’’pratbridge’’. Där dyker 
nu juniorer upp efter skolan. På sön-
dagarna är det juniorbridge på efter-
middagarna, där juniorerna utvecklar 
sina färdigheter.

JUNIORLÄGER PÅ ORUST

I september arrangerades också ett 
juniorläger hos Hans Johansson på 
Tofta Gård på Orust. Tio juniorer 
deltog tillsammans med anhöriga. 
Fyra juniorer åkte på rikslägret i Yx-

nerum och fyra åkte på landslagslägret 
i Stockholm. Många av dem spelar 
även på nätet. 
 – De satt på olika ställen i tåget med 
varsin I-pad och spelade vid ett bord 
på BBO hela vägen hem från lands-
lagslägret i Stockholm, skrattar Elisa-
beth som är farmor till Tiger och Isis, 
två av de juniorer som börjat spela på 
grund av satsningen.
 – Visst är det många som slutar 
också. Jag skulle tro att ungefär 15 har 
slutat spela, men förra veckan hade vi 
en ny junior och veckan innan hade 
vi två nya. De som en gång börjat och 
sedan hoppar av kan förhoppningsvis 
komma tillbaka, säger Janne. 
 Han berättar att det är en evig kon-
kurrens med andra fritidsintressen. 
De som hängt med länge brukar få 
lite kursböcker eller ungdomsskriften 
Rekryten. Fikat är gratis. Juniorerna 
har även fri startavgift när de spelar 
klubbtävlingar. 

 – Kvällstävlingarna på klubben 
spelar de inte då det blir för sent när 
de har skola dagen efter, men på skol-
loven har vissa av dem spelat partäv-
lingar, berättar Janne vidare. 
 Det enda de eventuellt får lägga ut 
lite pengar på själva är om de vill åka 
iväg på till exempel ett läger. Jan för-
klarar att klubben får lokalt aktivitets-
stöd från kommunen och har beslutat 
att alla de pengarna ska gå till juniorer, 
vilket innebär att det i princip blir 
kostnadsfritt för ungdomarna att vara 
med och spela bridge. 
 Janne säger att många unga gärna 
vill spela bridge, men de kommer 
aldrig till klubben. Därför ska han nu 
försöka sig på att erbjuda nybörjar-
kurser för föräldrar och barn tillsam-
mans. 
 Tillsammans med många andra fri-
villiga, har Janne gjort ett fantastiskt 
jobb som lyckats väcka bridgeintresset 
hos många ungdomar. 

Från vänster: Martin Löfgren, Hugo Kaspersson,  
Jan Malmström och Viggo Kaspersson.

Från vänster: Kjell Johansson, Andrea Nilsson,  
Oskar Johansson och Håkan Ek.

>
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   – De är vår framtid och vi behöver 
fler av dem. Man hör ofta hur folk 
säger att det är så viktigt med juniorer, 
att vi har alldeles för få och att medel-
åldern är på tok för hög, men det är 
färre som faktiskt försöker göra något 
för att få fler unga att börja spela, fast-
slår Janne. 

”UNGA LOCKAR UNGA”

Här hittar vi också bröderna Viggo 
och Hugo Kaspersson (9 och 15 år). 
 Viggo har ett enkelt svar på hur 
man får fler unga att spela bridge:   
 – Unga lockar unga! 
 Ja, ett smart koncept, eller hur? Vig-
gos storebror Hugo tycker att det 
är utmanande med problemlösning. 
Hugos partner Ludvig åker in från 
Falkenberg tillsammans med sin lilla-
syster för att spela på söndagarna. 
 I Falkenberg är de ensamma junio-
rer. 
 – Det är tråkigt, tycker de.

ANDREA NILSSON 
– Jag gillar att spela plump och japansk 
tvåmanswhist, men nu spelar jag 
bridge precis som mormor och morfar, 
berättar Andrea Nilsson glatt.  
 Andrea började spela samtidigt som 
sin kompis för 1,5 år sedan. Hon gillar 
även att spela fotboll.

OSKAR JOHANSSON 
Vid samma bord på BK Albrekts i 
Varberg, sitter Oskar Johansson, 10 år.
 – Jag har bara spelat i ett år. Nu har 
min pappa börjat spela och en kompis 
till mig är också intresserad, säger han.  
 Oskar tror att man kan locka fler 
ungdomar genom att dela ut priser vid 
varje tävling. 

J U N I O R E R  V A R B E R G

TEXT: PETER VENTURA, KARLBO
ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

Djävulscoup är en spelteknik, där 
spelföraren förhindrar motstån-
darna få ett ”säkert” trumfstick.
  Se här på detta typexempel på 
ett läge, där spelföraren kan utföra 
en Djävulscoup. 
 Spader är trumf och träkarlen 
(Nord) är inne.

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

Spelföraren begär hjärterfem från 
träkarlen. Om Öst stjäl med en 
liten spader, stjäl spelföraren över 
och hämtar hem trumfkungen och 
-esset – och tar alla sticken.
 Om Öst istället försöker stjäla 
med trumfdamen, stjäl spelföraren 

Djävuls-
coup

SPELTEKNIK

över med kungen och maskar se-
dan ut Västs trumfknekt – och tar 
återigen samtliga tre stick.
 Denna coup har i Sverige gått 
under namnet Smother coup, men 
på engelska heter den Devils coup.

>

>
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Vi kan ha olika uppfattningar om hur 
juniorlandslagstruppens aktiviteter 
ska finansieras, men en trist sanning är 
att vi idag saknar medel att göra det vi 
borde och vill.
 Förutom våra ”champs” i U26-klas-
sen som ska konkurrera om VM-guld 
nästa år, har vi helt nya U21:or och 
nästan helt nya U16-deltagare som 
behöver massvis med träning och 
exponering. 
 Min uppfattning är att vi får en 
perfekt kombination, om å ena sidan 
våra elitjuniorer är villiga att ställa upp 
på intensiv träning och lägga ned en 
hel del jobb, och å andra sidan vi kan 
bistå med resurser för att få arbetet att 
ge konkreta resultat.
 Jag tror ockå stenhårt på att fort-
satta framgångar hos juniorer, kan bli 
en framgångsfaktor när vi diskuterar 
rekrytering av unga.
 Därför går jag nu ut med ”tiggar-
staven” och ber dig: ge en slant till 
juniorlandslagstruppen!
 När jag talar med människor får jag 

ett väldigt fint gensvar. Alla som jag 
prövat idén på säger: ”Om du frågar 
så ska jag gärna ge en femtilapp. Eller 
en hundring.” Gäller det även dig?
 Vad man dock trycker på är att man 
vill se exakt vad pengarna ska använ-
das till. Det tycker jag är ett självklart 
anständighetskrav!
 Vad skulle pengarna användas till?
 • Ge reseersättning till läger- och 
uppdragsdeltagare. Idag kan jag ge en 
symbolisk ersättning för deltagarna, 
vilka själva måste stå för en del av 
kostnaderna.
 • Kunna bekosta resor för att t ex 
U21:orna ska kunna träna ansikte mot 
ansikte. Idag är situationen sådan att 
vi inte har ett enda par i U21 där spe-
larna bor på samma ort. Visst, vi ska 
spela på BBO, men det räcker inte!
 • Kunna bekosta resor till läger och 
stora juniorevenemang i utlandet (nej, 
vi i Sverige ordnar inte någon sådan 
tävling – vår JNM och nordiska läger i 
påsk anser jag vara något annat).
 • Kunna bekosta mer litteratur och 

programvara för träning.
 Inte ett rött öre kommer att gå till 
personliga honorar eller löner! Den 
dagen kanske kommer när de som 
jobbar med juniorbridgen också ska 
ha betalt, men där är vi ännu inte. 
 En löpande redovisning kommer att 
ske och kontot kommer att granskas. 
Jag kommer att regelbundet redovisa 
de specifika aktiviteterna, så att alla 
kan se att pengarna används precis till 
de ovan nämnda syftena. Detaljredo-
visning ska finnas tillgänglig för alla.
 HJÄLP OSS att bättre kunna finan-
siera truppen! 
 SÄTT IN ett valfritt belopp på kontot! 
 Bankgirot är 5666-0434.
 SAMLA IN pengar på klubben och 
sätt in!
 Jag lovar er att pengarna ska komma 
till god användning!
 Vår förbundsordförande Mats  
Qviberg har satsat 15.000 kr! 
 Följ hans goda exempel!
 Tack!

J U N I O R E R  T R U P P F O N D

Bridgejuniorer behöver din hjälp!
TEXT: MARTIN LÖFGREN, NORRKÖPING  FOTO: PETER VENTURA, KARLBO

Juniorkapten Martin Löfgren har stora planer för våra juniorlandslag. Då resurser 
saknas, ber han dig om hjälp med en slant till juniorlandslagstruppens aktiviteter!

Juniorkapten Martin Löfgren.
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Från Zambia till Örebro

Från vänster: Shiraz Limbada, Hernando Slottsdahl, Enza Rizzo  
och Nicholas Antonatos.

Det blir allt fler internationella spelare 
på Bridgefestivalen. En del kommer 
för att spela i Chairman’s Cup, som 
förra året lockade 166 lag till start och 
med deltagare från 13 olika nationer, 
andra för att spela sidotävlingar som 
till exempel Enza Rizzo, Shiraz Lim-
bada och Nicholas Antonatos alla från 
Zambia.
 Att trion hittat till Sverige och 
Örebro är helt och hållet Hernando 
Slottsdahls förtjänst. Västeråsaren 
jobbade i Zambia under några år på 
2000-talet.
 – Då passade jag på att spela i den 
lokala klubben i Lusaka, berättar han.
Där blev Hernando bekant med Enza, 
Shiraz och Nicholas.
 Sedan dess har de träffats och spelat 
bridge bland annat i Sydafrika och 
Marocko och även på Bridgefestivalen 
i Örebro förra sommaren.
  – Hernando har talat om hur stor 
Bridgefestivalen är och vi bestämde 
oss för att besöka honom och spela 
bridge i kombination med ett besök i 
Stockholm, säger Enza Rizzo.
 Trion är imponerad hur väl allt är 
organiserat.
 – Vi har aldrig spelat så stora täv-
lingar, säger Enza, Shiraz och Nicho-
las.
 Alla har de olika vägar in i bridgen.
Enza Rizzo introducerades genom 
vänner.
 – Jag började spela och älskade det, 
säger hon.
 Nicholas Antonatos fick för 40 
år sedan en liten ”present”, en liten 
bridgebok i samband med att han 

FAKTA

LAND: Zambia (beläget strax 
söder om ekvatorn).

STORLEK: Något mindre än Sve-
rige och Norge tillsammans.

STATSSKICK: Republik  
(president Edgar Lungu).
FOLKMÄNGD: 14,5 miljoner (2013).
HUVUDSTAD: Lusaka
OFFICIELLT SPRÅK: Engelska
Källa: Wikipedia och landguiden.se

TEXT: THOMAS WEDIN

Zambia och bridge? Jodå, det går alldeles utmärkt.
 Fråga Enza Rizzo, Shiraz Limbada och Nicholas Antonatos.

handlade något och Shiraz Limbada 
hade föräldrar som spelade.
 Bridge är inte särskilt stort i 
Zambia.
 – Nej, det spelas mycket brädspel, 
som till exempel schack, men inte 
mycket kortspel alls. Det finns helt 
enkelt ingen tradition och kultur för 
kortspel, säger Enza Rizzo.
 På klubben finns Bridgemate, men 
vi är inte särskilt många som spelar.
 – Vi är kanske sex bord när vi spelar 
på klubben i Lusaka. Det är en mix av 
olika nationaliteter och som vanligt 
med hög medelålder, säger Shiraz 
Limbada.
 Trion välkomnar alla som kommer 
till Zambia att komma till klubben 
och spela.
 Till skillnad från flera andra afri-
kanska länder är Zambia, som 1964 

blev en självständig stat (från Storbri-
tannien) förskonat från krig.
 – Zambia är en demokrati och det 
är lugnt i landet, säger Hernando 
Slottsdahl.
 Lusaka Bridgeklubb finns också på 
nätet: www.bridgewebs.com/lusaka/



EUROPEAN 
BRIDGE
LEAUGE

Inbjudan 
Nordic Junior Pair Championship / Nordic Junior Camp

23 - 27 mars 2016

Svenska Bridgeförbundet och 
Nordiska Bridgeunionen inbjuder härmed till JNM Par 

och Nordiskt Juniorläger 2016

23/3 20.00 Junior Camp, tävlingar
24/3  09.00 Junior Camp, tävlingar
25/3 09.00 Junior Camp, tävlingar, föreläsningar  
 20.00 24 brickor avslutning Camp/
  Uppladdning inför JNM Par
26/3 09.00 JNM Par startar
27/3 09.00 JNM Par fortsätter
 18.30 Avslutning, prisutdelning

Program

Falkenberg

Stockholm

Göteborg

Köpenhamn

Oslo

Arrangemanget 
kommer att vara 

i Falkenberg

Läs mer och anmäl er på: www.svenskbridge.se/junior/jnm-2016
Anmälan senast 28/2.
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TEXT: ANDERS WIRGREN, MALMÖ  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

”Vad tyst det är”, tänker du, när 
du vaknar. Så slår det dig att det är 
vardag igen. Efter en intensiv jul- och 
nyårshelg, med huset fullt av barn och 
barnbarn, är det skönt att vara tillbaka 
i den vanliga trallen. Visst är det roligt 
när de är på besök och visst smärtar 
det i bröstet när de far tillbaka till sina 
egna hem, men att även vardagen har 
sin charm ska inte förnekas. Det är 
trots allt så vi tillbringar större delen 
av våra liv.
 I dag heter vardagscharmen bridge 
och årets första partävling på klubben 
står på programmet. Eftersom Bengt 
sitter och lögar sig i värmen på andra 
sidan jordklotet har du fått sätta in en 
reserv, men inte vem som helst. Din 
mångårige lagkamrat Åke hade inget 
annat för sig och tackade glatt ja till 
din förfrågan. Det här ska bli kul!
 Efter att ha hejat på alla gamla 
vänner på klubben och önskat dem 
”God fortsättning” eller svarat ”Tack 
detsamma” på deras önskningar, 
är det dags att ta plats vid de gröna 
borden.
 De två första ronderna är medel-
betonade, men tråkiga. Du har haft 
bedrövliga kort och inte varit spel-
förare en enda gång, inte Åke heller. 

Sådant går i vågor, det vet du, men 
hur mycket roligare är det inte att ha 
bra kort och kunna påverka sina egna 
resultat än att passivt sitta och titta 
på och hoppas att motståndarna ska 
göra något dumt. När ni byter till den 
tredje ronden, hoppas du äntligen få 
se några honnörer, så att du kan vara 
med och bjuda.
 När ni kommer till bordet, sitter 
där redan ett medelålders mixedpar. 
Mannen känner du igen, men du kan 
inte placera honom. Något bekant är 
det – men vad? De hälsar glatt, och ni 
hälsar tillbaka. 
 När du plockar upp dina kort 
till rondens första bricka är det 
precis som i de tidigare ronderna: 
4-3-3-3-fördelning med en dam och 
två knektar. Roligare kort kan man ha. 
Motståndarna bjuder snabbt 3 sang, 
som kvinnan spelar hem med ett över-
trick. Ett annat utspel hade kanske 
kunnat undvika övertricket, så det 
känns som om ni just nu ligger på den 
undre halvan.
 Sedan slår det dig – och du kan 
inte låta bli att fråga: ”Har vi inte 
mötts i pingis på 60-talet?” Det har 
ni. Gunnar var en lovande bordten-
nisjunior en gång i tiden, precis som 

du, och nu är han medelålders bridge-
spelare, precis som du. ”Kommer du 
ihåg hur det gick?”, undrar han, och 
du tvingas erkänna att du fick stryk. 
”Men då är det dags för revansch i 
dag”, tillägger du.
 ”Det här är min fru Lena”, säger 
Gunnar. ”Vi gick en nybörjarkurs för 
15 år sedan. Efter det gör vi nästan 
inget annat än spelar bridge. Vad kul 
det är!”
 På rondens andra giv, när ingen 
sida är i zonen, har du fått dessa kort i 
andra hand, som Syd. Gunnar passar, 
men det tänker inte du göra, för du 
har äntligen fått en trevlig hand.

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

Du öppnar förstås med 12, då Lena 
omgående kliver in med 2c. Du som 
hoppades att ni skulle få budgivningen 
för er själva! Saken blir inte bättre av 
att Åke passar ungefär lika fort. Suck!

BETYDER DET ATT ÅKE HAR DÅLIGA KORT?

Oftast har han en dålig hand, men 
säkert är det inte. Om Åke har något 
som 5-3-2-3 med femkorts spader och 
7 hp är han stark nog för att svara 1s 
utan inkliv, men inte för att bjuda 2s 
efter inklivet. Ny färg är ju rondkrav 

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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även då, och bjuder han det på en så 
svag hand är risken stor att ni kommer 
alldeles för högt. I sådana fall får han 
bita i det sura äpplet och passa.

FINNS DET INTE RISK ATT NI DÅ BLIR 
UTSLAGNA UR BUDGIVNINGEN?

Jo, men budgivningen är inte över. 
Om Gunnar passar, har du ju chans 
att sätta fart i den igen. Och har du en 
jämn minimihand och passar, får ni 
hoppas att det var rätt att låta mot-
ståndarna spela ett lågt delkontrakt i 
lågfärg.
 Gunnar funderar ett tag och bjuder 
sedan din färg: 22. När Lena alerte-
rar, frågar du henne vad hennes man 
menar med det budet.
 ”Det visar klöverstöd och för 
mycket poäng för att bara höja till 
3c”, blir svaret. Det hade betytt 
samma sak för er, förmodligen för de 
flesta andra par också. Att använda 
överbudet i öppningsfärgen för att 
visa stöd i inklivsfärgen och bra kort 
är ett vanligt knep.

VAD BJUDER DU?

23.
 Trots att du inte kan räkna med 
särskilt mycket hos Åke, ska du inte 
ge upp bara för det – inte när du har 
bra fördelning och två fina färger. 
Gunnars 22-bud är ju krav till ”minst 
3c”, så ofta är det ”gratis” att sticka in 
ett bud under den nivån. Även om ni 
skulle vara illa ute efter ditt bud, är det 
osannolikt att ni blir bestraffade.

KAN DU BJUDA SÅ MED EN JÄMN HAND?

Nej, nej, nej!
 Även om det är så gott som säkert 
att Nord-Syd har flest honnörspoäng 
på brickan, är det fullt tänkbart att ni 
har ”bäst fördelning” – och därför kan 
konkurrera om budet. Därför ska du 
bara bjuda med obalanserad fördel-
ning. Åke ska veta att du har fyra 

hjärter och fem, ofta sex, ruter. Du 
skulle också kunna ha 5-6-fördelning, 
förstås, men 4-4 – aldrig!
 När du har tio röda kort, räcker det 
att Åke har så litet som kung fjärde i 
hjärter, för att 43 ska ha en hygglig 
chans.
 En annan sak är, att ni inte ska 
vara illa ute, om Åke har färre än 
fyra hjärter. Om 23 dubblas och han 
har fördelningen 4-3-3-3 och ett par 
knektar, ska han veta att rutern är en 
acceptabel reträtt.
 Lena har en färg till att visa och gör 
det: 2s. Åke funderar ett tag, lägger 
sedan upp en stopp-lapp och bjuder 
43. Efter att ha funderat de tio sekun-
derna som lagarna föreskriver och litet 
till, bjuder Gunnar 4s. Då är det din 
tur igen.

VAD BJUDER DU?

Pass.
 Åkes hopp till 43 betyder att han 
har utmärkt trumfstöd, inte att han 
har en massa poäng. Det kan han ju 
inte ha när han passade första gången 
och motståndarna bjuder starkt. Så 
om du bjuder 53 gör du det som en 
offring: du räknar med att förlora tre 
stick i de svarta färgerna och hoppas 
på högst en röd förlorare. 53 leder 
då till -100 eller -300, om de dubblar, 
vilket du måste räkna med. Det är 
mindre än 4s med hemgång, som ger 
Öst-Väst 420 poäng. Så enligt den 
matematiken bör du bjuda.
 Det finns dock ett aber.

VILKET?

Att du inte vet ifall 4s kommer att gå 
hem. Så även om 53 ”bara” kostar 100 
eller 300, är det ett dåligt resultat om 
ni hade kunnat straffa 4s i stället.

TROR DU ATT NI KAN STRAFFA 4s?

Varför inte!
 Med ess-kung i ruter och ess-dam 

i hjärter är chansen god att du har tre 
egna stick i motspel, kanske rentav 
fyra. Dessutom har du klöverkung, 
som är ett osäkert kort. Det troliga är 
att den sitter på mellanhand, men om 
Åke har klöverknekt tredje kan din 
kung kanske hjälpa till att ge er ett 
stick i den färgen.
 Om du i stället haft

s 6 5 2  3 K D kn 2  2 K D kn 6 5 2  c —

har du ungefär lika många offensiva 
stick som din aktuella hand, men 
betydligt färre defensiva stick. Med 
den kan du gott bjuda 53 och räkna 
med att det är en korrekt offring.
 Sedan ska du inte glömma att det är 
tveksamt att offra sig i partävling. Om 
de flesta Öst-Väst-par stannar under 
utgång, får ni en dålig bricka så fort 
4s går hem, oavsett om ni bjuder över 
eller inte. Men om 4s inte går hem, får 
ni en botten för att bjuda över. Kort 
sagt: det finns mer att vinna på att 
spela motspel och hoppas att Öst-Väst 
gjort fel, än att offra sig och räkna 
med att de har gjort rätt.

ÄR DET TROLIGT ATT DE GJORT FEL?

Det är svårt att säga. 
 Efter Åkes hopp till 43 fick Gunnar 
ingen chans att nyansera sig. Kanske 
var han bara värd en höjning till 3s, 
kanske hade han tänkt bjuda utgång 
vad Åke än gjort. Men ingen mer än 
han vet hur det ligger till.
 Dessutom kanske Gunnar var rädd 
för att er utgång skulle gå hem. Tänk 
om han sitter och offrar sig! I så fall 
vore det bra dumt att offra sig mot 
deras offring…
 Lena passar, och det gör Åke också, 
men inte helt utan problem. Er bud-
givning har därför gått så här: 

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  FEBRUAR I  20163 4

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

SYD VÄST NORD ÖST
   pass 
12 2c  pass 22* 
23 2s  43 4s 
pass pass pass

Utspelet kommer fort. Det är ruter-
nio. Eftersom ni använder 1-3-5-
regeln vid utspel, kan du räkna med 
att Åke har högst två ruter.

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

Sedan lägger Gunnar upp sina kort, 
och du kan konstatera att han för-
modligen inte visste varför han bjöd 
4s. Med längd i båda de svarta fär-
gerna kunde båda utgångarna mycket 
väl gå hem. Så genom att bjuda 4s 
över 43, följde han S.J. Simons klas-
siska råd: ”Bjud en gång till i tvek-
samma fall”. 

SER DET BRA UT?

Visst!
 Du vet att ni har två ruterstick, 
och hjärterkung sitter där du vill ha 
den. Om Lena har dam tredje i ruter 
kan Åke också få en stöld. Det enda 
tråkiga är att klöverkung förmodligen 
inte är något att ha.
 Du vinner utspelet med ruterkung 
och fortsätter med esset, då damen 
kommer från spelföraren. Åke bekän-
ner med den sista hackan.

VAD GÖR DU NU?

Det ser närliggande ut att fortsätta 
med ruterknekt, i hopp om att Åke 

kan stjäla över spelföraren, men 
närliggande är inte synonymt med 
rätt, så innan du spelar ett kort bör du 
fundera lite på hur Västs hand ser ut.
 Fyra spader och minst fem klöver 
vet du – och två ruter har du sett. Det 
betyder att spelföraren har högst två 
hjärter.

KAN HON HA TVÅ?

Knappast.
 Fördelningen 4-2-2-5 med i bästa 
fall kung-dam i spader, klöver ess-
knekt och ruterdam är inget att skrika 
sig hes på. Med så dåliga kort hade 
Lena nog bjudit 3c för att begränsa 
sig. Genom att introducera en ny färg, 
säger hon, att hon har förhoppningar 
om att de klarar utgång.
 Dessutom får du inte glömma bort 
Åkes hopp till 43. Du kan se att han 
inte har mycket i honnörsväg, så med 
3-5-2-3-fördelning och en näst intill 
blank hand, hade han aldrig bjudit så 
högt. Det enda som kan motivera hans 
hopp är extra fördelning och/eller 
extra trumflängd.
 Av den anledningen tror du att 
Lena har högst en hjärter. Då har Åke 
tillräckligt många hjärter för att kunna 
bjuda utgång med en svag hand.

KAN VÄST VARA RENONS I HJÄRTER?

Knappast. I så fall har Åke fördel-
ningen 3-7-2-1. Han kan då räkna 
med högst dubbel spader hos dig, så 
att bjuda 53 över 4s verkar tämligen 
självklart. Att antingen 4s eller 53 då 
går hem är ju troligt.
 Därför räknar du med att Lena 
har precis en hjärter. Lägger vi det 
antagandet till det du redan vet, kan 
du placera henne med fördelningen 
4-1-2-6.
 Läget efter två stick är som högts 
upp i nästa spalt, då det är dags att 
upprepa den tidigare frågan: 

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

VAD GÖR DU NU?

Om du fortsätter med ruterknekt i 
hopp om att Åke kan stjäla över, har 
Lena ett smart motdrag: hon kan saka 
sin hjärterhacka. Efter det är även 
träkarlen renons i ruter, så att fortsätta 
med den färgen är poänglöst. Därför 
måste du göra något annat först.

VAD DÅ?

Ta hem hjärteress, så att Lena bara har 
svarta kort kvar när du spelar ruter-
knekt.
 På hjärteress lägger Lena åttan 
medan Åke bekänner med fyran. När 
du spelar ruterknekt börjar Lena fun-
dera. Det är alltid ett gott tecken.

BLIR DET STRAFF NU?

Du hoppas det, men du kan inte vara 
säker.
 Om spelföraren har K-kn-10-9 i 
trumf, kan hon stjäla med kungen och 
sedan maska ut Åkes trumfdam. Men 
är hennes trumf bara aningen sva-
gare, får Åke ett spaderstick förr eller 
senare.
 Det får han också, eftersom hela 
sitsen är den här:

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

>



BR IDG E  FEBRUAR I  2016 3 5

>ATT TÄNKA PÅ!
På nästa sida sammanfattar  
Anders Wirgren, vad man bör 
tänka på.

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

>

Genom att ta hem hjärteress innan 
du spelade ruterknekt, fick Åke ett 
trumfstick. Det hade han inte fått om 
du spelat ruterknekt redan i tredje 
stick. 

BJÖD ÅKE BRA?

Det tycker du.
 Förvisso hade han bara två knek-
tar, men ett mäktigt hjärterstöd, som 
betyder att ni faktiskt hade chans att 
gå hem i 43, nu när hjärterkung satt 
för mask.

HADE DU GJORT DET?

Kanske, kanske inte.
 Mot 43 inleder motståndarna med 
spaderkung, spader till esset, klöver 
tillbaka till esset och klöver till stöld. 
Efter det är du inne på handen utan 
någon säker ingång till träkarlen. Om 
du då tar för hjärteress i hopp om att 
kungen ska falla, slutar det med en 
straff.
 För att gå hem måste du hoppas att 
Gunnar har tre ruter och hjärterkung. 
Då kan du komma in till träkarlen 
genom att ta för ess-kung i ruter, stjäla 
en ruter och avslutningsvis maska ut 
trumfkungen.
 Med alla korten synliga, ser vi att 
det är så du ska spela, men frågan är 
om den chansen är större än att helt 
sonika toppa trumfen. Men även om 
du fått spela 43 och gått bet, är det 
inte säkert att det hade varit ett dåligt 
resultat.

VARFÖR INTE?

Därför att både 3s och 4c går hem 
på Öst-Västs ledd. -50 (eller -100 om 
de dubblar) är ju mindre än -140 eller 
-130. Slinter Syd i motspelet, kan det 
också bli -170 i 3s.
 När ni vecklar upp protokollet, 
ser ni att detta är just vad som hänt 
i de två tidigare ronderna. Öst-Väst 

spelade i båda fallen 3s med hemgång 
i fyra trick. Det verkar som om Syd-
spelarna ”glömde” ta hem hjärteress, 
innan de spelade den tredje ruterron-
den. Det verkar som om Väst i båda 
fallen insåg, att det är bättre att göra 
sig av med en förlorare än att riskera 
en överstöld.
 Om vi återgår till budgivningen, 
kunde du smyga in 23 efter Östs 
22-bud. Antag att han i stället höjt till 
3c.

SYD VÄST NORD ÖST
   pass 
12 2c  pass 3c 
?

HADE DU VISAT HJÄRTERN DÅ OCKSÅ?

Troligen inte.
 Eftersom hjärter är en högre färg 
än ruter, tvingas Åke upp till 4-läget 
om han föredrar rutern. Det är du 
inte tillräckligt spelstark för. Därför 
hade du i det här fallet nöjt dig med 
att kämpa om delkontraktet genom att 
bjuda om din 6-kortsfärg: 32. Så när 
Öst bjöd 22 hittade ni er hjärterfärg, 
men om Öst höjt klövern i stället, 
hade ni inte gjort det.
 Av det kan vi dra slutsatsen att hur 
fiffig en konvention än är, och över-
budet i öppningsfärgen för att visa 
trumfstöd är fiffigt, finns alltid avigsi-
dor med onaturliga bud. Ofta kan ett 
enkelt, naturligt bud fungera bättre. 

Moskogen 2016

Kristi himmelsfärd 
5-8 maj

Välkommen till en bridge-weekend 
i Moskogens anläggning utanför 
Leksand Kristi himmelsfärds-helgen, 
torsdag till söndag. Musikfrågesport 
och bocciaturnering.

Pris för halvpension är 1.950 kr p/p 
i dubbelrum (enkelrumstillägg 
630 kr). Startavgift för helgens tre 
partävlingar är 400 kr.

Sommarvecka 
10–16 juli

 

Välkommen till en trivsam sommar-
vecka med bridge, robber, boccia, 
tipspromenader och utflykter i  
Moskogens anläggning utanför  
Leksand, i hjärtat av Dalarna.

Pris för halvpension sex dagar är 
3.660 kr p/p i dubbelrum (enkel-
rumstillägg 1.690 kr). Startavgift  
för hela veckan är 600 kr.

Upplysningar och anmälan till  
Kalle Persson 0730-80 89 07,  
kalle.bridge@gmail.com eller  
Anders, Moskogen 0247-146 00.
 
 

        Hjärtligt välkomna!
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c 12 – (pass) – 1s är krav för en 
rond med minst fyra spader och 
minst 6 hp. Om mellanhanden kliver 
in med 13, förändras ingenting, men 
om inklivet är 2c, gör det. För att 
bjuda spader då, ska du ha minst fem 
spader och minst 11 hp – eftersom 
budet blir på 2-läget.

c Om du bjuder överbud i öpp-
ningsfärgen efter partnerns färginkliv, 
visar du trumfstöd och för bra kort 
för en enkelhöjning, t.ex. (12 ) – 2c – 
(pass) – 22.  
Här visar 22  klöverstöd och minst 
10 htp.

c Om du bjuder en ny, högre färg 
andra gången, trots att partnern bara 
passat, ska du ha en spelstark hand 
med obalanserad fördelning: helst 
minst 6-4 i de bjudna färgerna. 

c 1-3-5-regeln vid utspel innebär 
att du spelar ut det högsta kortet från 
en dubbelton, men det lägsta från en 
trekortsfärg.

c För att höja partnerns andra 
färg till utgång, ska du antingen ha 
många trumf eller många sticktagande 
honnörer. I båda fallen kommer din 
träkarl att vinna åtskilliga stick.

c När du funderar på att offra dig, 
är det viktigt dels att ni har spelstick, 
så att offringen inte blir för dyr, dels 
att ni inte offrar er mot ett kontrakt 
som kunde ha straffats.

c Ju bättre styrka för motspel du 
har, desto mindre intresserad ska 
du vara av att offra dig – speciellt i 
partävling.

Att tänka på

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

Nybörjarträffen spelas någon 
gång under tiden 

11 – 24 april 2016
Alla klubbar anslutna till Svens-
ka Bridgeförbundet är välkom-
na att delta i tävlingen. 

Nybörjarträffen spelas som si-
multantävling, vilket innebär att 
man spelar samma givar på alla 
klubbar. Omkring 400 par bru-
kar vara med. Klubben avgör 
själv vilket datum inom perio-
den den önskar spela.

Nybörjarträffen är öppen för alla 
som gått eller går en nybörjarkurs 
som startat tidigast 2014-07-01. 

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

De 24 bäst placerade paren blir 
direktkvalificerade till SM Par 
Nybörjarträffen, som spelas 1–2 
augusti på Bridgefestivalen i 
Örebro. Silverpoäng delas ut till 
de främst placerade. Förutom 
medaljer till ettan, tvåan och 
trean sponsrar Svenska Bridge
förlaget SMfinalen, så att alla 
finalister får pris!
 
Mer information hittar ni på 
www.svenskbridge.se.

SVENSK MÄSTARE
för nybörjare – är det du?

— Lena Jutdal och Ylva Jonsson, vinnare 2015 —
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Lite svårare...
TEXT: PO SUNDELIN, STOCKHOLM

PO Sundelin levererar svårare spelproblem som det kan  
ta en stund att lösa. Lösningar hittar du på sidorna 44-45. 

Om du misslyckades med juluppgif-
terna kan du glädjas åt att det bara kan 
gå bättre denna omgång. Till adressen 
bridgeproblem@yahoo.se mailar ni 
som vanligt ros och ris. Dit skickar ni 
– också som vanligt – idéer och förslag 
på framtida uppgifter. 
 Bertil G. Johnson inspirerade med 
uppgift 2.
 Vi inleder med ett par mindre kne-
piga problem.

PROBLEM 1

Du har bjudit lite optimistiskt och 
hamnat i 7 sang. Nord spelar ut ruter-
knekt.

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

Vad är din spelplan för hemgång?
 Kan den förbättras?

PROBLEM 2

Hur behandlar du denna tresangare 
efter spadertio i utspel?

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

PROBLEM 3

Efter budgivningen 1 sang – 6 sang 
inleder Nord med spaderknekt.

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

Hur bör du spela?

PROBLEM 4

Du har via överföring kommit till 43 
på Västs hand och får trumftian ut 
från Nord.

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

På nästa trumf sakar Syd en klöver. 
 Vilken är din spelplan?

PROBLEM 5

Nord öppnade med 33 med alla i zo-
nen, Öst dubblade och du (Väst) bjöd 
4s. Nord spelade ut klöverknekt.

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

Planera spelet. Antagligen har Nord 
inte så många klöver.

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

c Ett högt bud kan göra det svårare 
för motståndarna än ett lägre, efter-
som det tar bort möjligheter för dem. 
12 – (2c) – pass – (22 ); 23 – (2s) – 
43 gör det svårare för nästa hand än 
33, eftersom möjligheterna att bjuda 
3s och/eller 4c försvinner.

c När du ser att din partner bjudit 
högt på en svag hand, ska du räkna 
med ett gediget trumfstöd och/eller 
bra fördelning.

c När du sitter till höger om spelfö-
raren och spelar en färg som träkarlen 
kan bekänna på, men som både spel-
föraren och partnern är renons i, finns 
chans att partnern kan stjäla över. Innan 
dess kan det vara viktigt att ta alla vin-
nare i sidofärgerna, så att spelföraren 
inte kan undvika överstölden genom att 
saka en förlorare hellre än stjäla.

Att tänka på

25/9–9/10 2016

Ett av Kumköystrandens finaste och 
mest välbelägna hotell, 15 min prome-
nad in till Sides gamla stadskärna. 2 st 
gourmetmatsalar, flera barer, ombyggt 
poolområde, strandrestaurang samt 
stor allmän matsal. Bridge 6 dagar, inga 
bordsavgifter, huvudtävling över 2 dgr 
med silverstatus.
Pris 10.100 kr/v i dubbelrum. 
Extravecka 4.500 kr. 
Enkelrumstillägg 2.500 kr/v.

Info och anmälan: 
tel 0704-837027 / bridgeresor@gmail.com

  Välkomna! – Frölunda Bridgeresor

TURKIET

SIDE STAR HOTEL
*****
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Väst spelade ut spadertio, som vann 
sticket. Lindqvist vann nästa spader 
och stal en, sakade hjärter på klöveress 
och stal en klöver med rutertio. När 
han spelade sin fjärde spader och Väst 
bekände, stal han med ruterdam och 
fortsatte med ruternio runt. Därefter 
stal han en klöver till och trumfade ut:

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

Lindqvist avslutade sin uppvisning 
med att spela hjärterdam och avblock-
era bordets tia. Väst vann men måste 
spela mera hjärter till Syds E-9 för 
hemgången i kontraktet.

c  2  3   s

Gidwani Family Trust Defence of the 
Year gick till Dennis Bilde - Chris 
Willenken från Danmark/USA, vid 
2015 års Yeh Bros. Cup mot Japan.

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Willenken Tanaka Bilde Yokoi

 12 pass 1s  
pass 1NT pass 22 
pass 23 pass 3NT 
pass pass pass

Dennis Bildes utspelade ruternia gick 
till knekt och ess. Spelföraren testade 
klövern, men Nord sakade två hjärter 
samt en ruter på den tredje. Efter klö-
verdam vände Willenken med spader 
till esset och Väst spelade hjärter till 
knekt och kung. 

Willenken kunde se ett ofrånkom-
ligt slutspel så han spelade först som 
sist mera spader – tian! Efter spader-
dam med hjärtersakning var läget: 

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

När spelföraren fortsatte med klöver-
sju från bordet sakade Willenken ruter 
och Väst skulle välja vilken hand som 
skulle vinna den femte klövern. Han 
valde att vinna den fjärde med nian 
och nästa stick med klöverknekt, då 
Willenken kunde saka spaderkung! 

Väst spelade hjärternio till Syd men 
skvisade samtidigt bordet så rutersju 
fick gå, men Willenken kunde peta in 
träkarlen på ruterkung, så att Nord 
fick de två sista sticken med kn-9 i 
spader. 

c  2  3   s

Yeh Bros. Best Bid Deal of the Year 
gavs till Kanadas Martin Kirr & Katie 
Thorpe för denna giv som rapportera-
des av Fernando Lema, Argentina och 
Katie Thorpe från 2015 års kanaden-
siska seniorlagmästerskap.

TEXT: SVEN-OLOV FLODQVIST, LUND 
ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

International Bridge Press Association 
delar varje säsong ut ett antal priser 
för bästa spelföringar, motspel och 
budgivningar samt en del övrigt. Jag 
presenterar nedan några utmärkelser 
för budgivning och spelföring.

Det första är Keri Klinger Memo
rial Declarer Play of the Year som 
gick till norrmannen Espen Lindqvist 
för en spelföring i VM-par i Sanya, 
Kina, 2014, som rapporterades av hans 
landsman Knut Kjærnsrød.

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Lindqvist

   pass pass 
12 13 22 D  
4c pass 52 pass 
pass pass

Från när och fjärran

J O R D E N  R U N T  F R Å N  N Ä R  O C H  F J Ä R R A N
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J O R D E N  R U N T  F R Å N  N Ä R  O C H  F J Ä R R A N

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

SYD VÄST NORD ÖST 
Carruthers Galand Silver McCully

    1NT*  
pass 2c* pass 2s 
pass 6NT pass pass 
pass

Sangöppningen lovade 14-16 hp.
 Väst gjorde inget försök att hitta en 
gemensam trumf i ruter, utan kastade 
tämligen oinspirerat in 6 sang och 
McCully kunde begära 12 stick för 
1440 direkt efter utspelet. 

När brickan spelades vid det andra 
bordet diskuterade färdigspelade Joey 
Silver och John Carruthers matchen 
med sina spellediga lagkamrater och 
kikade på BBO via en Ipad. Man 
förberedde sig att gratulera sina mot-
ståndare.

”De har bara en bricka att spela 
och vi ligger under med 9 imp”, sa en 
av lagkamraterna (i själva verket hade 
BBO rapporterat fel – marginalen var 
11 imp).

”Då har vi ingen chans”, svarade 
JC. ”De bjöd 6 sang vid vårt bord med 
tolv toppstick utan chans till ett tret-
tonde med någon skvis”. 

”Dom kan göra 7c”, påpekade 
lagkamraten. 

”Men det finns inget sätt att bjuda 
det”, svarade JC efter en andra titt på 
brickan. 

Under tiden utspelades följande på 
skärmen:

SYD VÄST NORD ÖST 
Herold Kirr Scholes Thorpe

  pass 1c
pass 12 pass 1s1 
pass 232  pass 323 
pass 334 pass 3s4 

pass 4NT5 pass 5c6 
pass 537 pass 6c8 
pass 7c9 pass pass 
pass

1 Garanterade minst fyra klöver.
2 Fjärdefärgkrav.
3 Naturligt, vanligen 3-stöd eller  
 4-1-4-4 eller 4-0-4-5.
4 Värden.
5 RKCB i ruter.
6 1 eller 4 nyckelkort.
7 Trumfdamfråga.
8 Ruterdam och klöverkung.
9 Slutbudsförslag. Kirr resonerade 
som så att Thorpes 3s visande hon-
nörskomcentration i färgen, måste 
baseras på K-D. När Thorpe sedan 
visade ruterdam, insåg Kirr att en 
möjlig hjärterförlorare kunde sakas på 
den fjärde rutern om Thorpe hade för-
delningen 4-2-3-4 snarare än 4-1-3-5; 
4-1-4-4; eller 4-0-4-5. En spaderstöld 
på Kirrs hand skulle ge det trettonde 
sticket med klöver som trumf. Med 
fyra ruter skulle Thorpe korrigera till 
72.

Lagkamraterna kunde följa Thorpes 
spelföring på BBO precis som Kirr 
visualiserat. 
 Hon stal en spader och sakade sin 
hjärterförlorare på rutern och kunde 
skriva in +2140 i protokollet. Det gav 
12 imp till Carruthers och biljetter 
till VM i Indien… med en enda imps 
marginal! 

Du har kanske noterat att ett osan-
nolikt ruterutspel betar storslammen.

c  2  3   s

Engelska Ben Norton–Freddie Il-
lingworth tilldelades Richard Freeman 
Junior Deal of the Year för deras bud-
givning på denna giv som spelades vid 
de 15:e internationella mästerskapen 
i Tjeckien för skol- och juniorlag. 
Rapporterande journalist var engelske 
Michael Byrne.

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

SYD VÄST NORD ÖST 
 Norton                  Illingworth

   12 2c 
pass 231 pass 522 
pass 6c3 pass 624 
pass 73 pass pass 
pass

1 Rondkrav.
2 Exclusion Key Card Blackwood.
3 Två nyckelkort samt hjärterdam.
4 Alla nyckelkort, inte klöverkung.

Det avgörande budet var 62 av Öst 
för att söka klöverhjälpen, även om 
man kunde förvänta sig av en junior-
spelare att hysta in storslam som Öst 
med klöverkung tämligen troligt pla-
cerad hos Nord. Hur som helst kunde 
Väst med singelton och en sjätte trumf 
trycka in storslammen.

Efter spaderutspel till knekten 
kunde spelföraren snart begära hem-
gång i sin storslam.
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S P E L T E K N I K  T O M M Y S  L A G O M  S V Å R A

PROBLEM 1

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

SYD VÄST NORD ÖST
1NT pass 3NT pass 
pass pass

Utspel: Hjärtertvå, udda enligt 10-12.
 Du testar hjärterknekt. Hade den 
vunnit första stick kan ni driva ut klö-
veress och slå den mask i spader eller 
ruter som går. Öst grusar emellertid 
era förhoppningar genom att täcka 
med hjärterkung.
 Spelplan?

PROBLEM 2

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

SYD VÄST NORD ÖST
1NT pass 23* pass 
3s* pass 4s pass 
pass pass

När Nord, med överföring, berättar 
om femkorts spader, informerar 

Under denna vinjett erbjuder Tommy Gullberg i varje 
nummer läsaren på testspel i lagtävling. Svara på de 
tre frågorna i fet stil innan du slår upp sidan 50.

Syd med sitt hopp om bra stöd och 
maximala värden. 
 Utspel: Rutertvå, enligt 11-regeln.
 Spelplan, tack!

Tommys lagom svåra

Söderköpings Brunn
11–15 juli

Utbildning och tävlingar på  
tre nivåer – trivselnivå och  

tävlingsnivå för klubbspelare. 
Tema: Dödssynderna i bridge 

Moskogen, Leksand
8–12 augusti

En vecka med enbart tävlingar 
för klubbspelare.

Information och program på 
hemsidorna www.lisabridge.se 
och www.nyabridgeskolan.se
Frågor och anmälningar till
Lisbeth Åström, tel 070-479 58 81, 
eller mail, lisaobjorn@outlook.com

Två sommarbridgeveckor 
2016

Webbaserat tävlingssystem som 
ger helt nya möjligheter och 

spelupplevelser. Tre klick och 
första ronden är igång!

Bridgetime

Se filmen på
www.bridgetime.se

Tävlingssystemet som 
moderniserar bridge

PROBLEM 3

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

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

Nord kräver till utgång på andra 
budvarvet med Dubbel Stayman. Ett 
alternativ är att enbart använda 2c 
som konventionellt kravbud för att få 
information om fyrkorts hjärter eller 
trekorts spaderstöd.
 Utspel: Ruterfem, enligt elvaregeln.
 Öst sätter i rutertio, som du tar. 
 Vad spelar du andra stick?


