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Bridgefestival
29 juli–7 augusti
Välkommen till Örebro och 2016 års Bridgefestival! 
Här finns bridgetävlingar för alla, från den mindre 
rutinerade till  mer erfarna spelare. Varje dag spelas 
fyra sidotävlingar, tre bronstävlingar varav en 
med handikappberäkning, och en silvertävling.

Vackra Örebro är en underbar sommarstad med 
många boendealternativ, massor av trevliga 
restauranger, caféer och promenadstråk. Festi-
valen hålls på Conventum Arena – mitt i stan. 

Läs mer om festivalen i denna tidning och på 
www.svenskbridge.se.
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L E D A R E  M A T S  Q V I B E R G

Mats Qviberg ordförande 
mqv@svenskbridge.se

Norge blev fullt självständigt 1905 
genom att ensidigt förklara sin själv-
ständighet från den Svensk-norska 
unionen. Det firas stort 17 maj varje 
år. Det är inte bara norrmännen som 
älskar Norge. Jag gör det också. 
Därför är jag glad, att de norska och 
svenska förbunden hittar olika vägar 
till samarbete. Ett exempel är den väl-
arbetade kurslitteraturen Spela Bridge, 
där även Danmark medverkar. 
 I februari skrevs ett nytt kapitel i 
samarbetet med vårt brödrafolk i väs-
ter, när vi spelade en gemensam simul-
tantävling.
 Den 11 april smäller det igen! Då 
gör Sverige och Norge gemensam sak  
– och spelar sin andra simultantävling.
 1.131 par deltog i den första täv-
lingen som spelades i februari. 
 I skrivande stund är hela 55 klubbar 
anmälda för spel i den andra simultan-
tävlingen med Norge, 42 svenska och 
13 norska. 
 Det är en bit kvar upp till första 
tävlingens 74 klubbar (42 svenska och 
32 norska), men med detta enorma 
intresse kan jag lova, att vi påbörjat en 
ny tradition. 

 Se till att din klubb inte missar att 
vara med denna gång! 
 Lite förvånad, men mycket glad 
blev jag när landslagskaptenen för 
det öppna laget, PG Eliasson, presen-
terade vårt lag till sommarens EM i 
Budapest. PG visade friska takter och 
tog ut välpolerade tvillingarna Mikael 
och Ola Rimstedt, som på sistone 
uppvisat en räcka fina internationella 
resultat. 20-åringarna är vårt yngsta 
par någonsin i det öppna laget. Lycka 
till, grabbar!
 Årets Distriktsträff, som går under 
temat Bit för bit med BIT, kommer 
att hållas i Örebro 2-4 september. 
Distrikts funktionärer, se till att boka 
datumen i almanackan! 
 Vår förhoppning är att kunna ge er 
utbildning på olika plan, så att ni kan 
använda hemsidan till hjälp i era olika 
roller i distriktet.
 Svenska Cupen rullar för tredje året 
i följd och vi kan notera en knapp  
ökning av antal startande lag.
 Sommarens höjdare, Bridgefestiva-
len, närmar sig. Boka som vanligt in 
helgen vecka 30 och hela vecka 31!  
Se till att boka boende redan nu!

Det är inte bara norrmännen som älskar Norge.  
Jag gör det också, skriver Mats Qviberg i ledaren.

Ja, vi elsker dette landet 



 

KALENDERN
APRIL
1-28 Svenska Cupen omg 3
1 Sista dag för klubbar  
 att anmäla om ändrade  
 medlemsavgifter
9-10 SM lag semifinaler
11-24 Nybörjarträffen
15 Fritt att byta klubb  
 t o m 15/8
15-17 Neighbor Challenge,
 Holland
23 Guldtävling i Laholm 
24 Sista anmälnings- och  
 speldatum till SM par dam,  
 -veteran, -mixed och -open
30 Guldmixed lag i Karlstad

MAJ
1 Guldmixed par, Karlstad
3-9/6 Svenska Cupen omg 4
5-8 SM lag, final i Örebro
14 IAF-guld i Stockholm
28-29 JSM lag i Yxnerum

JUNI
4-5 Guldtävling lag Patton,  
 Stockholm
14-2/8 Svenska Cupen omg 5
16-25 EM lag i Budapest
30-1/7 Guldtävling,  
 Ölandsveckan A-final

Svenska Bridgeförbundet, kansli  Idrottens Hus, Karlsgatan 28, 703 41 Örebro  Telefon 019-277 24 80  Internet  www.svenskbridge.se  Generalsekreterare Johan Grönkvist, 019-277 24 81, 

jgr@svenskbridge.se  Kanslist Micael Svensson, 019-277 24 82, msv@svenskbridge.se  Information & Webb Carina Wademark, 019-277 24 84, carina@svenskbridge.se  Ekonomi  

Yvonne Ström, 019-277 24 89, yst@svenskbridge.se Verksamhetschef Micke Melander, 019-277 24 85, mme@svenskbridge.se Rikskonsulent, Ruter- & Bridgematesupport 
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Rikskonsulent Roger Wiklund, 019-277 24 87, rwi@svenskbridge.se  Teknikansvarig Björn Andersson, 019-277 24 88,

ban@svenskbridge.se och Andreas Jansson, 019-277 24 58, aja@svenskbridge.se

FÖRBUNDSINFO
OM MEDLEMSAVGIFTER
ÄNDRING AV KLUBB-  
ELLER DISTRIKTSAVGIFT
Om ni tänker ändra er klubb- eller
distriktsavgift till spelåret 2016-2017 
behöver kansliet ha besked om detta 
senast 1 april.

KLUBBYTE
Om ni har någon medlem som 
vill byta klubbtillhörighet så finns 
möjligheten att fritt göra det under 
perioden 15 april–15 augusti.  
16 augusti–14 april behöver kansliet 
godkännande från båda klubbarna. 

MEDLEMSAVGIFT SOM BETALAS 
PÅ KLUBBEN
Om medlemsavgiften betalas
kontant på klubben kan avgiften
regleras via ruterkontot. Hör av
er till kansliet. Ange medlemsnum-
mer och belopp så dras summan 
från klubbens ruterkonto.

DUBBELBETALD MEDLEMSAVGIFT
När en medlem av misstag har
betalat sin medlemsavgift för andra 
gången under samma spelår
återbetalas avgiften till klubbens
ruterkonto, eftersom vi oftast
inte kan se avsändarkontot.

INBETALNINGSKORT
I tidning nr 3, i början av juni, 
bifogas inbetal ningskortet för nästa 
spelår. Används detta går det inte 
att skriva något meddelande. 
 Om man ”tappat” bort inbe-
talningskortet kan man i stället 
använda BG 373–3482. Ange  
medlemsnummer och klubb i  
meddelandefältet.

ÖVRIGT OM MEDLEMSAVGIFTER
Frågor angående medlemsavgifter?
Kontakta kansliet: 019-277 24 80
eller kansliet@svenskbridge.se.

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

TELEFONNUMMER 
Växel 019-277 24 80
Johan Grönkvist 019-277 24 81

Micael Svensson 019-277 24 82

Tommy Andersson 019-277 24 83

Carina Wademark 019-277 24 84 

Micke Melander 019-277 24 85 

Thomas Winther 019-277 24 86

Roger Wiklund 019-277 24 87

Björn Andersson 019-277 24 88

Yvonne Ström 019-277 24 89
Andreas Jansson 019-277 24 58

GULDTÄVLING
Är din klubb sugen på att  
arrangera en guldtävling? 
 Ansökan om nästkommande sä-
songs tävlingar ska vara förbundet 
tillhanda senast den 1 april 2016. 
Ansökningar som kommer in efter 
detta datum riskerar att ligga utan-
för spelprogram m m.
 Ni kan dock när som helst an-
söka och få besked under året om 
ni vill arrangera en tävling.

NORGE-SIMULTAN
Den 11 april kör vi en ny simultan 
tillsammans med 
Norge. Klubbar 
som vill anmäla 
sig gör det på 019-
277 24 80 eller via 
e-post: kansliet@svenskbridge.se.

Uppdatera uppgifter 
Se till och uppdatera era uppgifter 
så att de är korrekta. Ni behöver 
logga in med ert eget lösenord 
för att kunna ändra era uppgifter. 
Saknar ni det så kontakta kansliet 
på mail eller telefon så hjälper vi er.

Distriktsträffen 2016 
är flyttad till 2-4 SEPTEMBER.  

Den hålls i Örebro och temat 
kommer att vara BIT till stora delar.

Sommarkartan 2016
Rapportera era sommartävlingar till 
bridge@svenskbridge senast 30 april 

så det kommer med i tidningen.
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Ett recept för framgång

S I D  2 6 - 2 8

Jenny Wolpert

Sixten Ek är pappa bakom den stora succén i  

Västergötland, där DM-damer lockar fullt hus.

S I D  5 - 1 2

Bridge besöker Jenny Wolpert  

i Florida – enda svenska  

som vunnit Venice Cup.

Hur bor vi?
S I D  1 8

Hur bor vi under Bridgefestivalen? 

Spelare från Dalarna hyr en femrummare.

Bridge
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P R O F I L E N  J E N N Y  W O L P E R T

E fter oräkneliga röda trafikljus – varför har 
inte USA uppmärksammat att vi byggt om 

alla korsningar till rondeller här i Sverige? – och 
drygt 20 mils färd på Route 75, från västra sidan 
över Floridas träskmarker till östra sidan, når jag 
min destination: Hotell Marriott i Fort Lauder-
dale. Här pågår bridgeveckan Florida Regionals 
och det blir långa arbetspass för Jenny. Hon 
kommer inte hem förrän barnen ska nattas. 
 Men, som den kinesiske filosofen Konfucius 
så klokt uttryckte det: Välj ett arbete du älskar, 
så kommer du aldrig behöva arbeta en dag i ditt 
liv!
 Jenny har hunnit bli 30 år. Några kanske kän-
ner henne till namnet Jenny Ryman, som hon 
hette innan hon flyttade ”over there” för åtta år 
sedan. Så småningom gifte hon sig med kanaden-
siske proffsspelaren Gavin Wolpert, som hon 
träffade under en VM-turnering i Monaco. 
 Paret bor en golfsving från Tiger Woods och 
fem minuter från stranden i Palm Beach Gar-
dens, i varma och sköna Florida. De har tre barn, 
sexåriga Danielle, treårige Brandon och en ny-
född liten kille. 
 Varför Florida? 
 – Förutom att Florida bjuder på ett härligt 
klimat året om, finns här massor av bridgespelare 
som är beredda att hyra ett bridgeproffs, för en 

TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: PRIVAT

I förra numret kunde vi läsa om Sandra Rimstedt som gjort karriär  
i New York, både inom FN och som uppskattat bridgeproffs.
 I detta nummer besöker Bridge ännu en utflugen svenska:  
Jenny Wolpert. 

tävling, en dag eller längre arrangemang. Det är 
en perfekt miljö för oss och det är ett privilegium 
att vi kan försörja oss på bridge.
 Vad tar du, om man vill spela en vanlig par-
tävling på 24 brickor med dig?
 – 250 dollar (ca 2.000 kr). Men här i Regionals 
och i Nationals är taxan högre.
 Vad är det bästa med att vara bridgeproffs?
 – Att kunna leva på att spela bridge. 
 Och det sämsta?
 – Många och långa resor är slitsamt, så det 
är väl baksidan. Sen är inte Gavin världsbäst på 
att ha kollen på hemmaplan, när jag är bortrest. 
Det är fullkomligt kaos därhemma. När jag är 
ute och reser får jag ideligen samtal från honom 
som ”Var är barnens matlåda?” eller ”Var ligger 
strumporna?”. Barnen ringer också: ”Mamma, 
åk aldrig ifrån oss igen!”.
 I takt med att familjen växt har Jenny valt att 
jobba mer lokalt och hon håller sig numera till 
östkusten. USA är stort och det fungerade inte 
alltid jättebra att ha barnen med på turneringar 
på västkusten, med tanke på tidsomställningen. 
När barnen vaknat pigga och leksugna vid fyra-
tiden på morgonen var det inte det lättaste för 
mamma att sedan prestera bridge på toppnivå. 
Numera sätter även skolan stopp, då det är svårt 
att få ledigt. Disciplinen är hårdare än i Sverige.  >

Enda svenska som vunnit 
Venice Cup

Jenny Wolpert:
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       Så när det vankas längre interna-
tionella turneringar för Wolperts, får 
mormor Mari pussla i sitt arbetssche-
ma och komma över. När Jenny och 
Gavin var på landslagsuppdrag under 
VM 2013 fick mormor flytta in i huset 
i Florida under tre veckor.
 – Vi har haft tur att mamma ställt 
upp, så att vi kunnat spela båda två, 
men jag har lovat henne att prioritera 
de viktigaste turneringarna framöver, 
så att det inte blir så många långa re-
sor, säger Jenny.
 Jenny har lagt upp sina ”arbets-
pass”, så att det passar barnens skol-
tider. På morgonen kan hon hålla 
privatlektioner, för det mesta hemma 
framför datorn. Fem dagar i veckan 
är hon ”uthyrd” för spel på den lo-
kala klubben. Tävlingstiden mellan 
12.30 och 16.00 är perfekt för att efter 
tävlingen hämta barnen från deras 
aktiviteter.
 – Det är ju som en dröm, att kunna 
spela bridge och försörja sig bra på 
det, säger Jenny.

KÄRLEKEN PÅ ANDRA SIDAN ATLANTEN

Både Sandra och du har hittat kärle-
ken på andra sidan Atlanten. Vad är 
det för fel på svenska killar?
 – Ha-ha… Det är väl inga fel på 
dem. Kanske är svenska killar mer 
fåfänga än amerikaner. Många ame-
rikanska killar bryr sig inte om sitt 
utseende. De kan ta på sig vilka kläder 
som helst! Gavin är t ex jättesnäll och 
bra på alla sätt, men har ingen koll på 
hur han klär sig och ser ut. Han har 
tur att han har mig, den pojken! Det 
är väl mer så, att både Sandra och jag 
har hittat killar som kommer från 
bridge familjer, precis som vi gör, och 
då finns mycket gemensamt från start. 
Att spela bridge internationellt gör 
också att man möter många männis-
kor och då ökar möjligheten att träffa 

någon som inte är svensk.
 Svensk dambridge hade sin stor-
hetstid under 60-talet. Det blev flera 
EM-guld och framgångarna kröntes 
1968 då Gunborg Silborn, Britt Blom 
(nu Nordenson), Karin Stenhammar, 
Eva Mårtensson, Britta Werner, Rut 
Segander med kapten Lottie Saabye 
spelade hem OS-guldet i franska 
Deauville.

SÅDAN MOR – SÅDAN DOTTER

1993 vann de svenska damerna EM i 
Menton och blev bronsmedaljöser vid 
VM i Chile senare samma år. Laget 
som leddes av Kerstin Strandberg be-
stod av Lisbeth Åström, Bim Ödlund, 
Pyttsi Flodqvist, Linda Långström, 
Catarina Midskog – och Jennys mam-
ma, Mari Ryman. 
 Exakt 20 år senare, 2013, ingick 
Jenny i laget som på Bali spelade hem 
guldet i samma tävling, Venice Cup 
(VM för damlag)! Det gör Jenny unik 
inom svensk dambridge, då hon är 
enda svenska att stoltsera med ett 
VM-guld för damlag. Tyvärr har hon 
konverterat, inte till islam men dock 
till det amerikanska damlandslaget.
 Jenny, berätta lite om vägen till 
VM-guldet!
 – Förutsättningarna var inte de 
bästa. En spelare i laget var tvungen 
till en ryggoperation strax före VM, 
så vi fick ersätta henne och dessutom 
stuva om i parkonstellationerna. Även 
om alla är individuellt skickliga var jag 
lite orolig, eftersom bara Jill Levin och 
jag var samspelta. Sedan hade vi inte 
någon uttalad lagkapten, så vi inom la-
get fick inför varje match och halvlek 
bestämma vilka som skulle spela. Lite 
kalabalik utbröt då och då, när alla tre 
paren ville spela!
 – Det var jämna matcher hela vä-
gen. Vi slog ut Polen i kvarten, Hol-
land i semi och mötte till slut England 

i en svängig final som vi lyckades vin-
na. Det roliga var, att vi förlorat mot 
dessa tre lag i gruppspelet. Amerika-
ner är verkligen bäst när det gäller!
 I finalen bjöd engelskorna på 
ett antiklimax, när de efter sista 
finalbrickan sträckte sig över BBO-
operatörens bildskärm, för att se 
slutresultatet i matchen och moloket 
meddelade: ”Jaha, ni vann!”
 – I lagtävlingar vill man ju jämföra 
med lagkamraterna och inte veta hur 
det gått i förväg. Just denna gång hade 
jag förstått att det gått vägen ändå, 
för utanför spellokalen hade hela den 
amerikanska delegationen samlats, 
vilket inte skulle ha varit fallet om 
England vunnit.
 Jenny har tidigare representerat 
Sverige i juniorsammanhang och in-
gick i vårt damlag som i OS 2004 slogs 
ut av Kina i kvartsfinal och i VM 2005, 
där vi inte gick till slutspel.
 Hur kändes det att inte få höra ”Du 
gamla du fria”, utan strofen ”O’er 
the land of the free and the home of 
the brave” ur amerikanska national-
sången ”The Star-Spangled Banner”, 
när ni efter VM-segern fick kliva högst 
upp på pallen?
 – Jag är ju så van att höra ameri-
kanska nationalsången, eftersom den 
sjungs varje dag i skolan. Barnen var 
ju jättestolta när den spelades för 
mamma, så på det sättet var det myck-
et roligare. Sedan jag fått barn som går 
i amerikansk skola, har amerikanska 
kompisar, pratar engelska o s v, har 
även jag blivit mer amerikansk.
 Så du längtar inte hem till Sverige?
 – Florida och USA är mitt hem nu 
och jag känner mig mer amerikansk 
än svensk. Barnen blir också äldre och 
det skulle vara svårt för dem att flytta 
till Sverige. 
 Jag har hört att du tidigare läst 
mycket system och under internatio-

P R O F I L E N  J E N N Y  W O L P E R T

>



>

Jenny och Jill Levin.

nella stortävlingar börjat dagen med 
att plugga systemet i två timmar. 
Stämmer det?
 – Med en krävande partner som Jill 
Levin, fick jag acceptera ett 300 sidor 
stort systemkompendium. Jag hade 
inte mycket att välja på än att plugga! 
Med jämna mellanrum gjordes även 
ändringar i systemet… Jag är mer en 
naturspelare egentligen med förkärlek 
till stark klöver. Jag orkar inte längre 
lägga ner så många timmar på ett så 
ambitiöst systembygge.
 Betyder det att du inte kommer att 
spela mer med Jill framöver?
 – I och med att jag blev gravid har 
det blivit ett naturligt avbrott, men det 
blir inte någon fortsättning i en nära 
framtid. Jag har svårt att spela med 
samma person i all evighet.

 De svenska landslagsspelarna får 
mat och logi, men ingen övrig ersätt-
ning. Hur är det i USA?
 – Det är samma, men ofta finns en 
spelande sponsor i de amerikanska 
lagen vilken då ersätter de övriga 
spelarna med generösa ekonomiska 
villkor.

SPELADE MOT DE NU FUSKANKLAGADE

Förra hösten pekades flera av världens 
bästa par ut som fuskare. Samtliga 
fuskande par var européer. Har inci-
denterna svärtat ner ryktet för europe-
isk bridge?
 – Det tror jag inte – möjligen för 
några enskilda länder. Det finns oe-
tiska spelare också i USA, men det är 
skillnad mot det skrupullösa fusk som 
vi sett exempel på den senaste tiden.

 Hur var din reaktion när denna 
”bridgegate” rullades upp?
 – Jag har spelat mot de här paren 
rätt ofta på sistone, så jag blev nog lite 
chockad. Jag kunde aldrig tro att de 
så utstuderat använde sig av otillåtna 
metoder. Det finns inte i min värld. 
Inom dambridgen ser vi inte detta 
på samma sätt. Där är etiken oerhört 
mycket bättre.
 Jenny berättar sedan om ett möte 
mot ett av de fuskanklagade paren, 
polackerna Cezary Balicki–Adam 
Zmudzinski, i Vanderbildt, en av de 
större amerikanska lagtävlingarna.
 – Vi ledde med i storleksordningen 
50 imp inför de sista 16 brickorna. 
Trots att vi inte spelade dåligt och 
gjorde några direkta fel förlorade vi 
märkligt nog matchen med 4 imp.  
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Polackerna hade gjort allt rätt, verkli-
gen allt. Jag minns även att de påstod 
sig spela utan några som helst marke-
ringar, vilket upprörde min partner 
oerhört, eftersom inte någon på den 
nivån spelar utan markeringar. Det 
var en konstig känsla då, men jag 
kunde aldrig tro att de lyckades vända 
matchen med hjälp av smutsiga meto-
der. Händelsen har kommit i ett annat 
ljus så här i efterhand. Extra surt är 
det, då vi efter denna förlust tappade 
vår sponsor.
 – En annan gång slutade vi tvåa 
i Mitchell Open Board-a-match, 
där fuskdömda tyskarna Alexander 
Smirnov–Josef Piekarek ingick i det 
segrande laget. Andraplaceringen var 
även här lite speciell. Vi hade nämligen 
fått slutresultatet, som visade att vi 
vunnit. Alla var jätteglada och efter 
att ha tagit segerfoton satte jag mig 
på nattflyget hem till Florida. Vi 
hade spelat i lag med Bobby Levin 
och Steve Weinstein, så min partner 
Jill var extra glad för hon fick vinna 
en öppen lagtävling med sin make. 
Dessutom har Jill stridit hårt för att 
kvinnor också ska kunna få delta i alla 
”öppna” tävlingar. När jag väl kom 
hem var resultatet ändrat – och vi var 
nu tvåa! Tyvärr vann laget med ett av 
de paren som nu visar sig vara fuskare, 
så det känns oerhört trist. Tyvärr har 
ACBL (det amerikanska förbundet) 
som policy att inte ändra resultat, så 
för historiken blir det ingen segrare 
det året utan bara en tvåa. När jag nu 
tänker tillbaka på händelsen, känner 
jag bara smärta över att ha förlorat 

på det sättet, ingen glädje över att vi 
egentligen vann. 
 Tror du att fler par i en snar framtid 
kommer avslöjas för att ha fuskat.
 – Nej, inte på den här nivån. De har 
nog fångat alla fula fiskar i elitskiktet.
 På www.bridgewinners.com är 
Gavin verksam. Där går det att läsa 
många detaljer om fuskskandalerna. 
På sidan går det även ställa allmänna 
bridgefrågor (på engelska) och få svar 
av världseliten.
 Hur kom det sig att du började 
spela bridge?
 – Med två väldigt aktiva bridgespe-
lande föräldrar, har jag växt upp med 
bridge. I början var jag inte särskilt 
intresserad, men det tog skruv när 
min syster Sofia och jag träffade syst-
rarna Sandra och Cecilia Rimstedt på 
Bridgefestivalen 1995, som då kallades 
SM-veckan, och fick bridgeundervis-
ning av Micke Melander.

S:T ERIKS LIGA – BRA PLANTSKOLA

Jenny kastades i unga år in in BK 
S:t Eriks ligasystem. Där huserar en 
stor del av sverigeeliten och är en bra 
plantskola för unga bridgespelare. 
Partners varierade och det utvecklade 
hennes förmåga att anpassa sitt spel 
beroende på vem som satt mitt emot, 
något hon haft nytta av i sitt spel med 
olika klienter.
 Vem eller vilka spelare har varit 
viktigast för din utveckling?
 – Till en början, mamma och pappa. 
På senare år har Gavin och jag bra 
bridgediskussioner, eftersom vi tänker 
bridge på lika sätt. Jill Levin har fått 

mig att inse hur komplicerade alla 
situationer i bridge är.
 Jennys egen förmåga att analysera 
sina misstag har också fått henne att 
utvecklas. 
 – När jag var yngre kunde jag vara 
hård mot min partner och lägga skul-
den på honom eller henne. Numera 
tänker jag ett varv till och funderar 
över vad jag själv kunde ha gjort bätt-
re i situationen.
 Har du någon favoritkonvention?
 – Drury*.  Allt som kan avhålla 
partnern från att bjuda för högt efter 
mina svaga öppningar och tuffa inkliv 
älskar jag, ha-ha! Annars är jag öppen 
för alla system och konventioner. Just 
nu är det populärt att spela systemet 
2/1 här borta.

LUGN OCH FOKUSERAD

Vad är din styrka som bridgespelare?
 – Jag är lugn och stressar inte upp 
mig. Sedan är jag väldigt fokuserad. 
Många säger att kvinnliga bridgespe-
lare tänker på disken hemma, vad de 
ska laga för middag och allt möjligt, 
men det stämmer inte på mig. När jag 
spelar bridge är det fokus på det till 
100%.
 Vad skulle du gjort om du inte vore 
bridgespelare?
 – Oj! Bridgen har varit en del av 
mitt liv så länge jag kan minnas, så 
det är svårt att tänka sig ett liv utan 
bridge. Jag är teoretiskt lagd, så jag 
antar att jag skulle sysslat med något 
analytiskt. 
 Vad skiljer den amerikanska  
vardagen från den svenska.
 – Satsar du på karriären här är det 
det som gäller fullt ut. Då måste man 
ge allt och arbetstider som 8-20 är 
vanliga. De flesta i vårt område job-
bar och dem ser man nästan aldrig till, 
de bara jobbar. I Sverige är det okej 
att komma hem vid 17-tiden, men det 

Florida och USA är mitt hem nu, 
och jag känner mig mer   
amerikansk än svensk.

”
”

P R O F I L E N  J E N N Y  W O L P E R T

>
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är det inte här. Ofta är det männen 
som gör karriär, vilket får till följd 
att många blir hemmafruar. De flesta 
av mina väninnor jobbar inte, fastän 
många av dem har universitetsexamen.

ELEVER BLIR VÄNNER FÖR LIVET

Att vara bridgelärare och lära andra 
spela bridge, vad ger det dig?
 – Som lärare styr man lektionen 
så att alla lyckas och efter lektionen 
är eleverna jätteglada och har en bra 
känsla med sig hem. I tävlingsspel kan 
det bli surare miner, eftersom det är 
svårare att lyckas bra hela tiden. De 
flesta är äldre och det är mer kompli-
cerat att lära sig bridge ju äldre man 
är. Samtidigt ser jag hur positiva de är 
och hur mycket bridgen ger dem. Det 
sporrar mig att ge mitt bästa för att 
lära dem spela bridge på den nivå de 
behärskar. Många av mina elever blir 

också vänner för livet.
 I Nordamerika spelas Nationals tre 
gånger per år, gigantiska bridgefesti-
valer över 11 dagar, med tävlingar för 
alla kategorier spelare, ungefär som i 
den svenska Bridgefestivalen. 
 Om man som svensk skulle vilja 
åka och spela i en Nationals, vad kan 
du ge för tips?
 – Först och främst, välj en Na-
tionals som spelas i en stad du vill 
besöka. I juli hålls Nationals t ex i 
Washington, som är en dyr stad att bo 
i men i stort sett allt du vill besöka, 
som zoo, museer och Vita huset är 
gratis. Annars är Orlando, med gigan-
tiska nöjesparker, och Hawaii höjdare. 
Ett annat tips är att anmäla sig till de 
stora lagtävlingarna, Vanderbilt eller 
Spingold. Som okänd svensk rankas 
man lågt och möjligheten är därför 
stor att få spela 64 brickor mot Meck-

stroth–Rodwell eller något annat av 
världens bästa par – med en väntad 
förlust i matchen, men garanterat ett 
minne för livet.
 Är amerikanarna så duktiga bridge-
spelare som de själva tror?
 – Nivån här är väldigt hög. Man har 
god spelteknik och bra bordsnärvaro 
men budgivningen är något eftersatt. 
 Hur är det med prispengar i Natio-
nals?
 – Det är inga alls! Här är mästarpo-
äng och mästarklasser det centrala.
 Om man istället vill besöka dina 
hemtrakter, Florida, vart ska man då 
åka?
 – Det finns bridgeklubbar i varje 
stad, men jag tycker man ska passa 
på att besöka Regionals i Florida som 
hålls en vecka varje år. Det finns Regi-
onals som är lika stora som Nationals, 
men i Florida är de lite mindre och >

Jenny och Gavin.
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FAKTA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAMN  Jenny Wolpert (tidigare 
Ryman).

ÅLDER  30

BOR  Palm Beach Gardens, Florida, 
USA.

FAMILJ  Maken Gavin, dottern 
Danielle (6 år), sonen Brandon  
(3 år) och en nyfödd liten kille.

ARBETE  Bridgeproffs

STYRKA SOM BRIDGESPELARE  Lugn 
och fokuserad.

SYSTEM  Helst stark klöver.

FAVORITKONVENTION  Drury*
BRIDGEMERITER  Guld i Venice Cup 
(VM för damer), 6 segrar i Norda-
merikanska mästerskapen, bl a 
Blue Ribbons Pairs, två segrare i 
Wagar Women’s Knockout Teams 
och Sternberg Women’s Board-
a-Match Teams, seger i Machoin 
Women’s Swiss Teams och 
Chicago Mixed Board-a-Match 
samt en andraplats i Mitchell Open 
Board-a-Match.

BÄSTA BRIDGEMINNE  När jag 
träffade min blivande man, som 
spelade i Bermuda Bowl (VM)  
i Monte Carlo!

mysigare. På www.acbl.org finns mer 
information om både Nationals och 
Regionals.
 Det svenska förbundet har omkring 
28.000 medlemmar, det amerikanska 
170.000. Blir det fler eller färre bridge-
spelare i USA?
 – Inte blir de färre. Det sägs att 
bridgen är på utdöende, men inte här 
i varje fall! Jag tycker att det poppar 
upp nya bridgespelare och klubbar 
lite var stans. ACBL (det amerikanska 
förbundet) skulle kunna göra mer, 
men bridge finns på många universitet 
och t o m i min dotters skola kan man 
lära sig spela. Sedan är det svårt att 
veta den exakta siffran på antalet brid-
gespelare i landet, eftersom inte alla 
spelare är anslutna till förbundet.
 När du inte spelar bridge, vad gör 
du då?
 – Barnen är väldigt idrottsintresse-
rade, så vi simmar, cyklar, spelar bas-

>

P R O F I L E N  J E N N Y  W O L P E R T

Guld i Venice Cup 2013!

ket och fotboll. Jag tycker om att vara 
med barnen, så bio och romantiska 
middagar går bort. Jag är helt slut efter 
en dag med barnen!
 Har du någon idé om när du vill få 
dina barn till bridgebordet?
 – Nu är det rätt små ännu, men 
”Dani” har redan visat intresse. Hon 
kan räkna honnörer. Så småningom 
hoppas jag att de kan vara med i 
”Barn-Nationals”, som arrangeras för 
åldrarna 8-16 år parallellt med de stora 
Nationals. Utbildade handledare ar-
rangerar ungdomstävlingar och andra 
roliga aktiviteter. Intresset brukar vara 
stort och det är med glädje man kan 
kika in i en stor samlingslokal med 
unga spelare.
 ”Barn-Bridgefestival” – det vore väl 
nåt före den svenska Bridgefestivalen 
att kopiera!?
 Vad sägs, överkuckuar i festival-
kommittén?

Med två väldigt aktiva bridgespe-
lande föräldrar växte Jenny upp med 
bridge. I början var hon inte särskilt 
intresserad, men det tog skruv när min 
systern Sofia och Jenny träffade syst-
rarna Sandra och Cecilia Rimstedt på 
Bridgefestivalen 1995, som då kallades 
SM-veckan, och fick bridgeundervis-
ning av Micke Melander.

Jenny laddar inför mötet med Japan  
i Venice Cup, VM för damlag.

>
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* Drury
Konventionen har fått sitt namn ef-
ter sin skapare, amerikanen Douglas 
Drury (1914-1967). Denne uppfann 
konventionen då han bodde i Toronto 
och spelade med kanadensaren Eric 
Murray, som brukade ha ”lätta” öpp-
ningar i tredje hand.
 Syftet är att ge möjlighet för part-
nern, till den som öppnat i tredje 
eller fjärde hand, att stanna på två-
tricksnivån med en god hand med 
trumfstöd.
 Efter en öppning med 13 eller 1s i 
tredje eller fjärde hand visar partnerns 
2c en limithöjning med minst trestöd. 
Om öppningshanden svarar 22 är det 
konventionellt och visar en submini-
mal öppning. Övriga bud av öppnaren 
är naturliga och visar äkta öppning.

EXEMPEL

 SYD NORD 
 pass 1s 
 2c ?

22 Förnekar äkta öppning
23 Visar 4+ hjärter, ej krav
2s Äkta öppning, vill spela 2s

3c/2/3 Slaminviterande
4s Slutbud

Få spelar Drury i störd budgivning.

VARIATIONER

De flesta par som spelar Drury använ-
der sig av Reverse Drury.
 Öppnarens återbud med 22 visar 
äkta öppning. Öppnarens återbud 
med 2 trick i öppningsfärgen  
samt 23 efter öppning med 1s visar 
subminimal öppning.
 I Twoway Reverse Drury
visar svarshandens 2c trestöd och 
limitstyrka. Svarshandens 22 visar 
minst fyrstöd och limitstyrka.

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 SM-finalen, 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 —

S Y S T E M  &  K O N V E N T I O N E R  D R U R Y
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Fråga Micke
Till vardags erbjuder Micke bridgetips och bridgeläsning  
för en krona om dagen på internetsidan Dagensbridge.se. 
 Alla frågor om bridge, oavsett om det gäller budsystem, 
färgbehandlingar, böcker, berömda spelare eller annat  
skickas till Bridge. E-posta till bridge@svenskbridge.se!

VAD BETYDER SVARSHANDENS BUD?

Öppningshanden (Syd) visar 18-19 hp 
med en balanserad hand här:

SYD VÄST NORD ÖST
12 13 pass pass 
1NT pass ?

Vad betyder svarshandens bud i det 
här läget?

Bertil Strand

MICKE SVARAR

Först och främst så stämmer det bra 
att öppningshanden har visat en stark 
hand nu. Hade han istället haft 12-14 
hp hade han passat (eller dubblat med 
passande fördelning) – se förra numret 
för mer om detta. 
 Det här är ett intressant läge som 
många nog inte har pratat igenom 
med sin partner. Om inklivet varit 12 
hade jag varit övertygad om, att det 
varit bäst att spela överföringar, för 
att få spelföringen på rätt hand, men 
nu är det inte lika klart. 2c borde vara 
ett slutbud, precis som 22. 23 blir ett 
kravbud och 2s borde även det då 
vara slutbud – det är i alla fall det enk-
laste sättet att spela. 
 Att man ska ha en kravhand är inte 
särskilt vanligt eftersom man då oftast 
har tillräckligt bra kort för att bjuda 
över 13. Därför tror jag att man ska 
fokusera på de svaga händerna enligt 
ovanstående.

HUR ÖPPNA MED 4-4?

Vi spelar fyrkorts högfärgsöppningar. 
Det finns uppenbarligen olika skolor 
för vilken färg man öppnar med om 
man har 4-4 i två färger. Vilken ord-
ning är bäst?

Kimmo Persson

MICKE SVARAR

Det finns inte riktigt någon bästa ord-
ning. Om det funnits, hade nog alla 
världens spelare spelat på det sättet. 
Istället finns det tre alternativ och de 
har alla sina för- och nackdelar.
 1) Hjärter, spader, bästa lågfärg 
(enligt Nya Bridgeskolan) 
 Att öppna så ofta det går med en 
högfärg gör det svårare för motstån-
darna att komma in i budgivningen 
och lättare för oss att hitta en hög-
färgsanpassning. 1 i lågfärg följt av 1 i 
högfärg visar dessutom en obalanserad 
hand, även det ett plus. Nackdelen är, 
att de högre buden också spärrar för 
vår sida.
 2) Hjärter, klöver, spader, ruter 
(enligt Modern Standard) 
 Lite passivare (på både gott och 
ont). MeA får en bättre ruteröppning 
(som visar minst fem kort eller exakt 
3-3-4-3) och en spaderöppning som 
oftare är på fem kort.
 3) Fyrkortsfärger nerifrån  
(enligt Nordisk Standard) 
 Ger bäst chans att svarshanden kan 
bjuda något annat än 1NT, men tar 

längst tid att hitta en trumf. En annan 
fördel är, att öppnarens 1s i 85% av 
fallen är en femkortsfärg.
 Vilket av dessa som fungerar bäst 
för dig och din partner är upp till er 
att bestämma. Lycka till!

HUR STYRKEMARKERAR MAN I VÄRLDEN?

Jag har en fråga om styrkemarke-
ringar. Som jag har lärt mig utifrån 
Nordisk Standard, så är ett lågt kort 
en positiv markering och ett högt 
negativt. Men vad jag förstår så är det 
tvärtom i bl a USA. Är det skillnader 
i olika delar av världen och har de två 
sätten några för- eller nackdelar gent-
emot varandra?

Johan Karlsson

MICKE SVARAR

Ja, i Sverige så använder så gott som 
alla spelare så kallade omvända mar-
keringar, även benämnd Schneider 
(efter upphovsmannen Karl Schnei-
der), där ett lågt kort är en högmarke-
ring (positivt) och ett högt kort är en 
lågmarkering (negativt). Detta gäller 
också i t ex Polen. I andra länder, som 
i USA, spelar man däremot tvärtom – 
ett lågt kort är en lågmarkering och ett 
högt kort är en högmarkering. Detta 
kallas för vanliga markeringar, på 
engelska Standard Carding, till skill-
nad från Upside-down Carding. 
 Det finns för- och nackdelar med 
båda metoderna. I de flesta fall hand-

F R Å G A  M I C K E  H U R  Ö P P N A  M E D  4 - 4 ?
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lar det om tradition och vana, när man 
väljer vilka markeringar man ska an-
vända. Vanliga markeringar är bättre i 
ett läge som detta:

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

Partnern spelar ut ett ess, bordet har 
tre hackor och du kn-10-2 i färgen. 
Spelar du med omvända markeringar, 
måste du lägga knekten för att mar-
kera negativt i färgen. Då kan spelfö-
raren maska med nian, om du spelar 
färgen och får på så sätt ett håll och ett 
stick i färgen. 
 Schneider fungerar däremot bättre 
om du t ex har K-10-8-2 i en färg och 
måste saka ett kort. Du vill högmarke-
ra färgen, men det kan kosta ett stick 
att lägga åttan, vilket gör det säkrare 
att högmarkera med tvåan.

HUR SLAMINVITERA MED LÅGFÄRG?

Hur hanterar man bäst slaminviter 
med en eller båda lågfärgerna efter att 
partnern öppnat med 2 sang?

Mikael Björin

MICKE SVARAR

Det finns många olika 2 sangsystem, 
men ett som är ganska enkelt är detta:
3c  Högfärgsfråga. Bjuder man 4c  
 eller 42 nästa gång har man   
 femkortsfärg och en slaminvit  
 (oftast med fyra kort i den   
 högfärg som partnern inte har)
32/33 Överföring
3s Slaminvit med båda 
 lågfärgerna, minst 5-4
3NT Slutbud
4c/42 Överföring till hjärter (4c)   
 eller spader (42). Detta frigör  
 överföring följt av en höjning  

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. 

Det är vår igen. Tid för hjärnorna 
att vakna efter vinterdvalan. Av med 
ylle tröjor och vinterdäck. Ros och ris 
skickas till bridgeproblem@yahoo.se.  
Där förväntar jag mig även idéer om 
framtida uppgifter.

PROBLEM 1

Öst öppnade med 1c och hoppstödde 
Västs spader. Väst höjde till utgång. 
Nord spelade ut hjärterkung.

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

Spelplan?

PROBLEM 2

Mot 6s, där Öst visat renons i klöver, 
spelar Nord ut trumfnian. Syd bekän-
ner med tian.

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

Det här ser ju enkelt ut. Kanske är det, 
men viss försiktighet skadar inte. 

PROBLEM 3

På Västs hjärteröppning hoppade 
Nord in med 2s. Öst och Syd visade 
båda trumfstöd med 3s respektive 4s. 
Till sist hamnade Väst i lillslam och 
Nord spelade ut spaderkung.

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

Efter spaderess drog Väst tre gånger 
trumf. Nord följde färg medan Syd 
sakade två spader och en klöver. Alla 
bekände när Väst stal sin spaderhacka.
 Vad nu?

PROBLEM 4

Nord öppnade med 4s. Väst lyckades 
skickligt ta sig till lillslam i hjärter.

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

Nord spelade ut spadersex. Syd be-
kände med femman. Nord visar sig ha 
tre trumf. Syd sakar två ruter. 
 Kan du gardera dig mot eventuella 
snedsitsar? 

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

 till 4 i högfärg som en mild   
 slaminvit med 6+ färg
43/4s Slaminvit med minst sex klöver  
 (43) eller ruter (4s).
 
Över 3s bjuder öppningshanden  
3 sang utan slamintresse eller natur-
liga 4c eller 42 med intresse för slam.  

Efter öppnarens 3 sang visar 4 i lågfärg 
den längre färgen med 5-4 eller 6-4 
och 4 i högfärg singelton/renons med 
minst 5-5 i lågfärgerna
 Systemet går självklart även bra att 
använda efter 2c-22; 2NT. 
 Förhoppningsvis hjälper detta er att 
bjuda fler lågfärgsslammar!
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Läs mer om alla bridgeresor på vår hemsida. | Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25.

KRYSSNINGAR | HÄLSORESOR | RUNDRESOR | LÅNGTIDSRESOR

Bridgekryssning 
i norska fjordar

Bridge-
resor med 
omtanke & 

kvalité!

Upplev andlöst skön natur, snöklädda fjäll och 

smaragdgrönt vatten. I sommar erbjuder vi 

dig och dina bridgevänner en kryss med MSC 

Opera från Köpenhamn via Warnemünde och 

Bergen till de vackraste fjordarna. Ombord 

ordnar vår bridgeledare trivsamt bridgespel.

Världens vackraste kryssning. När nätterna är ljusa kryssar vi i Norges 
allra vackraste fjordar. Via Tysklands riviera och badorten Warnemünde 
kryssar vi genom Stora Bält, mot världsarvsstaden Bergen, där du kan 
promenera i den UNESCO-skyddade stadsdelen Bryggen. Vi når vår första 
fjord och fartyget glider in i den majestätiskt fjällkantade Geirangerfjorden 
förbi vattenfallen Friaren och De sju systrarna. Ombord spelar vi bridge och 
tar del av fartygets trevliga aktiviteter och shower.

Betagande fjordar. Via Norges längsta fjord Sognefjorden seglar vi längst 
in i Aurlandsfjorden till idylliska Flåm, en vykortsvacker plats. Härifrån kan du 
mot tillägg besöka den gemytliga byn Gudvangen eller laxfiskebyn Lärdal, 
vars trähuskvarter är utnämnt till kulturarv. Fartyget vänder sedan åter till 
underbara Köpenhamn. Egen transport till hemorten.

Allt detta ingår i priset: 7-nätters kryssning med MSC Opera • Del i insi-
deshytt (kategori Bella) • Skatter och hamnavgifter • Helpension ombord, 
upp till 5 måltider/dag • Shower och underhållning varje dag • De flesta 
aktiviteter ombord • Bridgespel • Grand Tours bridgeledare.
Avresa från Köpenhamn 25/6. 8 dagar. Pris från 8.995:-

Andra bridgeresor: Bridgekryssning med M/S Birka från Stockholm 
till Gotland 23–25 maj. Havskryssning 29 dagar, från Venedig till 
Sydafrika 8/10. Höstbridge på Mallorca 15/10 och Bridge på Malta 5/11. 
Som avslutning på året en festlig Nyårskryssning på Donau 26/12. 
Vi hoppas att du vill delta i en eller flera av dessa resor. 
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Guldgruvan 
heter sista helgens guldtävling. 
Den spelas med kval på lördagen 
(Gröna Hissen) och finalspel på 
söndagen. Carry over används.  
I samtliga grupper utdelas guldpo-
äng, därav namnet, enligt följande 
modell. Grupp A: 10-7-5-4. Grupp 
B-C: 3-2-1. Grupp D-G: 2-1. I alla 
övriga grupper som därefter följer 
belönas endast segrarparet med 1 
GP. Inga silver- eller bronspoäng 
utdelas i tävlingen. Det spelas 42 
brickor på lördagen och 30 brickor 
på söndagen. Startavgift: 250 kr. 
50% går tillbaka i prispengar. I 
grupp B-J får vinnarparet 1.000 kr. 
Resterande fördelas på topp-5 i A.

FÖR 16:E ÅRET:

Vårbridge på Orust
5-7 maj 2016

Öppen både för rutinerade och oerfarna.

Torsdag      Silverbarometer, 42 brickor
Fredag     Barometer, 24 brickor
Fredag kväll    Bridgefest
Lördag     Henriks minne, 42 brickor

Helpension på vandrarhemmet:  
880 kr/dygn

Anmälan och information: 0304-503 80  
eller info@toftagard.se. 

Mer information: www.toftagard.se
— Orust BK —

e
Längst ut på Orust västra sida, finns  
STF vandrarhem Tofta Gård/Orust.

Tofta Gård
Orust

Vandrarhem & Konferens

e

Jourspelare
Det går utmärkt att 
komma utan partner till 
Bridgefestivalen.

Under festivalveckan kommer 
det att finnas jourspelare till alla 
partävlingar med bronsstatus, 
för att alla besökare ska kunna 
spela, även om man inte har 
någon planerad partner.

Kommer det ett jämnt antal 
spelare utan partner paras dessa 
ihop och jourspelaren får stå 
över. Kommer det ett udda antal 
spelare, får jourspelaren spela 
med en av dessa.

Partnergarantin gäller förutsatt 
att man är på plats minst 15 
minuter före spelstart.

Mer information på  
www.svenskbridge.se           

Svenska Bridgeförbundet presenterar 
en ny samarbetspartner till sommarens 
Bridgefestival. Det är Lanna Lodge 
som i huvudsak är en golfanläggning 
strax utanför Örebro. Förutom golf 
och natursköna omgivningar erbju-
der Lanna Lodge såväl förstklassigt 
boende som mat.
 Samarbetet leder bl a till att Bridge-
festivalen 2016 kommer att få en ny 
tävling på programmet. Tanken är att 
man inleder med 18 hål golf, därefter 
äts lunch och dagen rundas av med en 
24 brickors partävling innan prisutdel-
ning och trerättersmiddag avnjuts i 
klubbhuset.
 Båda tävlingarna är individuella och 
avverkas dagen innan Bridgefestivalen 
drar igång.

PROGRAM TORSDAG 28 JULI

09.00-14.30 Golf
14.30-15.30 Lunchbuffé
15.30-19.00 Bridge
19.30- Middag och prisutdelning

Middag: Kräftskagen med Västerbot-
tenpaj, helstekt oxfilé med tryffelsås 
och potatiskaka samt dessertbuffé.
 Tävlingen är minimerad till 32 
deltagare och maximerad till 64. Sista 
anmälningsdag är torsdag 21 juli. 

 Deltagaravgiften för golf, bridge 
samt måltider är 995:-.
 Priser kommer utdelas i tre katego-
rier: golf, bridge och sammanräknat.
 Vid frågor kontakta Micke Melan-
der på mme@svenskbridge.se eller på 
tel 019-277 24 85.
 På www.svenskbridge.se finns mer 
information. 
 Läs på www.lannalodge.se mer om 
Lanna Lodge.

Bridge och golf!



Läs mer om alla bridgeresor på vår hemsida. | Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25.

KRYSSNINGAR | HÄLSORESOR | RUNDRESOR | LÅNGTIDSRESOR

Bridgekryssning 
i norska fjordar

Bridge-
resor med 
omtanke & 

kvalité!

Upplev andlöst skön natur, snöklädda fjäll och 

smaragdgrönt vatten. I sommar erbjuder vi 

dig och dina bridgevänner en kryss med MSC 

Opera från Köpenhamn via Warnemünde och 

Bergen till de vackraste fjordarna. Ombord 

ordnar vår bridgeledare trivsamt bridgespel.

Världens vackraste kryssning. När nätterna är ljusa kryssar vi i Norges 
allra vackraste fjordar. Via Tysklands riviera och badorten Warnemünde 
kryssar vi genom Stora Bält, mot världsarvsstaden Bergen, där du kan 
promenera i den UNESCO-skyddade stadsdelen Bryggen. Vi når vår första 
fjord och fartyget glider in i den majestätiskt fjällkantade Geirangerfjorden 
förbi vattenfallen Friaren och De sju systrarna. Ombord spelar vi bridge och 
tar del av fartygets trevliga aktiviteter och shower.

Betagande fjordar. Via Norges längsta fjord Sognefjorden seglar vi längst 
in i Aurlandsfjorden till idylliska Flåm, en vykortsvacker plats. Härifrån kan du 
mot tillägg besöka den gemytliga byn Gudvangen eller laxfiskebyn Lärdal, 
vars trähuskvarter är utnämnt till kulturarv. Fartyget vänder sedan åter till 
underbara Köpenhamn. Egen transport till hemorten.

Allt detta ingår i priset: 7-nätters kryssning med MSC Opera • Del i insi-
deshytt (kategori Bella) • Skatter och hamnavgifter • Helpension ombord, 
upp till 5 måltider/dag • Shower och underhållning varje dag • De flesta 
aktiviteter ombord • Bridgespel • Grand Tours bridgeledare.
Avresa från Köpenhamn 25/6. 8 dagar. Pris från 8.995:-

Andra bridgeresor: Bridgekryssning med M/S Birka från Stockholm 
till Gotland 23–25 maj. Havskryssning 29 dagar, från Venedig till 
Sydafrika 8/10. Höstbridge på Mallorca 15/10 och Bridge på Malta 5/11. 
Som avslutning på året en festlig Nyårskryssning på Donau 26/12. 
Vi hoppas att du vill delta i en eller flera av dessa resor. 

GT_SvenskBridge_2-16_210x297_Bridgeresa_Norge.indd   1 2016-03-09   11:37
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Knappt tio minuters gångväg från 
Conventum bor dalagänget från 
Hedemora och Säter.
 Lägenheten, med adress Vasatorget, 
har många rum och bara vardagsrum-
met är som en lägenhet i sig.
 – Lägenheten är på drygt 200 kva-
dratmeter med fem rum och kök, be-
rättar Kjell Nordin.
 – Jag får ligga närmast köket, för 
jag vaknar i regel först och kan gå upp 
och koka kaffe.
 Det var femte gången de hyrde lä-
genheten under fjolårets festivalvecka. 
Att bo någon annanstans finns inte på 
kartan.
 – Hittar man ett bra ställe ska man 
inte ge upp det. På söndagen, när vi 
åker hem efter avslutad festival, ser vi 
till att boka samma lägenhet till nästa 
år, säger Kjell Nordin.
 Kjell och frun Kati Nordin har 

varit på alla festivaler, förutom den i 
Malmö.
 – Det var för långt, säger Kjell som 
vill passa på att ge beröm till Bridge-
festivalens suveräna organisation.

 Kjell och Kati har bott i husvagn på 
campingen, i hus (utanför Skövde när 
festivalen var där), på vandrarhem och 
i stuga.
 Men aldrig på hotell.
 – Det blir inget socialt liv på ett 
hotell, menar Kjell och Kati.
 – Här gör man som man vill. Vi 
träffas och umgås och det blir sena 
kvällar. Vi är bekanta sedan tidigare 
och man behöver nog veta att man 
fungerar ihop om man ska bo tillsam-
mans.
 I den imponerande lägenheten har 
det varit som mest nio personer.
 Det är nästan så alla får ett eget 
rum. Med utsikt över S:t Nicolai 
kyrka och Örebro centrum.
 Lita på att dalagänget trivs.

TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN

Hotell, camping eller privatbostad. Boendeformerna varierar 
minst sagt under Bridgefestivalen.
 Hedermoraparet Kjell och Kati Nordin hyr en lägenhet på  
200 kvad ratmeter under Bridgefestivalen.

Hur bor vi under Bridgefestivalen?

Kjell Nordin trivs i den lägenhet som han hyr under Bridgefestivalen.
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Festivalsida på nätet!
Bridgefestivalen har en egen sida på Internet.  

Allt om Bridgefestivalen hittar du här: www.svenskbridge.se/festival

Veckans lirare i tre kategorier

Handikappliraren 

Alla handikapptävlingar räknas. Bästa 5/7 möjliga tävlingar räknas.
 

Här räknas alla morgon- och 
kvällsbrons (ej sista söndagen el. 
klöver/rutertävlingen 29/7).  
Bästa 9/13 tävlingar räknas.

Alla silvertävlingar utom den 
inledande IAF tävlingen räknas.  
Bästa 4/6 tävlingar räknas.

Hur går det till?
Man adderar sin inspelade 
procent i de olika deltävling-
arna. Om en spelare spelar fler 
än antalet tävlingar som räk-
nas tas automatiskt de sämsta 
resultaten bort. 

Topp-10 i respektive kategori 
publiceras i bulletinen och på 
Internet. Vinnarna koras efter 
lördagens tävlingar. 

Kompletta resultatlistor finns 
i spellokalen samt på Internet. 

De tre främsta i respektive ka-
tegori belönas med prispengar. 
5.000 - 3.000 - 1.000 i silver, 
3.000 - 2.000 - 1.000 i brons 
och 1.500-1.000-500 i hcp.

Distriktstävling  
i Chairman’s Cup
– Alla distriktslag spelar gratis och har chans att vinna 10.000 kr!

Alla distrikt får anmäla valfritt antal lag med gratis start i Chairman’s Cup 
förutsatt att följande villkor uppfylls:
• Högst två spelare i laget får tidigare har deltagit i CC
• Samtliga spelare i laget måste tillhöra samma distrikt
• Laget måste bära distriktets namn (vid flera lag t ex Örebro 1 o s v)
Huvudcup och bonuscup betalas av lagen. Distriktslagen spelar om ett 
distriktspris om 10.000 kr till det lag som klarar sig längst i tävlingen.

Festivalklippet 
kostar 300 kronor. Då får man spela 
vilka tävlingar man vill under Brid-
gefestivalens tre sista dagar. Man 
kan sålunda spela obegränsat antal 
brons-, silver- eller guldtävlingar, 
dock ej SM-final. Därutöver lottas 
10 nyttopriser ut varje dag. 
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FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE LAGKOMMISSIONEN

Christer Grähs, Arkadiagatan 2, 313 31 Oskarström
christer.grahs@hylte.se

I bridge är det så, att all tillåten infor-
mation mellan dig själv och partnern 
ska förmedlas via de avgivna buden 
eller spelade korten. Allt annat från 
partnern som tankepauser, tempoför-
ändringar, frågor, gester, förklaring, 
alerteringar m.m. är så kallad otillåten 
information (OI). 
 Om man från sin partner får otill-
låten information (OI), som kan an-
tyda ett bud eller spelsätt, får partnern 
bland logiska alternativ inte välja ett 
som bevisligen kan vara föreslaget av 
den otillåtna upplysningen.
 Annan tillåten information är mot-
ståndarnas förklaringar, tankepauser, 
alerteringar m.m. 
 Om man får information från andra 
håll som exempelvis överhörning från 
andra bord, så ska man genast tillkalla 
tävlingsledaren.
 Innebär detta att man inte får tänka 
i bridge?
 Nej, självklart inte. Bridge är en 
sport som bygger på att man tänker. 
Du har alltid rätt att tänka för att 
kunna lösa de problem som kan upp-
stå. Däremot så måste din partner ta 
hänsyn till att du har tänkt. Det inne-
bär, att om du har ett problem så får 

LK har ordet – Otillåten information
TEXT: CHRISTER GRÄHS, LK:S ORDFÖRANDE, OSKARSTRÖM 

Information i bridge ska förmedlas via avgivna bud och spelade kort. 
Övrig information är otillåten och vi går här igenom hur den ska hanteras. 
Dessutom introduceras en ny VP-skala i sommar! 

du tänka hur länge du vill (under för-
utsättning att ni håller era rondtider). 
Däremot får din partner efter att du 
har tänkt, inte längre bjuda bud som 
kan vara påverkade av tankepausen. 
Det kan innebära att din partner inte 
längre kan bjuda det budet som han 
alltid hade tänkt göra. 
 Blir man avstängd när partnern har 
tänkt?
 Nej, du får alltid bjuda självklara 
bud. I lagtexten talar man om logiska 
alternativ. Saknas det logiska alterna-
tiv får du alltid bjuda ditt bud. Om 
en mycket klar majoritet av spelare 
med samma spelstandard skulle bjuda 
samma bud som du och samtidigt de 
flesta av dem inte heller överväga nå-
got annat bud. I det fallet så finns det 
inget logiskt alternativ.
 Är det oetiskt att bjuda efter man 
har fått någon form otillåten informa-
tion (OI)?
 Nej, du får alltid bjuda självklara 
bud. Även om tävlingsledaren anser 
att ditt bud kunde ha varit påverkat 
av OI så innebär det inte att man har 
varit oetisk. Tävlingsledaren kommer 
då att korrigera scoren till vad som 
troligen hade hänt utan OI. Här är det 

viktigt att veta att tävlingsledaren ald-
rig kan veta vad som hade hänt utan 
OI. Det kan vara så, att man hade nått 
samma kontrakt även utan OI, men 
tävlingsledarens ansvar är korrigera 
scoren om någon kan ha varit påver-
kad av OI och detta kan ha lett till att 
man har hittat ett bättre kontrakt. 
 Oetiskt (eller okunskap) är det om 
du medvetet utnyttjar OI för att bjuda 
ett bud du inte hade bjudit annars. 
Om tävlingsledarens uppfattning är 
att du har medvetet utnyttjat OI så 
kommer denne bestraffa dig för detta 
(med avdrag i % på tävlingens topp) 
och dessutom korrigera scoren.
 Får man tänka så att partnern ska 
förstå att man har bra kort?
 Nej, du får bara ge partnern bud-
skap med de bud du avger. Allt annars 
är felaktigt och sker det medvetet så 
är det fusk. Du ska exempelvis vara 
särskild försiktig med att ställa frågor 
om enskilda bud, utan normalt bör 
du fråga om hela budgivningen. Detta 
är för att man ska vara försiktig så att 
man inte i onödan skapar otillåten 
information (OI) som partnern kan 
dra nytta av.
 Får man tänka så att motståndarna 
ska bli lurade eller så att de får det 
svårare?
 Nej, det är tillåtet i många kortspel, 
som exempelvis poker, men i bridge 
är det inte tillåtet. Du är ansvarig för 
att du inte skapar tankepauser när du 
saknar bridgemässiga skäl. Ett ex-

L A G A R  &  D O M S L U T  O T I L L Å T E N  I N F O R M A T I O N
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empel när man saknar bridgemässiga 
skäl, är om man skulle tänka, när man 
ska spela på med en singelton.
 Min partners förklaring gör att jag 
förstår att han har missförstått mitt 
bud. Vad ska jag göra nu?
 Du måste nu ta hänsyn till att du 
hört din partners förklaring och se till 
att du inte drar nytta av den. Detta 
även om det kommer bli ett katastro-
falt resultat. 
 Ett exempel är om du öppnar med 
4c och har

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

Din partner förklarar efter motstån-
darnas fråga att du har visat lång hjär-
terfärg. Din partner bjuder 43 som 
motståndarna dubblar. Du får nu inte 
bjuda 5c! Hade du inte fått otillåten 
information (OI) så hade du haft ett 
självklart pass. Du har beskrivit din 
hand med ditt öppningsbud och trots 
det vill din partner spela 43. Du har 
dessutom mycket bättre hjärterfärg än 
vad man kan förvänta sig av en hand 
som spärröppnar med 4c. Det enda 
som gör att du inte vill säga pass, är att 
du har OI. Här får man bita i det sura 
äpplet och säga pass.
 Det har ingen betydelse om part-
nerns förklaring är rätt eller felaktig 
i denna situation – du får inte bjuda 
oavsett vilket.

VP-SKALA 

I internationella tävlingar har man 
sedan några år tillbaka infört en 20-0 
skala med två decimaler Det innebär 
att matcher nu kan sluta till exempel 
11,47–8,53. 
 Anledningen till det, är man vill att 
varje imp ska betyda lika mycket. Som 

det nu är, gör skalorna att vissa imp är 
mer värda än andra. Den nya skalan 
löser en del av det problemet. 
 I Sverige har vi nu bestämt oss för 
att införa skalan i de tävlingar som 
Svenska Bridgeförbundet anordnar 
med start i sommarens Chairman’s 
Cup. 
 Distrikt och klubbar får själva välja 
vilken skala de vill använda sig av i 
sina arrangemang.

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

SYD VÄST NORD ÖST
1s 23 2s pass 
4s pass pass pass

Utspel: Klöveress.
 Väst fortsätter med klöverkung och 
spelar sedan en tredje klöver till Östs 
tia och din stöld. Du fortsätter sedan 
med spaderkung och spaderdam. 
 Hur vill du sedan spela, när Väst 
hade singel trumf.

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.

PROBLEM 2

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

SYD VÄST NORD ÖST
  1c pass 
23 pass 33 pass 
4NT* pass 52* pass 
63 pass pass pass

Utspel: Rutertio.
 Du tar ruteress och trumfar ut i två 
drag. Hur kombinerar du bäst dina 
hemgångschanser?

PROBLEM 3

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

SYD VÄST NORD ÖST
13 pass 33 pass 
43 pass pass pass

Nord nöjde sig en aning försiktigt 
med en utgångsinvit, som du förstås 
accepterar i kraft av dina toppkort.
 Utspel: Ruterdam.
 Hotar något och vad ska du i så 
fall göra åt det?

Tommys lagom svåra

Nya VP-skalan
www.worldbridge.org/victory-point-scales.aspx
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I Pattaya bor många västerlänningar 
och i staden finns flera aktiva bridge-
klubbar, bl a Jomtien & Pattaya Brid-
ge Club. Klubben grundades 1994 av 
den brittiske konsuln Barry Kenyon 
och spelar tre gånger i veckan. 
 En måndagseftermiddag i februari 
fick klubben oväntat besök. In stor-
made thailändsk militär, lokalpolis 
samt tjänstemän – sammanlagt över 50 
personer – i en razzia som ett led i mi-
litärjuntans satsning för att bekämpa 
internationell kriminalitet,  
bl a illegalt spel. 
 Alla former av spel om pengar är 
förbjudet i Thailand. Kortspel ses 

som gambling, eftersom man spelar 
om pengar i de inhemska kortspelen. 
För att skydda folkhälsan är kortspel 
därför olagligt i Thailand sedan 1935. 
Thailändarna älskar att spela kort (om 
pengar), men enda gången det ses som 
legitimt är vid ett dödsfall. Då vill inte 
polisen störa i sorgen och därför är 
ofta begravningar både välbesökta och 
långa – ofta tre dagar. 
 Bridge ses som tankesport och är 
ett undantag. Det är tillåtet att spela 
bridge i Thailand, eftersom man spelar 
om poäng. En rekommendation är 
dock, att klubben är ansluten till det 
Thailändska Bridgeförbundet.

 Militären och polisen i Pattaya kän-
de inte till hur bridge går till. När de 
i razzian såg Bridgemates med scorer 
som 420, 500 och kanske nån storslam 
i zonen för 2220, trodde de att stora 
pengar var i rullning. Beloppen skulle 
sannolikt överföras till spelarnas 
bankkonton efter spelets slut.

VÄLKOMNADES TILLBAKA

Bridgespelarna var så bitna av sitt spel 
att de fortsatte hålla sina kort på han-
den när militärerna började förhöra 
arrangörerna. En australiensare sa till 
militären, att de var välkomna tillbaka 
någon gång för att lära sig spela brid-
ge, men de verkade inte intresserade. 
Klubbrepresentanter bedyrade att de 
inte spelade om pengar, bara poäng. 
Det hjälpte föga. Spelkort, budlådor, 
dator och Bridgemate konfiskera-
des – och hela bunten arresterades. 
Bland de gripna fanns tre svenskar, tre 
norrmän, en dansk, tolv britter, två 
australier, en irländare, en holländska, 
en tysk, en kanadensare och en nya 
zeeländare. Uppgifter om övriga na-
tionaliteter har inte släppts. En 84-årig 
holländsk kvinna behövde använda sin 
käpp då hon skulle följa med ordning-
ens väktare.

FRIHETSBERÖVADE I 12 TIMMAR

Bridgespelarna samlades i ett av poli-
sens konferensrum och var frihetsbe-
rövade 12 timmar, ända till klockan 

Polisrazzia mot bridgeklubb
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: THOMAS WEDIN, SKÖVDE & ANEKOHO, FOTOLIA

Ett trettiotal äldre personer greps i mitten av februari i en razzia mot  
en bridgeklubb i turistorten Pattaya, Thailand. Tre av dem var svenskar.

I N T E R N A T I O N E L L T  P O L I S R A Z Z I A

Khunying Chodchoy Sophonpanich, ordförande för Asiatiska Bridgeförbundet.
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tre på morgonen. Innan de släpptes 
hade de fått lämna fingeravtryck och 
överlämna sina pass till polisen. Var 
och en av de gripna tvingades betala 
1.200 kr i böter. Klubbens represen-
tant var tvungen att hosta upp hela 
12.000 kr, för att få lämna polisen.
Fyra svenskar undvek av olika an-
ledningar att arresteras. Två av dem 
skulle ha spelat, men då den ene blev 
sjuk kom paret inte till spel. En stock-
holmsprofil lyckades passera militä-
rens järnring, sätta sig på sin moped 
och puttra hem till bostaden. 

UNDVEK LAGENS LÅNGA ARM

Undvek lagens långa arm på ett ännu 
mer raffinerat sätt, gjorde den sunds-
vallsbo som tog till ”norrländsk mili-
tärstrategi”. Mannen avvek diskret in 
på damernas toalett, släckte lyset och 
lät toalettdörren stå öppen. Militären 
kikade in på toaletten, men konsta-
terade att lyset var släckt och under-
sökte inte vidare. Efter 45 minuter var 
lokalen utrymd och vår hjälte kunde 
spatsera tillbaka till hotellet. 
 Sukthat Pumpunmuang, Pattayas 
polischef, säger att razzian startades 
efter att en privatperson slagit larm till 
ett av de antikorruptionscentrum som 
Prayut Chan-o-Cha, premiärminister 

och ledare för juntan, startat i kampen 
mot organiserad kriminalitet.

ASIATISKA ORDFÖRANDEN GREP IN

Det krävdes att Khunying Chodchoy 
Sophonpanich, ordförande för Asia-
tiska Bridgeförbundet grep in för att 
spelarna skulle få tillbaka sina pengar 
och pass.
 – Bridge är inte så känt i Thailand 
och många associerar kortspel med 
gambling, säger hon.
 Hon uppger också att det är lagligt 
att spela kort om poäng i Thailand 
sedan 1960.
 Spelkort är belagda med skatt och 
vartenda kort ska vara stämplat med 
statens sigill för att vara godkända att 
spela med, även i bridgesammanhang.
 Vad Bridge erfar har militären insett 
att inget spel om pengar förekom på 
klubben. För att inte tappa ansiktet, är 
klubben alltjämt stängd och spelarna 
misstänkta för att innehaft fler än 120 
oskattade spelkort per person.
 På andra thailändska turistorter 
som Phuket, Hua Hin, Chiang Mai 
och Bangkok spelas bridge som van-
ligt.
 Polischefen i Phuket meddelar:
 – Vi har inget problem med bridge, 
eftersom det inte spelas om pengar. 

För mig är bridge en sport bland an-
dra, som t ex fotboll.
 Ordförande i Phukets Bridgeklubb, 
fransmannen Didier Pinet, kan andas 
ut:
 – Jag är glad att myndigheterna här 
verkar ha god kunskap om hur bridge 
spelas och att vi därför inte behöver 
oroa oss när vi håller på med den sys-
selsättning vi så högt värdesätter.

PROBLEM OCKSÅ I TURKIET

Frölunda BS råkade ut för ett annat 
slags tillslag, när de arrangerade en 
bridgeresa till Side, Turkiet, i höstas. 
I tullen beslagtogs den ”avancerade 
tekniska utrustning” klubben försökte 
införa i landet. Det handlade om en 
väska innehållande Bridgemate.
 Efter mycket nedlagd tid, bl a 
besök på den turkiska ambassaden 
i Stockholm och kontakter med det 
Turkiska Bridgeförbundet, lyckades 
Bridgemate-väskan med innehåll efter 
dryga halvåret komma hem till väst-
kustklubben. 
 Kostnaden för att få tillbaka Frö-
lunda BS Bridgemate stannade vid 
11.000 kr, inte långt ifrån vad de kos-
tat i inköp…

Pattaya.
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AKTUELLA BRIDGERESOR -  www.reseskaparna.se/bridgeresor
Bokning: 08-94 40 40   www.reseskaparna.se 
För mer information om bridge: Christer Cedergren • 0171- 377 69 • www.kopensol.nu

Erbjudande för medlemmar i Svenska Bridgeförbundet

Malta - Succéresan för 8 året i rad!
En av våra mest omtyckta bridgeresor. De maltesiska öarna är verkligen Med-
elhavets bäst bevarade hemlighet. Med fantastiskt soligt väder, en gästvän-
lighet och över 7 000 år av spännande historia, finns det en hel del att se och 
göra. Vi spelar bridge varje dag på hotellet. 

Pris medlem: 11 900 kr  2-12 nov 2016
INKL: Flyg Arlanda-Malta t/r • Del i dubbelrum med frukost • 6 middagar • Stadsrund-
turer, besök & entréer enligt program • Bridge- & reseledare. (bordsavgift tillkommer) 

Malta för mindre rutinerande spelare 27 okt- 3 nov 2016 - 10 950 kr 

Montenegro
Montenegros natur är storslagen med gröna berg som höjer sig över den 
vackra kusten invid Adriatiska havet. Mysiga kullerstensstäder med trevliga 
restauranger och en intressant historia. Vi blandar dagliga bridgekamper med 
utfärder i området.

Pris medlem: 11 890 kr  17-24 sep 2016 
INKL: Flyg Arlanda-Dubrovnik t/r • Del i dubbelrum med frukost • 8 måltider • Besök 
& entréer enligt program • Bridge- & reseledare. (bordsavgift tillkommer)

Välkomna att kombinera bridgespel med kulturella upplevelser! 
ReseSkaparna har samarbetsavtal med Svenska Bridgeförbundet som ger 
alla medlemmar ett förmånligare pris. Alla våra bridgeresor leds av vår erfarna 
bridgeledare Christer Cedergren och hans hustru Britt. Bridge spelas varje 
dag med en bordsavgift som betalas på plats. Ange medlemsnummer vid 
bokning, då medlemsskap är obligatoriskt.

BRIDGERESOR 2016
Atlantkryssning 19 dgr  22 apr
Monte Negro 8 dgr  17 sep

Malta 8 dgr 27 okt 
Malta 11 dgr 2 nov

Håll utkik efter Svensk 

bridge nyhetsbrev för 

utförligare program

Annons ReseSkaparna svensk bridge utg feb.indd   1 2016-03-07   13:45:06

Taktiken i motspelet är ofta lagd i 
och med utspelet. Vi väljer en offensiv 
(aktiv) eller defensiv (passiv) taktik. 
Eftersom den som spelar ut bara ser 
sina egna kort, kan det vara så, att vi 
har valt fel utspel. Det betyder inte att 
slaget är förlorat. När bordet kommer 
upp, är vi ibland tvungna att ändra 
den ursprungligen valda taktiken.
 I sang lönar det sig ofta att vara 
envis, d v s fortsätta med den färg som 
vi har spelat ut. Utspelaren fortsätter 
med utspelsfärgen och partnern retur-
nerar färgen om han kommer in. Men 
det är viktigt att försöka se hela sitsen. 
Är det uppenbart att den ursprungliga 
planen inte fungerar; då ska motspe-
larna revidera taktiken och skifta till 
en annan färg! Om bordet har en lång, 
genomgående färg, eller om spelföra-
ren har godspelat tillräckligt många 
stick, är bråttom att inkassera sina 
stick. I sådana fall kan det vara klokt 
att skifta till en annan färg.
 Passivt motspel går ut på att spela 
säkert och inte ge bort stick, så att 
spelföraren får en onödig favör. Spel-
föraren får inga billiga stick, men ska 
å andra sidan inte heller få för mycket 
tid att odla de stick han behöver.
 Aktivt motspel går ut på att godspe-
la stick till motspelarna. Vi spelar ut 
färger, som vi har honnörer i, för att 
snabbt godspela stick till motspelet.
 Vi ska gå igenom ett exempel, då vi 
lär oss resonera oss fram till det kor-
rekta motspelet. 

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

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

Partnern sitter Väst och spelar ut spa-
derknekt. Du vinner med esset, och 
spelföraren bekänner med åttan.
 Ska vi fortsätta i partnerns utspels-
färg – eller skifta till någon annan 
färg? Hur tänker du dig det fortsatta 
motspelet?
 Innan du väljer kort, ska du göra en 
överblick över hur korten är fördelade 
och hur du tror att Syds hand ser ut.
 Du ska ställa dig frågor i stil med:
 1. Hur sitter korten i utspelsfärgen?
 2. Hur många stick har spelföraren?
 3. Har vi tid att både godspela stick 
i långfärgen och komma in till dem 
senare?
 4. Är det bråttom att straffa kon-
traktet?
 5. Om svaret är ja på fråga 4, ska du 
fundera om det finns chans att ni kan 
ta straffen omgående.
 I förhållande till exemplet ovan 
skulle vi resonera på följande sätt:
 1. Den första frågan besvaras utifrån 
partnerns val av utspel i enlighet med 
våra utspelsregler. Utspelet av knekten 
förnekar högre honnörer i färgen, så 

spelföraren har minst K-D-8 i spader.
 2. Med hjälp av svaret på fråga 1, 
vet du att spelföraren har minst två 
spader stick. När Syd har öppnat med  
1 sang, vet du att han i sämsta fall har 
två små ruter. Det ger honom sex ru-
terstick, oavsett vad partnern har i fär-
gen (D-x-x kan spelföraren maska ut). 
Räknar Öst honnörspoäng, kommer 
han fram till att spelföraren har minst 
två av de saknade essen. Det betyder 
minst nio stick till spelföraren!
 3. Till följd av svaret på fråga 2 är 
svaret nej. Vi har inte tid att odla stick 
i spader i hopp om att straffa kontrak-
tet.
 4. Ja! Resonemanget om Syds hand 
och svaren på frågorna 2 och 3 säger 
oss, att det är bråttom att skifta färg.
 5. Partnern har inte tillräckligt bra 
klöver för att ge oss fyra stick, när 
spelföraren har lovat 15-17 hp och 
balanserad fördelning. Han har för 
få honnörspoäng för det. Då återstår 
bara hjärtern! Har partnern E-x i 
hjärter kan vi straffa kontraktet, om vi 
skiftar till hjärter.
 Öst skiftar i andra stick till hjärter 
och hoppas på denna kortsits:
  

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

Spelföraren får 12 stick om Öst fort-
sätter med spader! 
 Om Öst finner hjärterskiftet, efter 
att ha resonerat korrekt, tar mot-
spelarna två straff innan spelföraren 
kommer in. Väst tar för hjärteress och 
fortsätter med färgen, så motspelarna 
får för spaderess och fem hjärterstick.

Lite lättare...
TEXT: SPELA BRIDGE 4  ILLUSTRATION: ARNE LARSSON, SUNDSVALL

Lite lättare riktar sig till våra nya spelare. Denna gång  
ska vi gå igenom hur man bör tänka i motspelet.

S P E L T E K N I K  L I T E  L Ä T T A R E
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Sommar, Sol och Semester
I nr 3/2016, med utgivning i början av juni, ger vi  Sveriges alla bridgeklubbar möjligheten att 
gratis tala om vilken eller vilka spelkvällar man hälsar gästspelare välkomna under sommaren 
2016. Vi planerar att som vanligt införa lättlästa kartor. Fyll i nedanstående talong och skicka 
till redaktionen. Senast den 30 april vill vi ha skriftliga uppgifter om klubbens sommarbridge.

OBS! BARA DE KLUBBAR SOM SKICKAR IN NY INFORMATION KOMMER MED PÅ SOMMARKARTORNA!

Klubb: .................................................................................  Ort: .........................................................

      Vi önskar införa samma information som i 2015 års sommarkarta!
      (Då behöver inte nedanstående fyllas i)

Speldag(ar): .....................................................Datum:  ................................................................
Klockan: ........................................................................................................................................
Adress/Spellokal: ..........................................................................................................................
Kontaktperson (som kan svara på frågor): .................................................................................
Telefon och e-post till kontaktperson ovan: ..............................................................................
      Vi erbjuder partnerförmedling, så att gästspelare kan komma ensam utan föranmälan!

SKICKA DENNA TALONG TILL: BRIDGE, VILLA CICERO, 775 70 KRYLBO. 
E-POST: BRIDGE@SVENSKBRIDGE.SE


