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Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25 | Vi ses på Bridgefestivalen i Örebro 24 juli – 2 augusti!

KRYSSNINGAR | HÄLSORESOR | RUNDRESOR | LÅNGTIDSRESOR

Bridgekryssning 
med M/S Birka

Varmt välkommen på en Bridgeresa med det 

moderna och smakfullt inredda kryssnings-

fartyget M/S Birka. Tillsammans med våra 

bridgeledare spelar du bridge med nya och 

gamla vänner. Vi äter gott, umgås och dansar 

till något av de bästa svenska dansbanden.

Välkommen ombord att äta gott och spela mycket bridge! Grand Tours 
bridgeledare möter upp i terminalen. Kl 18.00 lägger M/S Birka ut från 
Stadsgårdskajen i Stockholm och vi inleder med att avnjuta en serverad 
3-rätters middag inkl mineralvatten/lättöl i à la carte restaurangen 
Compagniet, längst akterut. Därefter ordnas trivsamt bridgespel fram till 
kl 23.00 i konferensavdelningen. Dans och musikunderhållning erbjuds 
till fram på småtimmarna, för den som orkar.

Efter den rikliga sjöfrukosten nästa dag är du välkommen till konferens-
avdelningen där vi spelar bridge under hela förmiddagen kl 09.00–13.30. 
Kaffepaus med kaka och frukt ingår. En smaklig dagens lunch serverad 
i Compagniet samt prisutdelning avrundar vår bridgekryssning. Efter  mid-
dagen ombord är fri för egen disposition att ägna åt såväl samtal med 
bridgevänner som avkoppling i relaxavdelningen, prisvärd shopping i 
tax-free butiken eller någon aktivitet som kryssningsvärdarna arrangerar. 
Kl 15.45 beräknas vi vara åter i Stockholm.

Allt detta ingår i priset: Kryssning med del i insides dubbelhytt Cabin 
Standard • 3-rätters serverad kryssningsmeny (välj kött eller fisk) inkl mineral-
vatten/lättöl • Bridgespel (Barometer) • Bridgebord två perioder • 1 Frukost-
buffé • Kaffe/te med frukt och kakor under bridgespel dag 2 • Dagens lunch 
exkl dryck dag 2 • Grand Tours Bridgeledare. Utsideshytt som tillval.
Avresa från Stockholm/Stadsgårdskajen 27/9, 8/11 2015. 3/4 2016. 
Specialpris från 995:-/person
*Gratis bussanslutning erbjuds från flera orter. Hör med våra resesäljare.

Gratis 
buss-

anslutning 
erbjuds*

GT_SvenskBridge_3-15_210x297_Bridgekryssning_Birka.indd   1 2015-04-29   09:37



BR IDG E  JUN I  2015  3

L E D A R E  M A T S  Q V I B E R G

Mats Qviberg ordförande 
mqv@svenskbridge.se

Jag har sagt det förr, men det tål att 
upprepas: vilka juniorer vi har! När 
PG Eliasson på Tofta Gård samlade 
landslagsaspirerande par, visade sig 
några av våra många duktiga junior
par vara tuffa att tas med. Simon 
Hult–Simon Ekenberg blev näst bästa 
par och Johan Säfsten–Ola Rimstedt 
slutade fyra. Efter den fina insatsen, 
var det bara till att packa väskorna för 
ungdomarna för att bege sig till NM 
på Färöarna. Tredje par i NM blev 
Olle Wademark–Jan Selberg. 
 Jag kan inte låta bli att citera lands
lagskaptenen, PG Eliasson:
  Under en lång tid har det känts att 
en liten grupp par varit självskrivna 
i öppna laget. Den tiden kanske inte 
är helt förbi, men jag har ett råd till 
dem som sitter hemma och väntar på 
inbjudningar: sitt inte still för länge 
’there are new kids in town’ och de rör 
sig snabbt som vinden. Underbart !!!
 Jag kan glatt notera, att Sverige fått 
ännu ett Bridgens hus! Denna gång 
är det två klubbar i norra Stockholm, 
Näsby BS och BK Nordost, som 
bildat allians. Klubbarna har i många 

år sökt med ljus och lykta efter lokal, 
men så är fastighetsmarknaden i och 
kring Stockholm också glödhet. Läs 
mer på sidorna 36–38.
 Vi svenskar vet att uppskatta som
maren. Efter långa, mörka månader 
sträcker vi oss nu mot solen, följer 
naturens rytm och tar härligt djupa 
pollenstinna andetag. 
 Sommaren är här – och det spritter 
i bridgeknoppen! När en del bridge
klubbar går ner på lågvarv, ta då istället 
med kortleken och budlådorna ut i 
det gröna! Tänk att få sitta där i den 
ljumma sommarbrisen i goda vänners 
lag och njuta av bridge. Det är musik. 
Det är romantik.
 Spela bridge på altanen eller som
marstugan. Bridge på en brygga kan 
vara otroligt rogivande, såvida det inte 
blåser vill säga...
 På mittuppslaget i detta nummer 
återfinns de klubbar som håller som
maröppet och som gärna ser dig som 
besökare i sommar.  
 Vi ses någonstans i sommarbridge
sverige – och på Bridgefestivalen i 
Örebro, förstås!

Sommaren är här – och det är dags att ta med kortleken och budlådorna  
ut i det gröna, skriver Mats Qviberg i detta nummers ledare.

Flytta ut bridgen i det gröna! 
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INBETALNINGSkoRT
Med detta nummer bifogas 
inbetalningskortet för nästa års 
spelårs medlemsavgift.
 Om man tappat bort det så 
går det bra att ange sitt Midnr 
plus klubb och sätta in pengar 
på Bankgiro 3733482.

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.

ÖVRIGT oM MEDLEMSAVGIFTER
Frågor om medlemsavgifter?
 Kontakta kansliet! 
 Tel 019277 24 80 eller  
kansliet@svenskbridge.se.

kALENDERN
JUNI

2728 Guldtävling, Ölandsveckan
 Afinal
2711/7  Öppna EM, Tromsø,   
    Norge

JULI

1415 Guldtävling, Falkenberg   
 Walters Bildelar
1725 Junior EM i Tromsö, Norge
2425   SM veteran i Örebro
2530 Chairmans Cup i Örebro
2627  SM Damer i Örebro
2830 SM Lag Veteraner i Örebro
2930 SM Mixed iÖrebro
312/8  SM par Open i Örebro

AUGUSTI

12  Guldtävling, Guldgruvan 
 i Örebro
29 Allsvenskan Div 23
2930 Allsvenskan Elitserien

SEPTEMBER

1213 JSM par i Uppsala
19 Allsvenskan Div 3
2627 Allsvenskan Div 2

GULDTäVLING

Är din klubb sugen på att  
arrangera en guldtävling? 
 Ansökan om nästkommande 
säsongs tävlingar skulle vara för
bundet tillhanda senast den 1 april 
2015. Ansökningar som kommer in 
efter detta datum riskerar att ligga 
utanför spelprogram m m.
 Ni kan dock när som helst an
söka och få besked under året om 
ni vill arrangera en tävling.

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 84 89, yst@svenskbridge.se Verksamhetschef Micke Melander, 019-277 24 85, mme@svenskbridge.se Rikskonsulent,Ruter- & Bridgematesupport

Thomas Winther, 019-277 24 86, twi @svenskbr idge.se och Tommy Andersson, 019-277 24 83, tan@svenskbr idge.se 

Rikskonsulent Roger Wiklund, 019-277 24 87, rwi@svenskbridge.se  Teknikansvarig Björn Andersson, 019-277 84 88,

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

FÖRBUNDSINFo

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

Adressändra?  
Tel 02665 60 70 

eller www.svenskbridge.se.

NYA TELEFoNNUMMER  
TILL FÖRBUNDET
Växel	 019-277	24	80
Johan Grönkvist 019277 24 81
Micael Svensson 019277 24 82
Tommy Andersson 019277 24 83
Carina Wademark 019277 24 84 
Micke Melander 019277 24 85 
Thomas Winther 019277 24 86
Roger Wiklund 019277 24 87
Björn Andersson 019277 84 88
Yvonne Ström 019277 84 89
Andreas Jansson 019277 24 58

SIMULTAN-
NYHETER!
Vi testar att köra några simul
tantävlingar på dagtid och även 
söndagkvällar i höst.  
 Se program som kommer på 
hemsidan. 
 Intresserade anmäler sig på 
019277 24 80 eller via epost:
kansliet@svenskbridge.se.

ÅRETS kLUBBLEDARE
Vid Riksstämman den 9–10 
oktober kommer Årets klubb
ledare 2015 att utses. Priset delas 
ut till en klubbledare som på ett 
förtjänstfullt sätt gjort något utöver 
det vanliga för sin klubb.
 Maila förslag med namn, mid, 
klubb, distrikt samt motivering till 
kansliet@svenskbridge.se.
 Förslag ska vara inlämnat senast 
30 juni 2015.
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Peter
Bertheau
 – i exklusiv intervju

I N N E H Å L L

Intervju med Peter Bertheau

S I D  6 – 1 0

Juniorseger i Holland

S I D  4 5 – 4 5  &  4 7

Vårt U21-lag tog hem den prestigefyllda 

juniortävlingen White House Juniors.

Nytt Bridgens hus i Norrort

S I D  3 6 – 3 8



Peter Bertheau möter polske  
Krzysztof Buras i VM 2012.
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M ed en data och matematikprofessor på 
KTH som pappa växte Peter upp med 
algoritmer, kluriga problem och alla spel 

man kan tänka sig.
 Som näpen 11åring frågade Peter sin pappa om 
bridge. Svaret blev: ”Tja, mamma har gått på kurs i 
två år och kan fortfarande ingenting!”.
 –  Slutsatsen för mig som 11åring var förstås, att 
bridge måste vara otroligt svårt, då morsan som var 
så smart inte lärt sig ett dyft på två år!
 Du hittade ändå till de gröna bridgeborden. När 
var det? 
 – Jag började för omkring 20 år sedan, i sena 
tonåren. Morfar var en duktig spelare och när min 
pappa började spela bridge igen, efter 20 års uppe
håll, införskaffade han en bridgedator. Den bosatte 
jag mig vid och hade samtidigt möjligheten att fråga 
pappa när jag stötte på patrull. 
 När kände du att du hade talang för bridge?
 – Det tog inte många veckor innan jag insåg att 
bridge var nåt jag skulle kunna bli duktig i. Jag har 
alltid varit rätt nyfiken av mig, så jag lyssnade – och 
lärde mig snabbt.
  Vad är det roligaste med bridge? 

TEXT: PETER VENTURA, kARLBo

Han varit en av de tongivande i det svenska öppna landslaget de senaste 12 åren. 
 Han blev spelaren på en hel bridgevärlds läppar, när han 2012 genom sin  
psykologiskt långsamma budgivning till 73 knäckte polackerna – något som 
banade vägen till det första svenska VM-guldet någonsin i lagsammanhang. 
 Möt Peter Bertheau, just fyllda 40 år.

 – Säg det! Spelet är komplext och fascinerande. 
Bridge är det roligaste som finns!
 Peter studerade matematik på universitetet och 
arbetade ett år som dataprogrammerare innan han 
satsade på spel på heltid, både bridge och poker.
  Att vinna VM i Lille 2012 var som om en pojk-
dröm gått i uppfyllelse, sa du efter den segern. Är det 
ditt roligaste minne från bridgen?
 – Det skulle man kanske kunna tro, men att vinna 
VM gav mer en känsla av lättnad. Vi hade varit nära 
så många gånger tidigare, slutat tvåa i Rosenblum 
Cup och förlorat en semifinal i Bermuda Bowl 
knappt, så det var en skön känsla att äntligen nå hela 
vägen. Mest lycklig över en bridgeframgång, blev jag 
när Fredrik Nyström och jag 1998 vann vårt första 
guld i JSMpar. Den enorma glädjen bottnade till 
stor del i att jag aldrig lyckades vinna JSM i schack, 
utan fick nöja mig med silver ett par gånger.
  På tal om Fredrik Nyström, efter 13 framgångs-
rika år tillsammans gick ni skilda vägar. Samtidigt 
bröt ett annat strävsamt par, Per-Ola Cullin och 
Johan Upmark, upp. Per-Ola och du bildade par och 
Fredrik och Johan blev en ny konstellation. Hur ser 
du på den förändringen?

Nya proffsäventyr
för Sverige-ettan

>
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    – Vi kände nog alla, att det var 
dags att trampa upp nya bridgesti
gar. Både Fredrik och jag har en rätt 
aggressiv spelstil. Fredrik kan ibland 
bli extremt offensiv i budgivningen. 
På det sättet gör PerOlas återhållsam
het oss bättre som par. 
 Hur är Per-Ola som bridgepartner?
 – Han har en otroligt hög högsta 
nivå och är en suverän spelförare. Han 
behöver jobba mer på sin budgivning, 
för ibland kommer nåt ”hittepå
bud”, som han förutsätter att jag ska 
förstå. Ibland behövs en startsträcka 
för honom att komma igång. Det 

beror på att han spelar mindre än vi 
övriga, då han har ett krävande jobb i 
Hovrätten. Killen är så otroligt smart, 
bara 36 år och redan hovrättsdomare – 
och världsmästare i bridge! 
 Du har spelat VM i poker och för-
sörjde dig även som pokerproffs i sju 
år, men har nu lagt pokern åt sidan. 
På den tiden kamperade du också med 
Per-Ola. Berätta!
 – Vi spelade några större poker
turneringar tillsammans. Vi vann en 
turnering med 1 miljon kr i första 
pris, som vi delade på. Det var ett 
bra tillskott, framförallt för PerOla 

som vid den tidpunkten var en fattig 
student och kunde köpa en lägenhet 
för pengarna!
 Wow! Om vi återgår till bridgebor-
det, några andra trevliga minnen?
 – Visst har det blivit TVpucks
glädje emellanåt, men det jag närmast 
kommer att tänka på, är sista brickan 
vi spelade mot Team Gordon i en 
kvartsfinal i Vanderbilt. PerOla och 
jag hade väldigt bra resultat vid vårt 
bord och räknade med att vi inför 
sista brickan redan var klara för semin. 
Den sista brickan var ändå väldigt 
intressant, för efter en lite knagglig 
budgivning hade jag som uppgift att 
spela utgång i lågfärg. Jag var tvungen 
att lösa denna färgkombination för ett 
stick:

	 	  	 K	kn
 	 	 	
 	 	 	
 	 	 	
 	 	
	 	  	 5	4

Även om segern kändes kassaskåps
säker ville jag göra rätt på brickan, så 
jag tänkte och tänkte. Och tänkte. Jag 
sökte efter alla ledtrådar jag kunde 
hitta och vägde dem på guldvåg. Efter 
några minuter böjde sig PerOla 
ned och kikade in i det lilla hålet på 
skärmbordet. Han sa, ”Det spelar nog 
ingen roll vilket kort du tar, för vi 
vinner nog matchen ändå!” Jag hade 
nu tänkt klart och begärde knekten. 
Samtidigt som jag belåtet såg esset 
komma efter knekten, hördes världens 
vrål från ett angränsande rum. Massor 
av bridgeentusiaster hade i rama
salongen (bridgebio) intill följt den 
spännande matchen. Det visade sig 
att sista brickan var matchavgörande 
– och om jag hade gissat fel och spelat 
kungen hade matchen varit förlorad.

Jag har slarvat lite för ofta,  
vilket beror på att jag inte orkat  
göra tankejobbet hela vägen.

”
”

Peter i möte med tuffe jänkaren Jeff Meckstroth.

P R o F I L E N  P E T E R  B E R T H E A U

>
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 Vilket är ditt bästa minne utanför 
bridgeramarna.
 – När Kathrine och jag fick vårt 
första barn. Vi var rätt unga, bara 26 
år. Känslan är obeskrivlig, nästan sur
realistisk.
 Vilka förebilder har du haft som 
hjälpt dig nå dit du är idag?
 – Anders Morath har alltid varit en 
förebild i fråga om hur man uppför 
sig vid ett bridgebord, alltid artig och 
vänlig. Mest av alla har kanske Gunnar 
Hallberg betytt för min utveckling. 
Av Gunnar har jag lärt mig hur jag ska 
tänka och agera i många situationer. 
Sedan beundrar jag PO Sundelin, för 
hans noggrannhet för bridgedetaljer, 
stora engagemang för våra bridgeju
niorer och hans sofistikerade sätt att 
vara sträng och ställa krav.
 Till hösten ska du ingå i ett nytt 
amerikanskt proffsstall. Vilka spelar 
mer i ditt lag?
 – Jag ska spela med sponsorn Dan 
Zagorin. Övriga två par är från Hol
land; Bas Drijver–Sjoert Brink och 
Simon de Wijs–Bauke Muller.

 Hur har livet på den amerikanska 
proffstouren förändrat dig?
 – Jag har möjligen blivit något 
mindre social. I början kände man 
ingen och det var kul att lära känna 
och umgås med alla. Numera drar jag 
mig gärna tillbaka till rummet för att 
ta det lugnt och kanske titta på någon 
film, men i grunden är jag en social 
person.
 Blir du någon gång nervös inför 
stora mästerskap?
 – Nej, absolut inte.
 Har det alltid varit så?
 – När jag i unga år spelade schack 
kunde jag bli rejält nervös. Man lär sig 
kontrollera nervositet med tiden och 
när man med jämna mellanrum spelar 
stora mästerskap mot de bästa spe
larna i världen, vänjer man sig.
  Nerv kanske det blir i själva match-
erna?
 – Ja, så är det. Särskilt om du leder 
inför de sista 16 brickorna med typ 
40 imp. Då vet du att motståndarna 
kommer att agera spekulativt för att 
komma ikapp. 

FAkTA

NAMN  Peter Bertheau
ÅLDER  Just fyllda 40
FAMILJ  Peter mötte norskan 
Kathrine i USA när båda var  
juniorspelare. Det ledde till  
bröllop, Kathrine flyttade till  
Sverige och de har nu två barn 
tillsammans, Nora, 13 år, och 
Markus, 10 år. Kathrine är bofast  
i det svenska damlandslaget,  
där hon spelar ihop med Sunds
vallsbördiga Jessica Larsson.
BoR  i villa i Täby.
HoBBIES  Golf, matlagning samt 
ungdomsledare i fotboll.
BRIDGEPARTNER  PerOla Cullin
BRIDGEMERITER  VMguld, VM
silver, EMsilver, seger i Yeh Bros 
Cup, stora framgångar på den 
amerikanska proffstouren med  
bl a två segrar i Nationals samt en 
mängd svenska mästerskapstitlar.
RANkING  Bäste svensk (27:a) på 
Världsbridgeförbundets officiella 
lista.
DET HäR VISSTE DU INTE oM PETER 

Bakar och lagar gärna mat.

Kathrine.

P R o F I L E N  P E T E R  B E R T H E A U

Svenskt VM-guld 2012, för första gången i lagsammanhang. Fr v: Krister 
Ahlesved, Jan Lagerman (coach), Per-Ola Cullin, Peter Bertheau, Mats 
Axdorph (t f kapten), Fredrik Nyström, Johan Upmark och Jonas Petersson.

>
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    Har VM-segern gjort att du 
numera kan slappna av i ditt bridge-
spel med sikte mot nya mål?
 – Både ja och nej. Jag kan spela 
utan press från mig själv och upplever 
också att respekten från andra spe
lare ökat. Det är alltid kul att vinna, 
men efter VMsegern har jag varit lite 
orolig för att tappa hungern på nya 
framgångar.
 Vilket moment i spelet har du fått 
jobba mest med för att förbättra?
 – Noggrannheten. Jag har slarvat 
lite för ofta, vilket beror på att jag inte 
orkat göra tankejobbet hela vägen. 
Den sidan hos mig själv jobbar jag 
kontinuerligt med, för det har även 
på senare år hänt att jag gått bet i en 
tresangare med nio säkra stick där jag 
istället slagit en dubbelmask…
 Vad hade du gjort, om du inte hade 
varit professionell bridgespelare?
 – Det bästa jag vet är att jobba med 
ungdomar, så jag hade säkert varit 
ungdomsledare på heltid. Jag har varit 
ungdomsledare inom friidrotten och 

är nu ledare inom ungdomsfotbollen 
i Täby. 
 Peter kan också ta till sig en del av 
framgången för vad de svenska bridge
juniorerna presterat under senare år. 
Han agerar sparringpartner till en 
handfull av de mest framgångsrika 
juniorerna, vilket bl a ledde dem till 
JVMguld i fjol.
 Vilket är det bästa tipset för nybör-
jare att bli bättre?
 –  Spela massor, gärna med och mot 
bättre spelare.
 Slutligen, berätta något som nästan 
ingen vet om dig!
 – Jag trivs i köket och tycker 
mycket om att baka och laga mat. 
Min fru, Kathrine, undrar alltid hur 
det kan bli så stökigt i ett kök när 
”mästerkocken” varit där. Som synes 
tycker jag också om att äta och dricka 
gott. Frederic Wrang kallar mig för 
björnen Baloo, men i sommar ska jag 
träna och komma i god form inför 
höstens proffsäventyr!

P R o F I L E N  P E T E R  B E R T H E A U

>

>

PokERFACE. Peter Bertheau har varit professionell pokerspelare i många år.

ÖLANDSVECKAN
21–26/6 2015

Ölandsveckan erbjuder 
barometer i A-finalen. 

Övriga tävlingar delbarometer. 
Första pris 10.000 kr vid oförändrat  

deltagarantal (90-100 par).

Söndag 1800 Samlingstävling 
Måndag 1800 Kvalomgång 1 
Tisdag 1000  Lagbarometer 

 1800 Kvalomgång 2 
Onsdag 1600 Mixedtävling
Tor-Fre 1700 A- och B-final
Lokal:  Sporthallen i Borgholm
Avgifter: 500 kr, Kval A-B-final. 
 100 kr/spelare samling, mixed 
 och lag.
TL:  Stefan Åstrand, Oskarshamn
Upplysn:  Stefan Åstrand, 
 070-356 33 38 eller mail
 stefan.astrand@skola.oskarshamn.se

Arrangör BK Fyra Klöver, Borgholm

Välkomna till Öland
– Solens och vindarnas ö

19–26/9 2015

Hotellet ligger direkt vid den fina Kum-
köystranden, en kvarts promenad in 
till Side gamla stadskärna. All inclusive.
Pris 10.300 kr/v i dubbelrum. 
Extravecka 4.000 kr. Enkelrum +2.000 kr/v.

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

  Välkomna! – Frölunda Bridgeresor

TURKIET

SIDE STAR HOTEL
*****

Få platser kvar!

Sista bokningssdag 19 juli!



D u ha

❤ Delta i tävlingar på bridgeklubbar.
❤ Rösträtt på klubbens årsmöte.
❤ Tidningen Bridge, fem nummer per år.
❤ Spela om mästar-, handikapp- och rankingpoäng.
❤ Delta i Svenska Mästerskap och Allsvenskan.
❤ Medlemskap i Världs- och Europabridgeförbunden, 

som bland annat innebär att du kan spela på klubbar 
över hela världen.

❤ Inloggningsuppgifter till hemsidan, där du bl a kan 
se alla dina spelade tävlingar.

❤ Utbildning av klubbfunktionärer, bridgelärare 
 och tävlingsledare.
❤ Information från distrikts- och riksförbund.
❤ Hjälp med rekryteringen
  ❤ materiel som foldrar och affischer
 ❤ aktivt stöd från förbundets konsulenter
❤ Uppdateringar av lagböcker, stadgar 

och andra regelverk.
❤ Utveckling av datorstöd för såväl tävlingar som 
 administration, främst via Internet.
❤ Beräkningsprogrammet Ruter.
❤ Ruter- och Bridgematesupport.
❤ Möjligheten att erbjuda gratis medlemskap för 
 deltagare i nybörjarkurser i bridge.
❤ Hjälp med administrationen av medlemsavgifter.
❤ Ett nationellt hcp-system, för att lättare få in nybör-

jare i tävlingsspel tillsammans med mer rutinerade.
❤ Modernt kursmateriel till låga priser.
❤ Egen sida på www.svenskbridge.se, där klubben 

får ett medlemsregister de själva kan administrera, 
lägga in sitt tävlingsrogram, rapportera in resultat, 
administrera fyrmannaligor, eget forum, egna sidor 
med information till sina medlemmar.

❤ Aktiv ungdomsverksamhet.
❤ Framgångsrika landslag. Sverige deltar i alla stora 

internationella tävlingar med lag i såväl öppen-, dam-, 
veteran- som juniorklass.

❤ Ett omfattande arbete för att höja bridgens anseende.
❤ Information till landets tidningar om såväl resultat i 

tävlingar som intressanta givar.
❤ Världs- och Europabridgeförbunden, som bl a 

arbetar för att göra bridge till en olympisk gren.

Vi får ibland frågan om varför man ska vara medlem i en förbundsansluten klubb?  
Här nedan har vi sammanfattat vad ett medlemsskap ger – och det är en hel del!

❤ Svenska Bridgeförbundet är en ideell och demokra-
tisk förening. Det innebär att förbundet styrs av sina 
medlemmar genom en representativ demokrati.  
På klubbens årsmöte väljs representanter till distrik-
tets årsmöte, som i sin tur väljer representanter till 
Riksstämman, förbundets högsta beslutande organ. 

❤ Förbundet saknar vinstintresse. Intäkterna ska täcka 
kostnaderna, men det finns inget intresse för att 
skapa stora överskott.

❤ Svenska Bridgeförbundet har en hemsida på Internet: 
 www.svenskbridge.se. Där kan såväl klubb- och  
 distriktfunktionärer som övriga medlemmar hitta 
 mycket av intresse.

❤ Förbundets kansli står till din tjänst. Tel 019-277 24 80.

Svenska Bridgeförbundet arrangerar varje år,  
ofta i samarbete med distrikt och klubbar:

❤ Internetbridge på BBO, där det går att
 följa förbundets större arrangemang.

❤ Nybörjarträffen, en tävling för dem som just 
 lärt sig spela bridge.

❤ Utbildningshelg, en helg med kurser på alla nivåer.

❤ Distriktsträff, (vartannat år) ett stormöte där för-
 bundsstyrelsen träffar representanter från alla distrikt.

❤ Riksstämma, (vartannat år) förbundets högsta 
 beslutande organ, där såväl utfallet från föregående  
 år som planerna för de kommande granskas av 
 distriktens representanter.

❤ Bridgefestival – för alla spelare – med SM-finaler, 
 guld-, silver- och bronstävlingar.

❤ Allsvenskan, en tävling i serieform med fyra divisioner.

❤ Höst- och Vårsilver, silvertävling på klubben 
 med reducerat antal brickor.

❤ Simultantävlingar, som spelas samtidigt 
 på många klubbar i Sverige.

❤ Landslagsuttagningar i såväl öppen- som dam- 
 och juniorklass.

❤ Riksläger för juniorer.

Vad du får

Vad klubben får

Du stödjer

Förbundet

Arrangemang

Varför medlem?
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Tillsammans med framtidshoppet, 22 
år unge Adam Stokka, ärrade vetera
nen och tävlingsledaren Kalle Pers
son tog de med sig 43 förväntansfulla 
bridgespelare och drog till Camrils, 
tio mil söder om Barcelona.
 Ambitionen är att minst anordna en 
vecka per termin, gärna två. Målgrup
pen är de som spelat bridge några år 
och känner till de allmänna grunderna.
Resans fokus är utbildning. Varje dag 
kl 16.00 drar en 1,5 timmes lektion 
igång med efterföljande övningsgivar 
på samma tema. Tävling och middag 
avslutar kvällen – och mer spel efter 
det, för dem som önskar (och orkar)…
 Få nya spelare har en stabil bridge
grund att stå på, så i den första lektio
nen bygger de från grunden. Samman
lagt hölls sex lektioner – och ämnena 
var följande:

 1) Vi tar det från början
 2) Nya konventioner
 3) Bridge är ett spel om stick, inte hp
 4) Leta ledtrådar
 5) Dubbelt – hur ska du fortsätta?
 6) Bud i motståndarnas färg

Deltagarna valde själva vilken grupp 
de ville ingå i; gruppen med ett 
lugnare tempo eller den som gick lite 
fortare fram.
  Vad är det centrala i den bridge-
kunskap ni lär ut?
 – Vi betonar att man i bridge har en 
partner att samarbeta med; ”Bridge är 
vi, schack är jag”. Vi försöker egentli
gen tränga in i bridgens alla moment. 
Något av det första man får lära sig i 
bridge är att räkna hp, vilket är en all
deles utmärkt start. När man kommit 
längre är det viktigt att inte fastna 
i ”hpträsket”, för det avgörande i 
bridge är hur många stick man kan 
ta, inte antalet hp paret förfogar över, 
förklarar Per.
 De belyser resonemanget genom att 
peka på dessa två kortfördelningar:

s	K	3	2
3	K	3	2	 	
	
 	 	
	
 	 	

s	6	5	4
3	6	5	4

s	K	D	2
3	4	3	2	 	
	
 	 	
	
 	 	

s	5	4	3
3	7	6	5

A) B)

I exempel a) har Nord 6 hp. Om 
man spelar från svaghet mot styrka 
kommer esset statistiskt att sitta 
före kungen i hälften av fallen och i 
andra hälften efter kungen. Så hand a) 
kommer att ge i genomsnitt ett stick 
(0,5+0,5).
 I exempel b) har man en hp färre, 
men här arbetar honnörerna bättre 
tillsammans. Hälften av fallen 
kommer spaderesset att sitta före 
KD2 och hälften efter. Det gör att 
man får två stick varannan gång, när 
esset sitter före, och ett stick varan
nan gång, när esset sticker den ena 
honnören. Det ger 1,5 stick i snitt för 
exempel b), d v s ett halvt stick mer än 
a), trots en hp färre!
 Sedan visar de ett exempel på hur 
man letar ledtrådar:

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

SyD	 väSt	 norD	 öSt
pass 1s pass 2s 
pass 4s pass runt

Hur tänker en världsmästare?
TEXT & FoTo: PETER VENTURA, kARLBo

Den högst rankade spelaren i världen är italienaren Fulvio Fantoni. Några 
veckor varje år arrangerar han bridgeveckor i trevlig miljö med undervisning 
och spel, där han lär ut hur en världsmästare ”tänker bridge”. 
 Detta intressanta koncept har nu nått Sverige, med vår egen ”bridgefan-
tom”, Peter Bertheau, världsmästare och vår högst rankade spelare (27:a 
i världen). Lierad med Per Leandersson, också duktig spelare som arbetar 
med bridgeutbildning på heltid, ska de arrangera utbildningsresor under 
namnet BridgeBertheau. 

U T B I L D N I N G  B R I D G E B E R T H E A U
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F Ö R B U N D S I N F o  B I T

Nord spelar ut hjärterknekt, som är 
högsta kortet i en sekvens. Syd tar ut 
esset, kungen och damen i hjärter och 
vänder i med ruterknekt.
 Tyvärr har Nord hittat rätt utspel, 
vilket gjort att NordSyd tar de tre 
första sticken. Nu gäller det att börja 
leta efter ledtrådar i sann Sherlock 
Holmesanda.
 Hur vill du behandla trumffärgen? 
 När du bestämt dig, läs vidare! 
 Syd har passat i förhand och har 
visat upp EKD i hjärter och ruter
knekt. Då kan Syd inte ha spader
kung, eftersom han med 13 hp hade 
öppnat budgivningen! Du noterade 
väl Syds inledande pass? 
 Du väljer att lägga ner spaderess – 
och belönas med hemgång. 
 Bra, Sherlock!
 Hela given:

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

Vad anser ni vara det svåraste att lära 
ut?
 – Något som har svårt att slå rot, 
är hur man svarar på en upplys
ningsdubbling och hur den fortsatta 
budgivningen därefter ska gå, förkla
rar Per.

UPPVISNINGSSPEL

Ett av de mer populära inslagen, var 
när ledarkvartetten uppvisnings

spelade och ”pratade i korten”. De 
berättade vilka ledtrådar som fanns 
och varför de valde att göra på ett visst 
sätt. Att få uppleva hur en världsmäs
tare tänker innan han bjuder, spelar 
ut eller agerar spelförare gav säkert 
många nya insikter.
 Dagsaktiviteterna varierade. 
Golfentusiasterna passade på att öva 
svingen på någon av de många fina 
golfbanor som bara låg några järntreor 
från hotellet. Andra var här för att 
som en svamp suga åt sig så mycket 
bridgekunskap som möjligt. 

MÖJLIGHET TILL PRIVATLEkTIoNER

Spellokalen var öppen dygnet om 
och varje dag mellan 10–12 och 13–15 
fanns möjlighet att få privatlektioner 
inom ett ämne man själv ville fördjupa 
sig i. Några av privatlektionernas 

LäR UT BRIDGE. Ledarkvartetten fr v: Adam Stokka, Per Leandersson, Peter Bertheau och Kalle Persson.

>
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innehåll var: användbara konventio
ner, splinter, ”Hur en världsmästare 
tänker”, slam och konkurrensbudgiv
ning. Något som Peter tipsade om 
var, att i budgivningen aldrig redovisa 
en singelkung som en kort färg. Han 
berättade också att konventionen 
Häxan är ett viktigt redskap som han 
vill ha, när han spelar ett naturligt 
system.

FRUkoSTLEkTIoNER

Ledarnas tillgänglighet, och därmed 
möjligheten att fråga om specifika 
brickor, konventioner eller annat, var 
en behållning för många. 
 – Varje frukost och middag har 
varit små extra lektioner, berättar 
Peter och skrattar lite. 
 Vad är det som driver er att lära 
andra spela bridge?
 – Jag tycker det är intressant att 
träffa nya människor och det är otro
ligt kul att se hur de utvecklas i sin 
bridge. Det känns skönt i hjärtat att se 
dem förstå vad bridge handlar om och 
hur de tar små steg uppåt på bridgens 
kunskapsstege, säger Peter.
 – Det är svårt att nå en hög nivå i 
bridge fort, så det är stimulerande att 
se hur dessa mindre rutinerade kan 
höja sin lägsta nivå och undvika de 
enklaste misstagen som nya spelare 
gör om och om igen, säger Per.

FoTNoT  För mer information: 
www.bridgebertheau.com.

ToTALVINNARE. När alla tävlingar 
var sammanräknade, hamnade Ulla 
Ericsson i topp. Förutom en flaska 
skumpa får hon nu välja att spela en 
tävling med någon ur ledarstaben.

VäRLDSMäSTARTIPS. När en världsmästare talar, då lyssnar man. 
Peter Bertheau ger tips i budgivning och spel.

PRATAR I koRTEN. Ett av de mer populära inslagen, var när 
ledarkvartetten uppvisningsspelade och ”pratade i korten”. 

U T B I L D N I N G  B R I D G E B E R T H E A U

>

>
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MI ANDRéN

1. Oj, vad tiden går, det är uppåt 12 år.

2. Bra stämning, trevligt – och vi hade också riktigt kul 
med Peter och Per på golfrundan. Fantastiska killar!

3. För mig har det varit viktigt att nöta grunderna. Jag 
har fått en mer förståelse för spelförarens utmaningar. 
Veckan har givit mig nya dimensioner och jag hoppas 
jag blivit en bättre spelare.

RALF GUSTAVSSoN Fick pris för veckans mest frågvise! 

1. I fyra år, sedan jag gick i pension. Jag var den ende i 
släkten som inte spelade bridge! Att börja spela bridge 
är det roligaste jag påbörjat!
2. Väldigt positivt. Ledarteamet har ett otroligt kunnande 
och de har lyckats få till en spännande variation i sina 
ämnen. Tidigare har jag varit utbildningar på Väddö 
och Djurö.
3. Sättet att tänka bridge. Att dra nytta av ledtrådar som 
finns i budgivning och spel. Jag har inte tänkt på hur 
mycket information det finns att hämta utifrån motstån-
darnas agerande. Nu kan jag måla sitsen!

ANNIkA HERTZBERG

1....I.nio.år,.sedan.jag.gick.i.pension..Mina.föräldrar.spe
lade.bridge.

2.  Toppen!.Underbara.och. trevliga. ledare..Framförallt.
är.de.tillgängliga.för.oss.vetgiriga.spelare..Möjlighet.till.
privatlektioner.uppskattade.jag.mycket.

3.  Bl.a.hur.man.värderar.sin.hand.och.två.nya.konventio
ner:.XYsang.och.SKROT..Dessa.hade.vi.särskilt.begärt.
som.ämnen.i.privatlektioner.

ÅkE FäRNLÖF
1. Jag spelade lite i lumpen och började på kurs igen 
för sex år sedan. Som ung grabb på mitt första jobb på 
Televerket (nu Telia) fick jag höra bridge varje dag. På 
samma avdelning arbetade nämligen Tjolpe Flodqvist! 
2. Det här är absolut en av de allra bästa resor jag varit 
på. Det har varit bra föredrag och arrangemang i stort. 
3. Jag känner att jag blivit lite bättre, lite mer säker. 
Tidigare tjatade jag i budgivningen gärna om min långa 
högfärg, men har nu lärt mig att det är bättre att visa 
upp 6-4-fördelning t ex. Dessutom har resan skapat 
en större bridgeglädje. Jag ska gå igenom allt material 
igen, så att kunskaperna sitter när det blir skarpt läge!

Vi frågade...    några resenärer 1) hur länge de spelat bridge, 
2) vad de anser om resan och detta nya koncept samt 3) vad de lärt sig.
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FÖRBUNDET SVENSk BRIDGE LAGkoMMISSIoNEN

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

När man ska spela ut ställs man ofta 
inför svåra val. Ska man hitta ett 
aggressivt utspel eller ett passivt? Ska 
man spela ut partnerns bjudna färg 
eller satsa på en egen? Ibland är utspel 
så svårt, att man inte ens klarar av att 
spela ut från rätt hand!
 För att undvika utspel från fel 
hand ska det första utspelet ske med 
bildsidan neråt. När du har spelat ut 
från rätt hand (med bildsidan neråt) så 
är det ett spelat kort. Ett spelat kort 
får enbart återtas på tävlingsledarens 
uppmaning och då om det har skett en 
felaktighet (som exempelvis en felaktig 
förklaring). I vissa fall kan tävlingsle
daren efter en felaktig förklaring till 
och med låta budgivningen återupptas.
 Efter det första utspelet har både 
utspelarens partner och den blivande 
spelföraren rätt att ställa frågor 
om budgivningen. Efter det vänds 
utspelskortet upp och budgivnings
perioden är nu slut. Därefter lägger 
träkarlen upp sina kort med bildsidan 
uppåt. Observera att det ska ske i den 
ordningen. 
 Om man gör sitt utspel från fel 
hand, med bildsidan neråt, kan man ta 
upp det innan det har vänds upp.
Om kortet vänds upp på grund av 
någon form av bekräftelse eller upp
maning av motståndarna så får det 
också återtas utan någon ytterligare 
korrigering. Om utspelet däremot sker 

Lk har ordet – Utspel

TEXT: CHRISTER GRäHS, Lk:S oRDFÖRANDE, oSkARSTRÖM

Ibland är utspel så svårt, att man inte ens klarar av att spela ut från rätt hand!

med bildsidan uppåt eller vänds upp 
på uppmaning av ens partner så är det 
ett felaktigt utspel. Då får spelföraren 
välja mellan följande alternativ:
 1. Att lägga upp sin hand och 
därmed bli träkarl. Träkarlen blir spel
förare. Om spelföraren börjar lägga 
upp sina kort, och därmed visar ett 
eller flera kort, måste han lägga upp 
hela sin hand.
 2. Att godkänna utspelet. Träkarlen 
läggs upp. Stickets andra kort spelas 
från spelförarens hand. Om spelfö
raren kan ha sett något av träkarlens 
kort måste han godkänna utspelet 
(men för kort som visats under bud
givningen se lag 24).
  3. Att inte godkänna utspelet och 
låta det bli ett stort straffkort. Sedan 
kan spelföraren välja att:
 (a) Begära att rätt utspelare spelar 
ut i straffkortets färg och då är kortet 
inte längre ett straffkort och plockas 
upp.
 (b) Förbjuda rätt utspelare att spela 
ut straffkortets färg så länge han 
behåller det utspelet. Då är kortet inte 
längre ett straffkort och plockas upp.
 (c) Att varken begära eller förbjuda 
ett utspel. Den rätta utspelaren får 
spela vilket kort som helst och straff
kortet förblir ett straffkort. 
 Ibland händer det att en motspelare 
inne i spelet spelar ut när det egent
ligen är någon annans tur. Dessa felak

tiga utspel kan spelföraren godkänna 
genom antingen spela på från den 
hand som är närmast i turordning 
efter det felaktiga utspelet eller på 
annat sätt tillkännage att han godkän
ner utspelet. Om spelföraren inte 
godkänner utspelet så kan han välja 
mellan 3 (ac) i texten ovan.
 Om spelföraren spelar ut från fel 
hand så har båda motspelarna rätt att 
godkänna utspelet eller kräva att det 
återtas. Om motspelarna väljer olika, 
ska den spelare som står närmast i tur 
bestämma. 
 Om motspelarna väljer att spelföra
rens utspel ska återtas och spelföraren 
har spelat ut från egen hand eller från 
träkarlens hand, när det var en motspe
lares tur att spela ut, återställer spelfö
raren det felaktigt spelade kortet. 
 Om motspelarna väljer spelförarens 
utspel ska återtas och spelföraren 
har spelat ut från fel hand, när det 
var hans tur att spela från egen hand 
eller träkarlen, tar han tillbaka det 
felaktigt spelade kortet. Han måste nu 
spela ut från rätt hand. Han får spela 
vad han vill från rätt hand. Vissa tror 
att spelföraren eller träkarlen kan få 
straffkort. Det är fel. Det innebär att i 
dessa situationer sker det inga ytterli
gare korrigeringar.
 Som ni har förstått är det inte helt 
enkelt när det blir fel. Det är därför 
man inte får döma själv vid bordet. 
Man måste tillkalla tävlingsledaren. 
Observera dock, att träkarlen får till
kalla tävlingsledaren först när felaktig
heten har upptäckts av någon annan.

L A G A R  &  D o M S L U T  U T S P E L
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B R I D G E F E S T I V A L

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. 

Topp10 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 1.5001.000500 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 SMfinal. Därutöver lottas 
10 nyttopriser ut varje dag. 
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Spärrbud
– Partnern öppnar och motståndarna spärrar

B U D G I V N I N G  S P ä R R B U D

I nr 1/15 redogjorde vi för hur vi 
själva spärröppnar och i förra numret 
(2/15) tittade vi på hur vi kan agera 
när motståndarna spärröppnar. Nu är 
det dags för att se hur vi ska agera, när 
parnern öppnat och en av motstån-
darna kliver in med ett spärrbud.

Hittills har vi tittat på situationer, då 
frågan är, om vi ska göra något när 
motståndarna öppnar med ett spärr
bud. I den här artikeln är frågan vilka 
möjligheter vi har, när vår partner har 
öppnat budgivningen och en av mot
ståndarna kliver in med ett spärrbud.
 Vad man kan säga direkt, är att ett 
spärrbud är effektivare ju tidigare det 
kommer. Om partnern hunnit bjuda 
något, vet du ju en del om hennes 
hand – och ibland räcker det för att 
du ska kunna lotsa er till rätt slutbud. 
Idealet är att partnern öppnat med en 
färg, som du har stöd i. Men ändå är 
det inte självklart hur man ska reso
nera.

MED STÖD I ÖPPNINGSFäRGEN

a)

SyD	 väSt	 norD	 öSt
  13 pass
?

b)

SyD	 väSt	 norD	 öSt
  13 2s
?

I fall a) kan du höja hjärtern till 2, 
3 och 4läget eller använda Stenbergs 
2 sang för att visa trumfstöd och 
undersöka om ni möjligen klarar mer 
än utgång.
 I b) går det inte att bjuda på samma 
sätt, för en möjlighet har försvunnit: 
du kan inte längre höja till 2läget. 
Om man tycker att 33 ska visa samma 
styrka oavsett om det är med hopp 
(som i a), eller utan (som i b), blir 
frågan då vad Syd gör med hjärterstöd 
och 69 hp?

 Nu kan man tycka, att Syd med 
så svaga kort får acceptera att han är 
spärrad och passa. Den som tänker så 
glömmer, att det finns många händer 
hos Nord som inte klarar av att bjuda 
en gång till efter Östs inkliv, efter
som det då är tänkbart att korten inte 
passar ihop, men som kan sikta mot 
utgång när hon får höra att partnern 
har stöd i öppningsfärgen och en del 
att hjälpa till med.
 Så det är viktigt att visa trumfstöd 
och det måste man kunna även om 
motståndarna spärrar. Därför sänks 
gränsen för den lägsta trumfhöj
ningen, när den blir på 3läget. Men 
om vi sänker den nedre gränsen för 
33, kan vi inte också behålla den övre 
gränsen – eftersom ett bud som visar 
stöd och 6–12 hp blir omöjligt att 
hantera, speciellt när utrymme för 
invitbud saknas. Därför tvingas du 
överbjuda något med de händer som 
du annars hade höjt till 3läget med.
 Så om du har hjärterstöd i sekvens 

TEXT: ANDERS WIRGREN, MALMÖ  ILLUSTRATIoN: ARNE LARSSoN, SUNDSVALL

Vilka möjligheter har vi, när partnern öppnat och en av motståndarna kliver in 
med ett spärrbud? Anders Wirgren ger svaren!

DEL 3
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och hoppa till 43. Om partnern har 
en hand, med vilken hon hade passat 
på 33 i ostörd budgivning, har Östs 
spärrbud fått er att bjuda för högt. 
Sådant händer, men det får du ta med 
en axelryckning. Nästa gång kanske 
spärrbudet får er att bjuda och spela 
hem en utgång som ni annars inte 
hade hamnat i. Det finns, tack och lov, 
både gungor och karuseller.

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

Bara 10 hp, men tillräckligt bra fördel
ning för att vilja spela utgång. Då kan 
du bjuda 2 sang, precis som du gjort 
om Öst passat.
 Om inklivet är på 3läget i en 
lägre färg än öppningsfärgen, kan 
man resonera på samma sätt – med 
ett undantag. Det är de riktigt starka 
höjningarna.

SyD	 väSt	 norD	 öSt
  13 3c
?

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

Eftersom möjligheten att bjuda Sten
bergs 2 sang inte längre finns, verkar 
det som om du får bjuda 43 med den 
här handen. Men eftersom du hade 
gjort det också om ruteress varit en 
hacka, blir det svårt för partnern att 
avgöra när hon bör gå vidare. Så en 
stark trumfhöjning hade varit bra att 
ha – men var hittar man den?
  I Modern Standard finns ett knep, 
och det är att bjuda överbud i öpp-
ningsfärgen. Så om Syd bjuder 4c här, 
visar det en hand som hade passat för 
svaret 2 sang utan inkliv. Däremot 
säger budet inget om vad du har i 
motståndarnas färg. Att informatio
nen inte blir bättre än så, visar än en 
gång att det är svårt att få precision i 
budgivningen när utrymme saknas.

B U D G I V N I N G  S P ä R R B U D

b) ovan, resonerar du på samma sätt 
som i ostörd budgivning. Höjer du ett 
steg har du en svagare hand än om du 
höjer två steg. Med en honnörs stark 
utgångshöjning bjuder du  
2 sang. Det blir ungefär så här:

33 ........................... 6–9(–10) hp
43 ........................... 10–12 hp
2NT ....................... 13+ hp

När motståndarna spärrar, kan man 
inte eftersträva samma precision i 
budgivningen som när de passar snällt. 
Därför får man även i den här situa
tionen försöka göra det som oftast blir 
rätt.
  Låt oss titta på några möjliga svars
händer i sekvens b).

1) s	D	5	4		3	8	6	4	3		2	kn	9	2		c	K	8	3

Du har 6 hp och hjärterstöd. Om du 
kunnat svara 23 hade du gjort det, 
men nu bör du passa. Anledningen är 
att 33 är så pass högt, att partnern inte 
kan rådfråga dig i valet mellan utgång 
och delkontrakt. Därför kommer hon 
att bjuda 43 med minsta lilla ursäkt. 
När du har all din styrka utanför hjär
tern och klena trumf, är det bättre att 
acceptera att du spärrats och passa.

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

Nu har du samma trista fördelning, 
men bättre honnörer. Då kan du 
stödja partnern till 33. Chansen till 
utgång har ökat, samtidigt som det är 
troligare att motståndarna klarar sitt 
kontrakt. Passar du, kan det mycket 
väl sluta med 110, men höjer du kan 
det leda till +50 i 3s.

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

Med 10 hp kan du välja mellan 33 och 
43. Eftersom du har bra honnörer och 
ett stöldvärde, ska du tänka positivt 

UTAN TRUMFSTÖD

Tyvärr är det inte så att du alltid har 
stöd i partnerns färg efter ett spärr
inkliv. Men du kan ju vilja bjuda ändå, 
t.ex. för att du har en egen bra färg 
och en del poäng. 
 Om du introducerar en ny färg, är 
det naturligt och rondkrav med minst 
fem bra kort i färgen.
  I dag är det ganska vanligt att ny 
färg inte är krav efter ett inkliv, men 
att spela så efter ett mellankommande 
spärrbud går inte. Ny färg måste vara 
krav, precis som att ny färg är natur
ligt och krav när partnern kliver in 
efter en spärröppning.

SyD	 väSt	 norD	 öSt
  12 3c
33

Hjärter är en ny färg, så 33 här lovar 
minst fem bra hjärter och är krav. 
Nord måste bjuda, även om alternati
ven är oaptitliga. Det enda undantaget 
är om Väst sticker in med ett bud:

SyD	 väSt	 norD	 öSt
  12 3c
33 4c pass

Om Väst höjer sin partner till 4c, 
kommer Syd att få en chans till även 
om Nord passar – vilket hon bör göra 
med något som 3253 och 12 hp. 
När man inte har något att visa efter 
ett bud till höger, berättar man det 
med ett pass.
  Men om mellanhanden passar, 
måste öppningshanden bjuda. Ofta är 
det ganska klart vad, men ibland är det 
inte alls självklart. 
 Låt oss se på några svåra händer:

>
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SyD	 väSt	 norD	 öSt
  12 3c
33 pass ?

1) s	D	kn	2		3	K	9		2	E	D	8	7	3		c	9	7	2

Utan klöverhåll är 3 sang inte att 
tänka på, och med bara tre spader kan 
du inte introducera den färgen. Frågan 
är då om du ska bjuda om rutern eller 
anse att kunghacka i hjärter räcker 
för att höja.
  Just det problemet är vanligt – och 
knepigt. Min egen inställning är att 
föredra partnerns färg om det inte ser 
helt tokigt ut. Det gör det inte här. 
Om jag haft esskungdam femte i 
ruter och två hjärterhackor, hade jag 
kunnat tänka mig 42, men inte när 
rutern bara är halvbra och jag har 
honnörhacka i partnerns färg. Så 43 
får det bli.

2) s	K	D	9	2		3	kn	8		2	E	D	8	7	3		c	7	2

Även här är 43 ett möjligt bud, men 
med fyra vettiga spader är det bättre 
att visa den färgen, när det nu kan ske 
billigt.
  Här framkommer också en skillnad 
mellan Modern Standard (MS) och 
Nordisk Standard (NS). I MS öppnar 
man med 1s med fyra spader och fyra 
ruter, så eftersom den här inledningen 
kan svarshanden räkna med fyra 
spader och minst fem ruter. I NS kan 
öppnaren ha fördelningen 4243, 
vilket gör svarshandens läge knepi
gare.

3) s	K	D	9	2		3	K	9		2	E	K	D	7	3		c	7	2

Här har vi samma fördelning som 
ovan, men så mycket som 17 hp. Hur 
visar du en så stark hand?
  Svaret är att du bjuder 3s nu också. 
Partnern kommer inte att passa, för 
spader är en ny färg. I många situa

tioner är ny färg krav. Det är det här 
också. 3sbudet lovar ingen extra
styrka, men eftersom det är en ny färg, 
får svarshanden inte passa än. 

4) s	E	4		3	K	D	6	5		2	E	D	10	3	2		c	6	5

Nu har du utmärkt hjärterstöd och 
ska förstås visa det. Problemet är 
att du också har en stark hand och 
därför vill ge partnern en vink om 
att ni kanske klarar slam. 43 räcker 
därför inte. Det skulle ju kunna vara 
ett nödbud med honnörhacka och 12 
hp. Partnerns kravbud är obegränsat 
uppåt, och om han har rätt kort, kan 
både 63 och 73 vara upplagt. Men om 
du frågar efter ess och upptäcker att 
ett saknas, vet du inte ifall motstån
darna kan vinna de två första sticken 
i klöver.
 Här finns olika teorier för vad 
öppningshandens bud visar, men 
för Modern Standard gäller samma 
princip som när svarshanden hade för 

mycket för att bjuda utgång när du 
bjöd en ny färg: man bjuder överbud i 
motståndarnas färg.
  Så 4c här säger i klartext: ”Jag har 
fint stöd i hjärter, men för bra kort 
för att bara höja till utgång.”Precis 
som i det förra fallet, säger överbudet 
ingenting om motståndarnas färg. Det 
hade varit bra om 4c hade visat kon
troll i klöver, men då får man problem 
med händer som den ovan. Därför 
börjar du med att visa trumfstödet och 
styrkan. Om partnern vill gå förbi 43, 
får ni reda ut hur det är med klövern 
senare.

SANGBUD

Om partnern öppnar, nästa hand 
spärrar och du bjuder 3 sang, så är 
det ett helt naturligt bud. Du har håll 
i inklivsfärgen och hoppas att ni kan 
vinna minst nio stick utan trumf. 
Om du gör det på grund av en egen 
långfärg, eller för att du har minst 13 

B U D G I V N I N G  S P ä R R B U D

>
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honnörspoäng spelar mindre roll. Du 
bjuder vad du tror eller hoppas kan gå 
hem.

SyD	 väSt	 norD	 öSt
  12 3c
3NT

s	E	10	7	6	3		3	K	7	2		2	kn	5		c	K	kn	3

Om du bjuder 3s, är risken stor att 
partnern antingen höjer spadern eller 
bjuder om rutern. När du har dubbel
håll i klöver, kan du inte räkna med, 
att Nord kan bjuda sang. Hamnar 
ni i spader, kan det gå illa – antingen 
för att trumfen är för klen eller för 
att motståndarna tar en stöld (eller 
två). När du vet att klövern inte utgör 
något hot, är det bättre att själv bjuda 
sang. Visst kan det tänkas att Väst 
spelar ut hjärter och tar straffen i den 
färgen, men det är en risk som i alla 
fall jag är villig att ta. Det viktiga här 
är att klövern är bra stoppad.

DUBBELT

Om du nu inte har stöd i partnerns 
färg och inte kan bjuda en ny färg, 
antingen för att du inte är tillräckligt 
stark för att kräva eller för att du 
saknar tillräckligt långa färger, men 
ändå vill bjuda – vad gör du då?
 Svaret är att du får dubbla. Liksom 
när motståndarna kliver in lågt efter 
partnerns öppningsbud, är det fråga 
om en så kallad Negativ dubbling, 
som du avger i hopp om att hitta 
ett bra kontrakt i första hand i de 
objudna färgerna. Idealet är minst fyra 
kort i alla objudna färger, men det har 
du inte alltid i verkliga livet, så det 
viktiga är att du ska ha någonstans att 
ta vägen, vad partnern än hittar på.
 Hur stark du är när du dubblar? Ja, 
säg det! Eftersom du inviterar part
nern att bjuda på 3läget, måste du ha 

viss basstyrka. Med bra längder i de 
objudna färgerna kan det räcka med 
9 hp, men ju jämnare fördelning du 
har, desto mer styrka behövs. Så om vi 
säger ett minimum av 10 hp på 3läget, 
är vi inte långt borta från sanningen.

SyD	 väSt	 norD	 öSt
  12 3c
?

1) s	E	9	3	2		3	D	9	7	6		2	K	4	3		c	3	2

Med 44 i högfärgerna och honnör 
tredje i ruter har du en perfekt hand 
för dubbelt. Har partnern en hög
färg, kanske ni klarar utgång, annars 
kommer ni ofta att kunna spela hem 
ett 3lägeskontrakt. Det kan också 
tänkas att partnern bjuder 3 sang med 
en lång ruterfärg och klöverhåll.

2) s	E	9	3		3	D	9	7	6		2	K	4	3	2		c	3	2

Här har du äkta ruterstöd och bara en 
fyrkorts högfärg, så om du dubblar och 
partnern bjuder 3s kan ni komma för 
högt, eller i fel trumf. Bjud därför 32.

3) s	E	9	3		3	K	D	9	6		2	K	4	3	2		c	3	2

Nu har du litet för mycket för att 
bjuda 32, som efter spärrbudet bara 
lovar styrka för en enkelhöjning (610 
hp). Därför dubblar du. Skulle partner 
bjuda 3s, fortsätter du med 42. Efter
som din sekvens pressar upp budgiv
ningen högre än en direkt höjning till 
32, räknar partnern med att du har 
samma styrka som en dubbelhöjning i 
ostörd budgivning.

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

Du har fem spader, men bjuder du 3s 
är det naturligt och krav. För att ha 
möjlighet att stanna på 3läget är det 
bättre att dubbla. Bjuder partnern 32 
på dubblingen, har han ingen fyrkorts 
högfärg. Då stannar ni där.

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

Här verkar det som om Öst har 
hoppat i galen tunna, för 3c lär inte 
gå hem! Men dubblar du, kommer 
Nord att bjuda i tron att det är det 
du vill. När du har längd och styrka i 
inklivsfärgen – och inte är så stark att 
du vet att ni klarar utgång, ska du i 
stället passa och hoppas något trevligt 
inträffar.
  Detta ”trevliga” är förstås att nästa 
hand passar, men att partnern håller 
igång med en upplysningsdubbling. 
Då blir det dubblade straffar ändå, när 
du struntar i att partnern vill att du 
bjuder.

SyD	 väSt	 norD	 öSt
  12 3c
pass pass D pass 
pass pass

ÖPPNARENS ÅTERBUD

När svarshanden dubblar ett spärr
inkliv, är hans minimum högre än om 
han dubblar ett vanligt inkliv, men 
det betyder inte att han kommer att 
driva på till utgång. Om öppnaren har 
en minimal hand, kan budgivningen 
stanna på delkontraktsnivå.
 Av den anledningen, får öppna
ren vara försiktig om han har en bra 
öppningshand. Det duger inte att 
återbjuda på lägsta nivå, i tron att 
budgivningen kommer att fortsätta, 
för det gör den kanske inte!

SyD	 väSt	 norD	 öSt
13 2s D pass
?

Låt oss ta några tänkbara öppnings
händer efter denna inledning.

B U D G I V N I N G  S P ä R R B U D

>
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1) s	D	4	2		3	K	D	10	4	3		2	E	kn	6	5		c	2

Du har en minimal, obalanserad öpp
ningshand och visar din andra färg på 
lägsta nivå. 32 ser självklart ut – det är 
det också.

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

12 hp och sexkorts hjärter betyder 
att 33 är rätt återbud. Eftersom du 
varken bjuder ruter eller klöver, vet 
Nord att du har en enfärgshand; och 
när du återbjuder på lägsta nivå har du 
minimum.

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

Nu har du en kung extra jämfört med 
hand 2) och kan därmed visa tillägg 
med ett hopp till 43. 

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

13 hp, fördelningen 4333 och inget 
spaderhåll betyder att du saknar vet
tiga alternativ. Det råd som Modern 
Standard ger är att återbjuda 2 sang 
för att visa en jämn 1214hand, 
men inte nödvändigtvis håll i spader. 
Tanken är, att om partnern dubblat 
med en obalanserad hand med ungefär 
10 hp, kan han då bjuda en femkorts
färg som ett naturligt, begränsat bud i 
visshet om att öppnaren har minst två 
kort i alla färger. Skulle Nord ha en 
jämn utgångsstark hand, får han inte 
höja till 3 sang utan eget spaderhåll. 
Saknar han det, bjuder han 3s, över
bud i inklivsfärgen, för att kontrollera 
om öppnaren har håll eller inte.
 Om det kan bli knepigt när mot
ståndarna spärrar på 2läget, eller på 
3läget i en lägre färg än öppningsfär
gen, är det inget mot vad det kan bli 
om spärrbudet är högre…

SyD	 väSt	 norD	 öSt
13 3s D pass
?

B U D G I V N I N G  S P ä R R B U D

>

>

1) s	7	6		3	K	D	8	3	2		2	E	10	7	6		c	K	2

Ingen vacker hand, men du har en färg 
till att visa och gör det med 42. Även 
om öppningsbudet i Modern Standard 
och Nordisk Standard bara lovar en 
fyrkortsfärg, säger du att du har fem 
hjärter när du visar en sidofärg.

2) s	7	6	2		3	K	D	8	3		2	E	10	7	6		c	K	2

Det här var inte lätt! Du har förvisso 
fyra ruter, som partnern inte känner 
till, men om du visar den färgen nu 
kommer partnern att tro att du har 
fem hjärter. Så 42 är fel bud. 3 sang 
utan spaderhåll ska vi bara inte tänka 
på. Så vad återstår?
  När inget bud passar, avger man 
inget bud. Vad du får göra är passa 
och hoppas att ni kan straffa 3s. För 
sin dubbling på så här hög nivå, ska 
partnern ha minst 10 hp, så att Väst 
ska kunna vinna nio stick är mindre 
troligt. Du passar inte för att du vill 
det, utan för att alternativen är sämre.

3) s	D	2		3	K	8	7	6	4	3		2	E	K	7	6		c	2

Att du ska bjuda på dubblingen är 
klart, eftersom du har en obalanserad 
hand. Frågan är om du ska visa din 
sidofärg eller bjuda om hjärtern, när 
den är på sex kort. I sådana situationer 
brukar jag titta på den långa färgens 
kvalitet. Om jag haft esskung sjätte 
i hjärter och kung fjärde i ruter, hade 
jag struntat i rutern och bjudit om 
hjärtern. Men nu, när rutern är bra 
och hjärtern klen, föredrar jag 42. 
Fördelen med det lägre budet är att vi 
fortfarande kan hamna i 43. Bjuder 
jag 43, är möjligheten till ett ruter
kontrakt förbi. För allt vad jag vet, 
kan både 52 och 62 vara rätt slutbud.

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

13 hp betyder att du har en mini
mal öppningshand i poäng, men din 
fördelning är desto bättre. Med fem 

ruter och singel spader bör du därför 
tänka positivt och hoppa till 52. Så 
litet som 3244 med essdam i ruter 
och klöverkung gör ju det till ett bra 
kontrakt. Har partnern ett ess därtill, 
gör ni ofta slam.

BÅDA MoTSTÅNDARNA BJUDER

Efter ett spärrinkliv är det ganska van
ligt att inklivarens partner höjer, för 
att förstärka spärren. Vi avslutar med 
att titta på några sådana lägen.

SyD	 väSt	 norD	 öSt
13 2s D 3s
?

Nords dubbling visade primärt att han 
ville bjuda över på 3läget. När Öst
Väst bjuder högre än så, är det möjligt 
att Nord gjort sitt. Därför behöver 
Syd tillägg för att bjuda frivilligt: extra 
honnörsstyrka eller extra fördelning. 
Har han inte det, passar han. Då är 
det tänkbart att budgivningen är över. 
Om inte, kan den fortsätta så här:

SyD	 väSt	 norD	 öSt
13 2s D 3s
pass pass D pass 
?

Nords första dubbling visade intresse 
för att bjuda över. Det gör den andra 
också. Den enda skillnaden är att 
minimum för den andra dubblingen 
är högre än för den första – ungefär 
en kungs skillnad. Om det kunde 
räcka med 9 hp för den första, krävs 
12 hp för den andra. Återigen är Nord 
beredd på att Syd kan tvingas straff
passa med en jämn hand – i brist på 
bättre.



Välkommen till ett av världens största 
årligen återkommande bridgearrange
mang. Den svenska Bridgefestivalen 
erbjuder dagligen tävlingar för alla kate
gorier spelare. Alla är välkomna 
– nybörjare som världselit. 
Bridgefestivalen äger rum i 
Örebro mellan fredagen den 
24 juli och söndagen den  
2 augusti 2015.

P  å den svenska Bridgefestivalen 
spelas dagligen fyra sidotävlingar. Det 
rör sig om tre bronstävlingar, varav en 
med handikappberäkning, samt en 
silvertävling. Parallellt med dessa 
avgörs under veckans gång hela sex 
SM-finaler, från SM Nybörjarträffen 
till SM Par Open. 

Festivalen inleds med den stora inter-
nationella lagtävlingen Chairman’s 
Cup – och festivalen avslutas 
med att man gräver guld 
i Guldgruvan, som 
spelas som Gröna 
Hissen över två 
dagar. Med andra 
ord: det finns täv-
lingar för alla katego-
rier spelare – det är bara 
att välja och vraka.

Förutom mästarpoäng finns prispengar 
att vinna i alla tävlingar som inte är ett 

svenskt mästerskap. Där är vinsten, 
förutom äran, medaljer, blommor 
och diplom.

Vackra Örebro ligger mellan Stock-
holm och Göteborg. Om man flyger 

till Stockholm, Göteborg, Oslo eller 
Köpenhamn fortsätter man enklast med tåg 

för att ta sig till staden. Från Stockholm 
och Arlanda flygplats, är det cirka tre 

timmars tågresa. Mer information om 
tåg och tågtider på www.sj.se.  

Bara Chairman’s Cup och SM Lag 
Veteraner kräver föranmälan. Ska 

man delta i SM-finalerna måste man 
ha kvalspelat på hemmaplan, 

men chansen finns även 
i Örebro att via Sista 

Dansen och Sista 
Chansen ta sig till 
SM-final. 

Mer festivalinfo finns 
på Internet. Adressen 

finns längst upp på 
denna sida!

”Den svenska Bridgefestivalen är helt enkelt 
fantastisk! Jag hoppas verkligen kunna komma till-
baka någon gång i framtiden. Det är spel på högsta 
nivå – och arrangemangen är av världsklass!”
Michael Byrne, England, vinnare av Chairman’s Cup 2014 

www.svenskbridge.se/festival-2015
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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!

F R Å G A  M I C k E  F Ö R S V A R  M o T  S T A R k  k L Ö V E R

FÖRSVAR MoT STARk kLÖVER

Min partner och jag har ett sangför
svar som vi gillar men inget försvar 
mot stark klöver. Går det att på något 
sätt spela med samma metoder mot en 
stark klöver som en sangöppning?

Göran Westin, Stockholm

MICkE SVARAR

Hej, Göran! Det är en alldeles 
utmärkt idé du har! 
 En möjlig variant är att låta dubbelt 
visa klöver och låta inkliv på enläget 
vara naturliga (och lite svagare än 
vanligt). Buden från 2c till och med 
2s kan sedan visa precis samma sak 
som de hade gjort i ert sangförsvar. 
Om man t ex spelar 2c som båda 
högfärgerna mot 1 sang, låter man det 
inklivet göra det även mot en klöver. 
Ett inkliv med 1 sang eller 2 sang visar 
båda lågfärgerna med mer fördelning 
ju högre man bjuder.

VAD äR ”DoPI”?

Jag har hört talas om något som kallas 
DOPI, vad är det för något?

Mikael Björin, Sollentuna

MICkE SVARAR

Hej, min namne!
 DOPI är en överenskommelse som 
används i det ovanliga fallet att någon 

av motståndarna bjuder efter det att 
vi har gjort en essfråga. Spelar man 
så, visar dubbelt av inklivet noll ess 
(vilket har gett början på konventio
nens namn) och pass ett ess (vilket 
har gett den andra halvan av namnet). 
Närmsta bud visar två ess o s v. 
 Spelar man med Roman Keycard 
Blackwood visar dubbelt noll eller 
tre ess och pass ett eller fyra medan 
närmsta bud visar två ess utan trumf
damen.

HUR kAN VI VISA koNTRoLLER?

Jag har fått lära mig att öppningshan
den ska visa en kortfärg efter att svars
handen gjort en dubbelhöjning. Om 
budgivningen går 1s3s ska alltså 43 
visa singelton i hjärter och slamin
tresse. Om man spelar så finns dock 
ingen möjlighet att kontrollbjuda. Är 
det verkligen så klokt?

Ingrid

MICkE SVARAR

Hej, Ingrid!
 För att en slam ska kunna finnas 
efter den här inledningen på budgiv
ningen är det nästan ett krav att öpp
ningshanden har en singelton. Därmed 
är det fullt rimligt att spela så att 43 
visar just detta, även om man med det 
budet tar upp mycket utrymme. 

 Med slamintresse utan en singelton 
föreslår jag istället att man bjuder 
3 sang som slaminvit – man ska ju 
ändå mycket sällan spela 3 sang med 
en gemensam högfärg. På så sätt kan 
man både äta kakan och ha den kvar, 
åtminstone nästan, eftersom svarshan
den nu har plats att kontrollbjuda.

VAD äR BäSTA ÅTERBUD?

Jag har 11 bra poäng med fördel
ningen 2335. Min partner öppnar 
med 1s och jag bjuder 2c. Nu fort
sätter partnern med 22 och jag måste 
hitta ett bud. Jag hade velat bjuda  
2 sang, men när jag bara hade hackor 
i hjärter kändes inte det som ett bra 
alternativ. Vad ska jag välja istället?

Ingrid

MICkE SVARAR

Hej, Ingrid!
 Det är helt riktigt att du inte bör 
bjuda sang utan håll i den objudna 
färgen. Istället bör du preferera öpp
ningsfärgen genom att bjuda 2s. Då 
lovar du inte stöd till partnern utan 
säger bara att du föredrar att spela 
spader framför ruter och att han får 
passa utan några tillägg. Det här budet 
förekommer ofta efter att öppnings
handen har visat en tvåfärgshand och 
är därför värt att läggas på minnet.
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Fjolårets första  tävling samlade 110 
par till start och efter 24 brickor var 
det paret Elisabet Olofsson–Hjördis 
Andersson, Lindesbergs BS, som fick 
ta emot första priset.

 – Det var lite förvånande, men det 
var kanske för att det var handikapp
tävling, säger Hjördis Andersson som 
med lite övertalning fick med Elisabet 
till Örebro.
 – Hon ringde och fick efter viss 
övertalning med mig hit. Det är inget 
jag ångrar, säger Elisabet Olofsson.
 Trots att de båda spelar för Lin
desbergs BS har de bara vid ett enda 
tillfälle före festivalsuccén spelat 
tillsammans.
 – Jag var nervös, men vi hann prata 
ihop oss i bilen hit, säger Elisabet 
Olofsson som gjorde sitt första festi
valbesök.

Elisabet Olofsson och Hjördis Andersson från Lindesberg vann direkt, 
när de satte sin fot på Bridgefestivalen!

 – Jag har aldrig spelat här förr. Det 
var trevligare än jag vågat tro, fortsät
ter hon.
 Det var först i slutskedet av brons
tävlingen som de följde resultaten lite 
noggrannare.
 – Vi såg att vi låg trea och då sa vi 
att vi skulle försöka hålla ställning
arna, säger vinnarparet.
 – Det var förvånande att vi låg trea 
och än mer förvånade blev vi när vi 
vann! säger Hjördis Andersson.

Vann i festivaldebuten
TEXT & FoTo: THoMAS WEDIN, SkÖVDE

En bättre tävlingsdebut på Bridgefestivalen får man leta efter.
 Elisabet olofsson och Hjördis Andersson vann fjolårets första tävling i festivalen.
 – Hjördis ringde och övertalade mig. Jag ångrar mig verkligen inte, säger Elisabet.

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           

B R I D G E F E S T I V A L


