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Vad/Varför:   Att få förmånen att ha riktigt stora startfält är få klubbar förunnat. Men nu är det möjligt för alla –  
   oavsett storleken på er klubbs tävlingskvällar. 
   Era resultat slås ihop med alla andra som spelar samtidigt via förbundets simultantävlingar. Det enda som    
   krävs av er, är att ni räknar er tävling i Ruter och kan rapportera den via e-post. Det är inget krav att detta    
   sker från spellokalen. 
Speldagar 2015:  September: 3*, 8, 11*, 16, 20, 21* 24, 28, 30*. Oktober: 6, 8*, 12*, 14, 20*, 22, 26, 28*. 

Speldagar 2016:  Januari: 11, 13*, 19, 22*, 27, 31. Februari: 1*, 4, 8, 10*, 16, 18*, 23*, 24, 28.
Mars: 1*, 3, 7, 10*, 13, 15, 17*, 21*, 22, 30. April: 1*, 3, 5*, 7, 11, 13*, 19, 21*, 24, 27, 29*.  

Tävling: 24 brickors par- eller barometertävling.
Frågor/anmälan: Micael Svensson, e-posta till msv@svenskbridge.se eller ring 019-277 24 82.
Kostnad: 10 kr/spelare + er normala bordsavgift.
Priser:  Mästarpoäng samt presentkort till de tre första paren på en silvertävling i Örebro + era normala priser.
Hur man gör: 1. Din klubb anmäler ert heat till Micael Svensson.
  2. Ansvarig spelledare får de givar som ska spelas från Micael omkring två veckor före spelstart.
  3. Ni spelar er tävling som vanligt (starttid måste vara mellan 18 och 19). Ni tar ut den extra avgiften om 
      10 kronor , vilken regleras senare via klubbens ruterkonto.
  4. Spelledaren skickar sin “Rutertävling” när tävlingen avslutats. Filen (mc2) skickas till Micael.
  5. Micael räknar om tävlingen, där alla resultat ligger till grund för slutresultatet.
  6. Mästarpoäng (det ingår i kostnaden), priser (presentkort till de främsta i landet) och resultat publiceras  
      på www.svenskbridge.se så snart det sista heatet rapporterat in sina resultat.

Anmäl din klubb nu och var med om en spännande tävling! 

Mera information: www.svenskbridge.se (klicka där på simultantävlingar)

 

 

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

November: 3, 6*, 9*, 11, 15, 17*, 19, 23, 25*. December: 1, 3*, 7*, 9, 15*, 17. 

Maj: 3*, 11*, 12, 16, 20*, 24, 26*.    * = Dagtid.  

Kul för fler!
Simultantävlingar!
– nu även dagtid och söndagar!
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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

Hösten har kommit och bridge
säsongen är i full gång ute i landet. 
Härligt! Men är det några medlemmar 
som inte längre kommer till klubbens 
spelkvällar? Funderar du, precis som 
jag, vart en del spelare tog vägen. De 
kom troget vecka efter vecka och helt 
plötsligt möter du dem inte längre 
vid de gröna borden. Varför har de 
givit upp bridgen? Kanske har de flyt
tat, blivit sjuka eller t o m gått bort. 
Anledningen kan också vara en helt 
annan, t ex att de inte längre har någon 
att spela med. De kanske sitter där
hemma i sin ensamhet och inget hellre 
vill, än att komma ut och spela bridge. 
Men de tar sig inte för, de vill inte el
ler vågar inte besvära.
 Jag har ett förslag. För klubben, för 
dig och för den tidigare medlemmens 
bästa – fundera igenom vilka spelare 
som de senaste åren inte längre kom
mer till er klubb. Ring sedan dina 
tidigare bridgevänner! Kanske blir 
du den som ger dem deras hobby och 
gemenskap tillbaka. De kommer att 
vara dig evigt tacksamma!

 Sverige är inne i en framgångsera 
med stora internationella framgångar. 
Läs mer om sommarens svenska  
medaljregn i Tromsø i detta nummer. 
 Vi har även lagt ännu en Bridgefes
tival bakom oss, den 21:a i ordningen. 
Jag slutar aldrig att imponeras över 
festivalens superduktiga funktionärer. 
Över hela linjen fungerar det prick
fritt. Ska en tävling starta kl 10.00 och 
464 par ramlar in, som det gjorde den 
där morgonen tisdagen 28 juli, så star
tar tävlingen smärtfritt på utsatt tid. 
Imponerande!
 Antalet simultantävlingar utökas 
denna säsong. Styrelsen har beslutat 
att erbjuda de populära simultantäv
lingarna både dagtid och på söndagar. 
Hela schemat ses i informationsan
nonsen på motsvarande sida. 
 9–10 oktober hålls Riksstämma i 
Örebro. Kanske får vi efter 18 år en 
ny ordförande. Jag står till förfogande 
för ytterligare två år, men eftersom jag 
svingat ordförandeklubban dubbelt så 
länge som någon annan, kanske tiden 
är inne att hitta en ersättare. 

Fundera igenom vilka spelare som inte längre kommer till er klubb.  
Ring sedan dina tidigare bridgevänner! uppmanar Mats Qviberg i ledaren.

Ring en vän!



 

KALENDERN
SEPTEMBER

1213 JSM par i Uppsala
1213 Guldtävling,  
 Guldskvadern i Sundsvall
19 Allsvenskan Div 3
2627 Allsvenskan Div 2

OKTOBER

34 Rekommenderad spelhelg  
 SM Damer kval
910 Riksstämma i Örebro
1011 Distiktstävlingsledarträff 
 i Örebro
2325 Allsvenskan Elitserien
24 Allsvenskan Div 3

NOVEMBER

78 Allsvenskan Div 2
1215 Svenska Cupen slutspel 
 i Uppsala
2829 Rekommenderad spelhelg,  
 SM mixed kval

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.

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

SIMULTAN-
NYHETER!
Vi testar att köra några simultan
tävingar på dagtid och även sön
dagskvällar nu i höst. Se program 
som finns på hemsidan och på  
sid 2 i denna tidning. Intresserade 
anmäler sig på 019277 24 80 eller
kansliet@svenskbridge.se.

Roger Wiklund
rwi@svenskbridge.se
026-65 60 77
Bor: Falkenberg

Kommer gärna till er och pratar 
om: Etik & Uppförande, Hur man 
lägger upp en nybörjarkurs, 
Sponsring, Tips & Tricks för den 
nya spelaren samt allt som har 
med juniorbridge att göra.
 
Övriga tips: Skulle det uppstå 
pinsamma tystnader pratar 
Roger gärna om travhästar, 
campingplatser och frimärks-
samlande.
 

Micke Melander
mme@svenskbridge.se
026-65 60 75
Bor: Falkenberg

Svänger gärna förbi er klubb 
och gör er mer upplysta av-
seende: Klubbutveckling, Att 
vara tävlingsledare, Bridgelärar-
jobbet, Marknadsföring och allt 
ni vill veta om vad som händer 
i Förbundet.
 
Övrigt om Micke: Har jobbat 
åt förbundet sedan Hedenhös 
var i farten. Syns ofta med 
motorsågen i skogen där han får 
utlopp för sina aggressioner :-) .

Eftersom er klubb är med i Svenska Bridgeförbundet har ni som en av era medlemsförmåner 
tillgång till rikskonsulenterna. Denna brokiga skara består av fyra gentlemän utspridda i vårt land. 

Konsulenterna kan hjälpa er och er klubb med allehanda frågor och här ska vi tydliggöra
deras  specialiteter. Ofta kan ni kostnadsfritt bjuda in dem för att hålla kurser och kortare 

föreläsningar, allt från 15 minuter till en heldag, missa inte denna chans!

Tommy Andersson
tan@svenskbridge.se
026-65 60 73
Bor: Linköping

Packar gärna sin lilla blåa Suzuki 
Alto och kommer till er klubb 
med information om: Hur 
man förbereder och genomför 
klubbtävlingar, Hur man får 
ut det mesta av våra tekniska 
hjälpmedel, Ruter, Bridgemate 
och projektorer samt TL-kurser 
på alla nivåer.
 
Bra att veta om Tommy: 
Har en dubbelgångare på 
västkusten, är en rackare på 
att prata baklänges.
 

Thomas Winther
twi@svenskbridge.se
026-65 60 76
Bor: Sölvesborg

Förärar er gärna med ett besök 
innehållande information om: 
Hur man använder klubbens 
hemsida i Spader, Våra vanli-
gaste domslut, Varför man bör 
använda deklarationer, Stopp & 
Alert på klubben, Demonstra-
tion om hur man använder 
Bridgemate/Projektorer samt 
allt om Ruter.
 
Viktigt vetande: Försvinner 
Thomas lockar ni lätt fram 
honom genom att vifta med 
en nykokt färsk vit sparris.

Detta var bara ett axplock av allt de här gossarna kan hjälpa er med, 
tveka inte att skicka iväg ett mail eller slå en signal om ni vill ha hjälp med något i er klubb!

KONSULENTEN 
– Någon att hålla i handen när det blåser kallt!

TELEFONNUMMER 
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

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.

OM MEDLEMSAVGIFT
Om man tappat bort inbetalnings
kortet, går det bra att ange sitt 
Midnr och klubbnamn och sätta in 
pengar på Bankgirot 3733482.
Frågor angående medlemsavgifter?
Kontakta kansliet! Tel 019277 24 80 
eller kansliet@svenskbridge.se.

EN TIDNING

Som ett led av mångas önskning
ar så kommer vi bara skicka ut 
ett exemplar av tidningen Bridge 
till varje hushåll. Detta sker med 
automatik ifrån detta nummer 
4/2015.
 Är det någon som verkligen 
vill ha ett extra nummer av tid
ningen så anmäler man det till 
kansliet på tel 019277 24 80 
eller kansliet@svenskbridge.se
Ni som inte vill ha tidningen i 
pappersformat 
utan bara vill 
läsa den elek
troniskt får 
gärna också 
höra av sig.
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Roger Wiklund
rwi@svenskbridge.se
026-65 60 77
Bor: Falkenberg

Kommer gärna till er och pratar 
om: Etik & Uppförande, Hur man 
lägger upp en nybörjarkurs, 
Sponsring, Tips & Tricks för den 
nya spelaren samt allt som har 
med juniorbridge att göra.
 
Övriga tips: Skulle det uppstå 
pinsamma tystnader pratar 
Roger gärna om travhästar, 
campingplatser och frimärks-
samlande.
 

Micke Melander
mme@svenskbridge.se
026-65 60 75
Bor: Falkenberg

Svänger gärna förbi er klubb 
och gör er mer upplysta av-
seende: Klubbutveckling, Att 
vara tävlingsledare, Bridgelärar-
jobbet, Marknadsföring och allt 
ni vill veta om vad som händer 
i Förbundet.
 
Övrigt om Micke: Har jobbat 
åt förbundet sedan Hedenhös 
var i farten. Syns ofta med 
motorsågen i skogen där han får 
utlopp för sina aggressioner :-) .

Eftersom er klubb är med i Svenska Bridgeförbundet har ni som en av era medlemsförmåner 
tillgång till rikskonsulenterna. Denna brokiga skara består av fyra gentlemän utspridda i vårt land. 

Konsulenterna kan hjälpa er och er klubb med allehanda frågor och här ska vi tydliggöra
deras  specialiteter. Ofta kan ni kostnadsfritt bjuda in dem för att hålla kurser och kortare 

föreläsningar, allt från 15 minuter till en heldag, missa inte denna chans!

Tommy Andersson
tan@svenskbridge.se
026-65 60 73
Bor: Linköping

Packar gärna sin lilla blåa Suzuki 
Alto och kommer till er klubb 
med information om: Hur 
man förbereder och genomför 
klubbtävlingar, Hur man får 
ut det mesta av våra tekniska 
hjälpmedel, Ruter, Bridgemate 
och projektorer samt TL-kurser 
på alla nivåer.
 
Bra att veta om Tommy: 
Har en dubbelgångare på 
västkusten, är en rackare på 
att prata baklänges.
 

Thomas Winther
twi@svenskbridge.se
026-65 60 76
Bor: Sölvesborg

Förärar er gärna med ett besök 
innehållande information om: 
Hur man använder klubbens 
hemsida i Spader, Våra vanli-
gaste domslut, Varför man bör 
använda deklarationer, Stopp & 
Alert på klubben, Demonstra-
tion om hur man använder 
Bridgemate/Projektorer samt 
allt om Ruter.
 
Viktigt vetande: Försvinner 
Thomas lockar ni lätt fram 
honom genom att vifta med 
en nykokt färsk vit sparris.

Detta var bara ett axplock av allt de här gossarna kan hjälpa er med, 
tveka inte att skicka iväg ett mail eller slå en signal om ni vill ha hjälp med något i er klubb!

KONSULENTEN 
– Någon att hålla i handen när det blåser kallt!

 019-277 24 87                   019-277 24 85                019-277 24 83         019-277 24 86
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P R O F I L E N  S I G G E  F Ü R S T S  B A R N

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

KRYSSNINGAR | HÄLSORESOR | RUNDRESOR | LÅNGTIDSRESOR

Ett urval av 
våra bridgeresor 

Vi har lång erfarenhet av att ordna bridge-

resor. Natur- och kulturupplevelser kombineras 

med trivsamt bridgespel under ledning av våra 

erfarna bridgeledare. Många är ni som under 

åren har spelat bridge med oss. Vi spelar inte 

om pengar, utan för att det är roligt.

JUL & NYÅR PÅ TURKISKA RIVIERAN. Njut av All Inclusive och lyxen 
att bli serverad jul- eller nyårssupén. Året avslutas med trivsamt bridgespel 
lett av vår bridgevärd Peter Antoni, på vårt utvalda hotell Von Resort 
Golden Coast★★★★ strax utanför Side. Vår värd/värdinna stationerad på 
plats ordnar med service och trevliga tillvalsutflykter.
Avresa från Stockholm och Köpenhamn. Julresa 19/12 och Nyårsresa 26/12. 
8 dagar. Jul- och nyårsresa 19/12. 15 dagar. Pris från 9.995:- / 16.995:-

BRIDGEKURS I ALMUÑÉCAR. Vi upprepar succén med vår bridgekurs 
under två veckor i gemytliga Almuñécar. En kurs för dig som vill lära sig 
detta roliga spel, eller för dig som redan spelar och vill öka dina kunskaper. 
Kursledare och värd under de två veckorna är Mats Bud. 
Avresa från Stockholm (Köpenhamn) 27/2. 15 dagar. Pris från 12.995:-

BRIDGERESA TILL PRAG. Vi reser till gyllene staden Prag på våren och 
insuper den härliga atmosfären. Hela Gamla stan är erkänd som kulturminne 
och finns med på UNESCOs världsarvslista. Här bor vi på centralt belägna 
hotell Majestic och kombinerar bridgespel med spännande utflykter. 
Bridgevärd är Mats Bud.
Avresa från Stockholm och Köpenhamn 24/4. 6 dagar. Pris från 8.595:-

BRIDGEKRYSSNING M/S BIRKA. Följ med på våra Bridgekryssningar 
med M/S Birka. Vi varvar bridgespel med god mat, dans och shopping.
Avresa från Stockholm/Stadsgårdskajen. 8/11 2015. 31/1, 3/4, 25/9, 
20/11 2016. Gratis bussanslutning erbjuds. Pris från 1.095:-

Bridge-
resor med 
omtanke & 

kvalité!

GT_SvenskBridge_4-15_210x297_Bridgeresor_Turkiet_mfl.indd   1 2015-08-10   11:50

BK S:t Erik är Sveriges största klubb 
med över 2 500 medlemmar. En del 
kommer hit för att möta nya männis
kor med samma passion för bridgen, 
andra för att träna och utvecklas i 
denna sport. Det händer att man i 
lokalen träffar spelare som har blivit 
kändisar utanför bridgen. Jag intervju
ade ett charmfullt syskonpar som har 
blivit mycket omtyckta och populära 
för sin vänliga attityd, humor och 
öppenhet. De heter Lena och Håkan 
och är barn till den folkkäre sångaren, 
skådespelaren och radioprogramleda
ren Sigge Fürst.
 Spelade er far bridge – och hur lärde 
ni er detta spel?
 – Vi har spelat familjebridge sedan 
vi var små. Det var på 50talet, säger 
Håkan. Vi satt bakom föräldrarna 
och tittade, men det var en annor
lunda bridge med egna hemmaregler. 
Kortspel av olika slag har alltid spelats 
i familjen, rumba, kasino, canasta osv.
 Lena gick kurs och började spela 
dagbridge tre gånger i veckan, oftast 
med sin partner Karin Falck. Håkan 
spelade mycket på 60talet, men sedan 
blev det uppehåll i 30 år. Nu har han 
tid och lust att ägna sig åt bridgspel 
mer regelbundet.
 Hur var det att ha Sigge som pappa?
 – Han var världsberömd i hela 
Sverige, en superstar, säger Håkan. 
Hans radioprogram Frukostklub
ben med signaturen ”God morgon, 
God morgon” som sändes kl 07.10 
på lördagar kände varenda människa 
till. 1963 anställdes han av Ingmar 

En pratstund med Sigge Fürsts barn

Bergman på Dramaten och fick stora 
teaterroller. Han var ödmjuk och 
tacksam över att ha lyckats så bra i 
livet.
 – Han jobbade hårt, men var 
hemkär och tillbringade mycket tid 
med oss. Han var en snäll pappa med 
ansvar för inköp av mat och annat till 
hemmet och han hade gröna fingrar, 
tillägger Lena.
 Hur reagerar folk på klubben när 
de får veta att ni är barn till Sigge?
 – De flesta är nyfikna och ställer 
frågor om honom, berättar Håkan. 
Jag liknar pappa till utseendet och det 
händer även på andra offentliga ställen 
att någon kommer fram och säger: 
Ursäkta, jag måste bara få fråga: Är du 
möjligen släkt med Sigge Fürst?
 Hur skulle livet utan bridge se ut?
 – Det skulle bli tomt. Trots att jag 

har andra sysselsättningar och barn
barn att umgås med, kan jag inte före
ställa mig livet utan bridge. Jag bor 
i Enebyberg och spelade golf förut, 
men nu har jag slutat och spelar gärna 
bridge istället, säger Lena.
 – Jag har en längre bit till klubben 
än Lena, eftersom jag bor på Öster
len i Skåne. Nu letar jag efter en liten 
bostad i Stockholmstrakten för att 
kunna spela med Lena oftare. Har du 
något tips om en lämplig lägenhet åt 
mig? frågar Håkan.
 Skulle Sigge trivas på S:t Erik om 
han levde idag?
 Lena och Håkan är helt eniga om 
svaret.
 – Nej! Han skulle tycka att det är 
för allvarligt. Han gillade skratt och en 
mer avslappnad atmosfär. Vi med. Vi 
spelar för att ha roligt!

TEXT OCH FOTO: ELENA STRöM, STOCKHOLM

Elena Ström möter Lena och Håkan, barn till den folkkära sångaren, 
skådespelaren och radioprogramledaren Sigge Fürst.

Lena och Håkan, Sigge Fürsts barn.
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Ett urval av 
våra bridgeresor 

Vi har lång erfarenhet av att ordna bridge-

resor. Natur- och kulturupplevelser kombineras 

med trivsamt bridgespel under ledning av våra 

erfarna bridgeledare. Många är ni som under 

åren har spelat bridge med oss. Vi spelar inte 

om pengar, utan för att det är roligt.

JUL & NYÅR PÅ TURKISKA RIVIERAN. Njut av All Inclusive och lyxen 
att bli serverad jul- eller nyårssupén. Året avslutas med trivsamt bridgespel 
lett av vår bridgevärd Peter Antoni, på vårt utvalda hotell Von Resort 
Golden Coast★★★★ strax utanför Side. Vår värd/värdinna stationerad på 
plats ordnar med service och trevliga tillvalsutflykter.
Avresa från Stockholm och Köpenhamn. Julresa 19/12 och Nyårsresa 26/12. 
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BRIDGEKURS I ALMUÑÉCAR. Vi upprepar succén med vår bridgekurs 
under två veckor i gemytliga Almuñécar. En kurs för dig som vill lära sig 
detta roliga spel, eller för dig som redan spelar och vill öka dina kunskaper. 
Kursledare och värd under de två veckorna är Mats Bud. 
Avresa från Stockholm (Köpenhamn) 27/2. 15 dagar. Pris från 12.995:-

BRIDGERESA TILL PRAG. Vi reser till gyllene staden Prag på våren och 
insuper den härliga atmosfären. Hela Gamla stan är erkänd som kulturminne 
och finns med på UNESCOs världsarvslista. Här bor vi på centralt belägna 
hotell Majestic och kombinerar bridgespel med spännande utflykter. 
Bridgevärd är Mats Bud.
Avresa från Stockholm och Köpenhamn 24/4. 6 dagar. Pris från 8.595:-

BRIDGEKRYSSNING M/S BIRKA. Följ med på våra Bridgekryssningar 
med M/S Birka. Vi varvar bridgespel med god mat, dans och shopping.
Avresa från Stockholm/Stadsgårdskajen. 8/11 2015. 31/1, 3/4, 25/9, 
20/11 2016. Gratis bussanslutning erbjuds. Pris från 1.095:-

Bridge-
resor med 
omtanke & 

kvalité!
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Medaljregn i Tromsø!
Svenska framgångar i öppna EM

I N T E R N A T I O N E L L T  E M

Det var kallt i Tromsø, det var kallt 
vart man än begav sig. Iskylan gjorde 
att norrmännens slogan om ”The 
Arctic Bridge Experience” bara blev 
mer och mer sanningsenlig. Lite klok 
var man allt, när man bestämde sig för 
att shorts inte skulle ingå i packningen 
som skulle med dit upp, men att räkna 
ut att det skulle packas ned långkal
songer, mössa och vantar klarade jag 
inte av. Jaja, det regnade i vart fall 
inte!

SENIORER LAG

Svenska Take med Leif Trapp, 
Gunnar Elmroth, Kent Karlsson och 
Kalle Aldeborg tillhörde favoriterna i 
klassen seniorlag. Laget gick igenom 
turneringen som en bulldozer och 
blev guldmedaljörer i imponerande 
stil.
 I rond tre mötte Take lag Walger då 
följande intressanta bricka spelades. 
Elmroth blev spelförare i 4s i det 
öppna rummet.

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

SyD	 väSt	 norD	 öSt	
Harsanyi Trapp Mattsson Elmroth

	 	 1c* 3s 
pass 4s pass pass 
pass

SyD	 väSt	 norD	 öSt	
Karlsson Kendrick Aldeborg Jourdain

	 	 1NT 2s 
pass 43 pass pass 
pass

Syd fann inte att spela ut en dödande 
ruter eller klöverknekt. Det var vitalt 
för motspelarna, att omedelbart ta 
bort en av spelförarens ingångar till 
bordet för att sedan kunna få stjäla 
ned sig i trumf, när Nord hade ett 
naturligt trumfstick.
 Harsanyi spelade ut hjärtertre. 
Spelföraren hoppade upp med esset 
för att fortsätta med hjärterdam. När 
Nord inte täckte med kungen, valde 
Elmroth att saka en klöver för att 

TEXT & FOTO: MICKE MELANDER, FALKENBERG

Det blev medaljer i flera klasser i norska Tromsø, där öppna EM avverkades 
under midnattsol i juli. Medaljregnet fortsatte sedan i juniorernas EM.

EM-brons till Cecilia Rimstedt och Johan Upmark.
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I N T E R N A T I O N E L L T  E M

sedan upprepa baklängesmasken ännu 
en gång och saka bort sin sista klöver, 
när Nord återigen inte valde att täcka 
knekten. Nu kunde Syd stjäla och 
spela en ruter, som spelföraren pro
vade att släppa till handens dam. Nord 
gick dock i med kungen och provade 
vinna stick för klöveress. Men spelfö
raren kunde stjäla, spela en trumf till 
bordets dam och stjäla en klöver på 
returen. Spaderess följde, som berät
tade om att Nord startat med knekt
fjärde i spader, varpå spelföraren 
kunde spela ruter till bordet ess och 
ännu en ruter. Läget:  

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

Nord hade ingenting att göra när 
spelföraren valde detta spelsätt. Om 
han stal, skulle spelföraren kasta sin 
ruterförlorare och om Nord sakade, 
skulle han vinna för damen och sedan 
peta in Syd på en ruter – och garan
teras två stick med K10 i spader. 
Jämn hemgång. Ett vackert lir – men 
historien tar inte slut där!
 I slutna rummet var David Ken
drick spelförare i 43 och fick klö
verkung i utspel. Så långt var allt bra 
för motspelarna, som var på väg att 
ta en bet i kontraktet. Nord skiftade 
korrekt till trumf och som gick till 
spelförarens nia ,som då tog för hjär
teress och spelade ännu en rond som 
Nord vann med kungen. Aldeborg 
tog nu för klöveress och såg inte faran, 
då han blickade in i knektfjärde i 
spader och dessutom hade ruterkung 

på handen. Han fortsatte passivt med 
ännu en klöver till spelförarens dam. 
 Kendrick kunde nu ta för ruteress 
och köra trumfen i botten. Slutläge:

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

Spelförarens sista hjärter skvisar Nord 
i spader och ruter. När Nord valde att 
hålla ruterkungen, sakade spelföraren 
ruterdamen och kunde ta över spader
dam med kungen för att begära resten, 
när spaderknekt föll under esset.
 Att få se två fantastiska slutspel på 
samma giv i olika kontrakt är onekli
gen inte vanligt förekommande! 

MIXED LAG

I denna klass blev det svenskt brons 
genom Cecilia Rimstedt och Johan 
Upmark. De spelade tillsammans 
med amerikanarna Cenk Tuncok och 
Karen McCallum samt Österrikes 
Alexander Wernle i lag Full House.

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

SyD	 väSt	 norD	 öSt	
Leslie Hoftianska Allerton Bertheau

	 	 13 pass
2c pass 22 pass 
2s D pass pass
3c pass 33		 pass
43 pass pass pass

Katrine Bertheau visade prov på hur 
slipstenen ska dras då hon med sitt lag 
Casino Floor tog sig an Badger.
 Katrine spelade ut en spader 
till partnerns ess och mer spader. 
Berthaeu kom in på knekten och fort
sätta med spaderkung, som tvingade 
spelföraren att stjäla på handen. Med 
fyra trumf på handen hade hon bilden 
klar för sig, hur beten skulle tas. Öst
Väst hade ju redan fått två spaderstick, 
ett tredje skulle komma senare i trumf 
och bara hon duckade en hjärter 
skulle hennes fjärde trumf bli det 
betande sticket. Så blev det också, när 
spelföraren spelade en ruter till kung 
för att sedan släppa runt hjärterdam. 
 I sextondelsfinalen ställdes Peter 
Fredin och hans norska lagkamrater 
mot helnorska Helness. Det var en 
jämn match där bara några imp skilde 
i halvlek. Andra halvlek bjöd på den 
ena smockan efter den andra och lagen 
följdes åt fram till bricka 23, då Fredin 
lyckades med en av sina fantastiska 
Fredindubblingar – och lurade upp 
flerfaldige världsmästaren Tor Helness 
på läktaren.

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

SyD	 väSt	 norD	 öSt	
Blaagestad T. Helness Fredin G. Helness

pass 1c pass 12 
1s pass pass D
pass 23		 pass 2s*
pass 2NT pass 3NT 
pass pass D (!) pass 
pass pass

Om vi börjar med vad som hände i det 
andra rummet så gick budgivningen 
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rätt och slätt, 1c–3NT.  
 Motspelarna attackerade spadern 
och spelföraren duckade två gånger. 
Efter att ha kommit in på spaderess 
drev man ut hjärteress och när det satt 
på rätt hand, ur spelförarens perspek
tiv, och klövern 33 fanns nio stick.
 Vid Fredins bord spelades samma 
kontrakt, men dubblat. Fredin spelade 
ut spadersju, som gick till tio och 
kung. Helness var i tankesmedjan 
en bra stund innan han plötsligt tog 
för esset och spelade en hjärter mot 
bordet. Fredin gick i med esset, tog 
för damnia i spader och returnerade 
ännu en hjärter. Helness vann nu 
med bordets kung, för att spela en 
klöver till handens kung. Sedan slog 
han en klövermask över Fredin, med 
bordets tia. När Syd plötsligt dök 
upp med knekten och kunde bärga 
de två godspelade spadersticken var 
det omgående två bet för 500 och 
15 imp. Fredins lag www.guts.com 
vann matchen med 69–54 efter det 
att Helness inte var sig själv efter den 
magiska dubblingen! 
 Fredin briljerade även med följande 
hand:

s	E	K	7	5		3	E	6		2	D	7		c	E	D	8	5	3

Peter Fredin tyckte att 2 sang var ett 
lämpligt öppningsbud. Partnern höjde 
till 3 sang som passades runt. 

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

Dybdahl (Öst) hade det inte lätt när 
han skulle spela ut. Många skulle 

säkert välja en passiv spader. Nu hade 
Dybdahl större visioner och gick till 
attack, genom att spela ut klöversju.
 Fredin vann med damen på handen 
och spelade hjärteress följt av en hjär
ter till bordets dam, som stod. Ännu 
en hjärter följde, som godspelade 
bordets knekt, medan Fredin sakade 
en klöver från handen. Nu hade han 
nio stick i sin korg och det spelade 
egentligen ingen roll vad motspelarna 
gjorde. Dybdahl fortsatte på den 
inslagna vägen och returnerade klö
verkung. Fredin vann med esset och 
fortsatte med mera klöver. Dybdahl 
fann nu att returnera ruter, men när 
partnern bara såg till att spelföraren 
var tvungen att vinna på handen och 
Fredin fick vinna stick för sin dam 
blev det 11 stick. 
 Vid det andra bordet fick man 
tresangaren på andra handen. Elakt 
ruterutspel inledde. När motspelarna 
såg till att ducka andra rutersticket, så 
att deras kommunikation fanns kvar, 
och alla vitala kort satt fel, var spelfö
raren chanslös. Två bet.

öPPNA PAR

I denna klass blev det svenskt silver, 
genom Anders Morath–Bengt Erik 
Efraimsson. Likt Sherlock Holmes 
kom Anders med ett trevlig motspels
problem till mig. Anders påstod sig 
spela hem 6 sang, något som norske 
Ingebrigtsen inte mäktade med. 
 Hade du klarat problemet? Så här 
såg spelförarens uppgift ut i 6 sang.

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

Väst spelade ut ruterfyra. Spelföraren 
gick i med esset varpå Öst bekände 
med ruterknekt!
 Spelföraren tog därefter för fem 
ronder klöver. Det visade sig, att Väst 
hade börjat med en klöver och Öst 

Silvermedaljer i EM-par till Anders Morath och Bengt-Erik Efraimsson.

I N T E R N A T I O N E L L T  E M
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Emma Sjöberg blev Emma Övelius på 
midsommarafton. Det var också under 
bröllopsfesten som Emma och Sandra 
Rimstedt bestämde sig att spela EM i 
Tromsø.
 – Jag hade inga planer på att åka dit, 
men nu skulle Sandra ändå åka dit, 
eftersom hennes kille skulle spela där, 
så då blev det att vi anmälde oss till 
den öppna klassen i dampar, berättar 
Emma.
 Paret Emma och Sandra är ett väl
oljat par.
 – Jag och Sandra har spelat ihop 
under många år i lag och vi har både 
silver och brons i dam och junior
sammanhang.
 Medan Emma Övelius bor i Stock
holm har Sandra Rimstedt sin hemvis
telse i New York.
 Det gör att det inte blir särskilt ak
tuellt att spela partävlingar ihop.
 – Det tror jag inte vi gjort på fem år.
 Men nu passade det bra och paret 
gick hela vägen i TromsøEM.
 – Vi brukar börja dåligt. Det gjorde 
vi den här gången också. Kvalet gick 
inte så bra. säger Emma Övelius.
 Övelius och Rimstedt hamnade i 
Bsemifinalen som de senare vann på 
vägen mot EMguldet.
 – Guldet var verkligen efterlängtat. 
Det är något vi velat ha länge. Det var 
jätteroligt, men inte lika stort som att 
vinna i lag, tycker jag.

 Sverige tog många medaljer under 
Europamästerskapet i Nordnorge.
 – Det var kul att det gick bra både 
i öppnaEM och JEM. Vi har många 
duktiga yngre spelare och en bra topp. 
Det är resultatet av att det satsas. 
Junior kapten Per Leandersson har 
byggt upp något riktigt bra.
 Som så många andra svenska lands
lagsspelare drog Emma vidare till 
Nationals i Chicago efter Bridgefes
tivalen.
 – Annars vet jag inte riktigt vad 
det blir framöver. Men nästa år får vi 
se till att vinna lagEM eller lagOS, 
säger Emma som till vardags jobbar 
inom hälso och sjukvården med att 
hitta nya lösningar inom förebyg
gande vård.

Bröllopsfest la grunden 
till EM-guld
TEXT: THOMAS WEDIN, SKöVDE  FOTO: MICKE MELANDER, FALKENBERG

Med bara veckor kvar till EM bestämde sig Emma övelius och 
Sandra Rimstedt för att delta i den öppna klassen i dampar. 
Det blev guld!

Emma.

med fyra. Väst sakade två ruter och 
två hjärter och Öst sakade en spader. 
Därefter följde fyra ronder spader, på 
den tredje spadern sakade Väst. Väst 
hade haft två spader från början och 
Öst fem. Väst sakade återigen en ruter. 
 Spelföraren är nu i ett slutläge med 
fyra kort kvar, när han begär spader
kung från bordet:

	 	 s	K
	 	 3	6
	 	 2	 10	7
	 	 c	—
	 	 	 	
	 	 	 	
					 	 	
	 	 	
	 	 s	—
	 	 3	K	9
	 	 2	 K	8
	 	 c	—

När spaderkung spelas, följer Öst 
färg. Om Öst har hjärteress ska man 
saka en ruter och helt enkelt spela en 
hjärter mot kung för hemgång.
 Om Väst har hjärteress, ska du 
däremot saka en hjärter och peta in 
Väst på hjärteress, för att få vända in i 
rutergaffeln och notera hemgång.
 Så ”my dear Watson”, vem har hjär
teress och varför?
 Elementärt, sa Morath. Varför i hela 
världen skulle Öst saka en spader på 
den femte klövern, om han hade hjär
teress och därmed hade kunnat beta 
kontraktet genom att bara hålla sin 
spader med hjärteress kvar på handen?
 Hela given:

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

I N T E R N A T I O N E L L T  E M
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E M  V E T E R A N  L A G

Sverige nådde fina framgångar under 
EM i norska Tromsø.
 Ett av gulden togs av veteranerna i 
den öppna lagklassen.
 – Det var stabilt från start till mål 
från alla håll och kanter. Jag hade trott 
att det skulle vara fler lag. Jag tror 
att det blev ett visst geografiskt tapp, 
säger en av guldmedaljörerna, Gunnar 
Elmroth.
 I laget spelade också Kent Karlsson, 
Kalle Aldeborg och Leif Trapp.
 Totalt 14 lag gjorde upp om medal
jerna.
 Mästerskapet inleddes med att 
samtliga nationer mötte varandra; de 
fyra främsta spelade sedan semifinal.
 – Det fanns ett antal lag med poten
tial, men de hamnade inte så högt upp, 
berättar Gunnar Elmroth.

”KAXIGT” VAL AV MOTSTÅNDARE

Som etta fick svenskarna välja mot
stånd i semifinalen.
 – Vi frågade en norsk landslags
spelare vilket lag han skulle ha valt. 
”Inte Sorvoll” sade han. Vi tog dem i 
alla fall. Jag såg i programbladet att de 
tagit EMmedalj tidigare. Det kanske 
var ett kaxigt val, säger Elmroth och 
fortsätter.
 – De slutade fyra i grundserien och 
jag tycker att vi hade ett hyfsat grepp 
om dem.

TEXT: THOMAS WEDIN, SKöVDE  FOTO: MICKE MELANDER, FALKENBERG

Det blev svenskt guld i den öppna klassen för veteranlag i Tromsø genom 
Leif Trapp, Gunnar Elmroth, Kent Karlsson och Kalle Aldeborg.

 Svensklaget fick en bra start i semi
finalen.
 – Vi vann den första delen av första 
halvlek (83–23), men vi förlorade den 
andra.
 Inför den återstående fjärdedelen av 
matchen hade Sverige krossat lands
männen från Norge – som gav upp.
 – Då var det 14 brickor kvar att 
spela.
 I finalen, mot det norska laget Sagg, 
upprepades proceduren.
 – Efter tre vinstkvartar (och ledning 
129–44) tackade de för sig, berättar 
Gunnar Elmroth.

 – Det var riktigt kul. Det är något 
visst med Tromsø, med midnattssol 
och allt, och att dra dit europaeliten 
var lite speciellt, fortsätter Elmroth 
som precis som Leif Trapp spelar för 
Storsjöbygden.
 Kent Karlsson och Kalle Aldeborg 
hämtade de från Uddevalla BF.
 – Som bridgespelare har vi känt 
varandra sedan junioråldern. Kent har 
vunnit EM tidigare, som junior, tror 
jag, säger Elmroth.

EM-guld i veteranlag

Kent Karlsson, Kalle Aldeborg, Leif Trapp och Gunnar Elmroth vann  
EM för veteranlag som spelades i norska Tromsø.
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J U N I O R E R  J E M

Bulletiner och resultat...
... med massor av fler roliga givar och annat från tävlingarna 
från EM och JEM laddas hem från www.svenskbridge.se och
http://www.eurobridge.org/repository/competitions/15Tromso/microsite/information.htm
www.eurobridge.org/repository/competitions/15Tromsoyouth/microsite/Results.htm

Det blev en spännande avslutning 
med guldchans i båda klasserna inför 
mästerskapets sista match.
 Resultatet blev till slut två silver. 
Guldet fanns inom räckhåll, framfö
rallt för U26 som endast var 0,26 VP 
efter vinnande Polen.
 U21 vanns av Holland före Sverige. 
Bronset gick till Israel.
 U26 vanns av Polen före Sverige. 
Bronset gick till Norge.
 Visst känns det bittert, som en viss 
speedwayåkare skulle ha uttryckt 
det, att ha marginalerna mot sig, men 
samtidigt gör vi vårt bästa JEM genom 
alla tider. Placeringarna 2, 2 och 3 gör 
oss till bästa nation.
 Ett stort grattis till de svenska 
juniorerna! Två silver och ett brons är 
ett strålande facit och innebär att lagen 
är kvalificerade till spel i VM i italien
ska Salsomaggiore 3–13 augusti 2016.
 Den här tresangaren hämtad från 
U26matchen mot Israel bjöd på två 
fina spelföringar.

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

Hjärterutspel ger spelföraren pro
blem, eftersom tre ruter och två 
hjärterförlorare hotar. 
 Den israeliske spelföraren, Gal 
Gerstner, fick som Nord en liten 
hjärter ut, vilken vanns med bordets 
ess. Väst spelade damen. En ruter gick 
till Öst och på hjärterfortsättningen 
la Väst tian. Spelföraren läste sitsen 
korrekt och vann med kungen, vilket 
blockerade motspelarnas hjärterfärg. 
Ännu en ruter kunde Öst vinna. Han 
kunde spela in partnern i hjärter, men 
Östs ingångar var slut så det gick inte 
att hämta hem den sista stora hjärtern. 

Gerstner kunde spela en tredje ruter
rond och fick ihop tre spader, två 
hjärter, ett ruter och tre klöverstick 
– summa nio.
 Simon Ekenberg spelade kontraktet 
som Syd och även han fick hjärterut
spel. Med hjärterdam i utspel var det 
svårare att läsa hjärtersitsen, så Simon 
inledde med att ducka första hjärtern. 
Han vann andra hjärtern och spelade 
ruter. Öst kom in och spelade hjärter 
till tia och kung. En ruter spelade in 
Öst, som nu kunde hämta hem den 
fjärde, stora, hjärtern. Simon hade nu 
tappat fyra stick och då fanns fortfa
rande ruterkungen i motspelarnas ägo. 
Han löste dock situationen elegant, 
genom att saka sina ruterhackor på 
handen när ÖstVäst matade hjärter. 
När Öst vände i klöver, kunde han 
vinna på handen och medelst mask 
ta tre spaderstick. Eftersom Väst 
varit tvungen att saka en spader på 
den fjärde hjärtern, kunde han inte 
följa färg på den tredje spadern. Men 
vad skulle han saka? Ruterkung var 
uteslutet, så det fick bli en klöver. 
Nu kunde Simon spela klövern från 
toppen, så att både tian och knekten 
föll under damen. Klövernio tog det 
sista – och nionde – sticket.
 Det var snyggt spelat av såväl 
Gerstner som Simon!

Två silver och ett brons i JEM

TEXT & FOTO: MICKE MELANDER, FALKENBERG

Sverige gjorde sitt bästa junior-EM genom tiderna. Det var snubblande nära 
tre guld i U16, U21 och U26 (!), men när rimfrosten tinat i Tromsø kunde vi 
notera två svenska silver och ett brons.

>
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BRICKAN SOM AVGJORDE U26

Med tre brickor kvar att spela i U26 
hade Sverige greppet om guldet i hård 
kamp med Polen. Det gällde bara att 
inte förlora mer än sammanlagt 10 
imp på de tre sista brickorna i mötet 
mot ett av de svagare nationerna, 
Grekland.
 Bricka 18 gav Sverige 4 imp, då Sve
rige vid båda borden betade motstån
darnas delkontrakt.
 Det svenska U26laget bjöd 4s med 
en straff på bricka 19. Grekerna bjöd 
3s, också med en straff. Likabricka!
 När den här, turneringens sista, 
bricka lades fram på bordet hade de 
blågula 14 imp att gå på.

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

Mikael Grönkvist och Daniel Gull
berg bjöd så här:

SyD	 väSt	 norD	 öSt	
Sakellaris Grönkvist Oikonom Gullberg

	 1c* pass 13*
pass 1s pass 23 
pass 3s pass 43* 
pass 4NT* pass 5c*
pass 6s pass pass
pass

Östs 13 var ett s k transfersvar och 
visade spaderfärg.
 Ioannis Oikonomopoulos hittade 
som Nord ruter ut – och när Syd hade 
båda ruterhonnörerna hade inte Micke 
Grönkvist någon chans att spela hem 
slammen, eftersom NordSyd hade ett 

ruterstick och klöveress att inkassera.
 6s med en straff gav grekerna +100.
 Allt skulle nu avgöras vid det andra 
bordet. Om det grekiska ÖstVäst 
paret skulle nöja sig med utgång – 
eller bjuda slam med straff – skulle 
guldmedaljerna hängas på de svenske. 
 Så här gick budgivningen:

SyD	 väSt	 norD	 öSt	
Ekenberg Kapayannides Hult Sofios

	 1c pass 1s
pass 2NT pass 33 
pass 3s pass 4c*
pass 42* pass 43*
pass 4NT* pass 5c*
pass 6s pass pass
pass

Utan transfersvar i arsenalen bjöd 
Öst naturliga 1s på Västs klöveröpp
ning, vilket gjorde att Öst sedan blev 
spelförare i 6s efter kontrollbud på 
fyrläget, essfråga och svaret ett ess.
 Simon Ekenberg spelade även han 
ut ruter, men som Syd. Spelföraren 
hade inte något annat val än att släppa 
rutern mot handen – och när inte 
Nord uppenbarade sig med kungen 
blev det en behaglig resa mot 12 stick. 
Det gav Grekland +1430 och 17 imp.
 Fy fn, vilken avslutning! Om 
ruterkungen bara suttit hos Nord... då 
hade U26klassen slutat med svensk 
glädje och polska tårar.

Micke Grönkvist (t v) och Johan 
Karlsson i U26 – fastnade inte  
på bilden till höger.

>
NOTISER

BRIDGEFESTIVALEN NOTERADE 
NYTT DELTAGARREKORT

Det blev en ökning med 24 par 
(0,3%) för Bridgefestivalen 2015 
jämfört med föregående år. Så här 
ser statistiken ut sedan 1996:
1996  2 258 par
1997  2 310 
1998  2 554
1999  2 650
2000  3 347
2001  3 598
2002  4 196
2003  4 265
2005  3 559
2006  3 755
2007  5 107
2008  5 828
2009  6 989
2010  7 297
2011  7 421 
2012  7 778 
2013  8 281 
2014  8 335
2015	 	 8	359

RF-NEJ FöR SBF

Riksidrottsförbundet (RF) avslog 
Svenska Bridgeförbundets ansökan 
om att bli ansluten i den svenska 
sportfamiljen.
 SBF har sökt anslutning vid fyra 
tidigare tillfällen. Årets stämma 
ses dock som ett steg framåt för 
bridgen. 
 Ett flertal riksstämmor och 
distriktsträffar har satt frågan om 
en RFanslutning som en av de 
viktigaste politiska frågorna som 
Bridgeförbundets styrelse ska 
arbeta med.
 Nästa RFkongress hålls i  
Karlstad 2017.

>
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RESULTAT JEM 2015

U16 • 12 LAG
  1) Polen ..............................153,05
  2) Frankrike .......................148,92
  3) Sverige ...........................148,48
  4) England ..........................144,41
  5) Holland ..........................142,75
  6) Israel ...............................134,78
  7) Tjeckien .........................114,66
  8) Ungern .............................90,63
  9) Norge ...............................63,55
10) Tyskland ..........................59,68
11) Skottland..........................31,09
12) Irland.......................................0

U21 • 16 LAG
  1) Holland ..........................218,22
  2) Sverige ...........................205,23
  3) Israel ...............................189,18
  4) Italien .............................171,98
  5) Tyskland ........................169,71
  6) Lettland..........................169,32
  7) Frankrike .......................161,82
  8) Danmark ........................154,31
  9) Tjeckien .........................153,29
10) Polen ..............................151,27
11) Ryssland ........................150,66
12) Norge .............................121,56
13) England ..........................118,40
14) Ungern ...........................112,04
15) Finland ...........................104,07
16) Skottland..........................49,22

U26 • 18 LAG
  1) Polen ..............................241,80
  2) Sverige ...........................241,54
  3) Norge .............................229,41
  4) England ..........................210,64
  5) Holland ..........................209,15
  6) Frankrike .......................204,31
  7) Ungern ...........................196,62
  8) Tyskland ........................194,56
  9) Italien .............................192,83
10) Israel ...............................187,27
11) Bulgarien........................179,38
12) Finland ...........................169,88
13) Danmark ........................152,33
14) Grekland ........................151,01
15) Turkiet ...........................132,65
16) Österrike..........................80,97
17) Portugal ...........................57,92
18) Wales ................................25,73

BRONS FöR U16: Fr v: Willem Berner, Hans-Ove Sandin (coach), Alexander 
Sandin, Erik Hansson, Sanna Clementsson och Castor Mann.

SILVER FöR U21: Fr v: Ola Rimstedt, Carl Blekemo, Ida Grönkvist, Mikael 
Rimstedt, Johan Säfsten och Johannes Mattson.

SILVER FöR U26: Fr v: Tom Gärds (coach), Adam Stokka, Simon Ekenberg, 
Simon Hult, Daniel Gullberg och Per Leandersson (kapten). 

J U N I O R E R  J E M
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JuniorEM hann knappt avslutas 
innan det bar i väg till Bridgefestivalen 
i Örebro.
 – Vi spelade till Bridgefestivalens 
andra dag. Vi flög sedan till Oslo och 
tog sedan bussen till Örebro, berättar 
Ida Grönkvist, när vi träffas mitt un
der pågående Bridgefestival. 
 Hon fortsätter:
 – Vi bad busschauffören stanna 
vid Conventum, där Bridgefestivalen 
hölls.
 Allt för att några av juniorspe
larna skulle hinna spela kvalmatch 
i Chairman’s Cup, men chauffören 
hade ingen möjlighet att stanna och 
släppa av dem.
 Ida Grönkvist har dock tagit det lite 
lugnare och spelade bara sidotävlingar 
under den resterande delen av festi
valveckan, medan t ex Ola och Mikael 
Rimstedt (kvartsfinal) och Mikael 

Grönkvist och Daniel Gullberg (final) 
satsade på att gå långt i Chairman’s 
Cup. De ville förstås vara med och 
spela i lagtävlingen så mycket som 
möjligt och redan i inledningen av 
turneringen.
 Först tio dagar bridge i Nordnorge 
och sedan nästan lika många dagar 
till på Bridgefestivalen är inget som 
skrämmer juniorerna.
 – Man är kvar i bridgebubblan och 
hinner inte känna efter hur trött man 
är, säger Ida Grönkvist.

MÅNGA DUKTIGA SVENSKA JUNIORER

Sverige har just nu många duktiga 
juniorspelare, det vittnar också resul
taten i norska Tromsø om.
 Trots tre medaljer saknades dock 
pricken över i:et.
 – Det var okej, men vi är inte helt 
nöjda, säger U21landslagets Ida 

Grönkvist och tänker på hur nära det 
var för ännu ädlare medaljer.
 Sverige var nämligen extremt nära 
att ta hem guldet i såväl U16 som i 
U26klassen.
 – På den 15:e brickan tappade U16
laget guldet och på den sista försvann 
silvret, berättar Ida Grönkvist.
 U26laget gjorde ett riktigt bra mäs
terskap och hade guldvitttring.
 – De ledde inför den sista brickan, 
som var en slambricka. Men det gällde 
att få den spelad från rätt hand.
 När övriga resultat inte gick svensk
arnas väg blev det till slut en silver
peng.
 – Resultaten säger en hel del om hur 
stabil truppen är. Ändå är vi lite be
svikna, säger Ida Grönkvist.
 Det är förståeligt.
 – Vi är inte bäst och nu är det bara 
att fortsätta träna. Det som känne

Framgångsrik Ida och imorgon
TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKöVDE

Det blev tre medaljer i JEM.
 Men Ida Grönkvist, som var med och tog silver i U21-klassen, 
var inte helt nöjd.
 – Vi gick in för att vinna, men vi fick oväntat hårt motstånd  
av Holland, säger hon.
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tecknar en bra bridgespelare är att 
man aldrig är nöjd utan att man hela 
tiden strävar framåt, säger Ida.
 Att U21landslaget inte mäktade 
med att spela hem guldet tycker 
20åringen var extra tråkigt.
 – Vi är bra och för oss var det sista 
chansen i U21. Vi är alla födda 1995 
och nu blir det ett generationsskifte. 
Vi spelade mycket innan mästerska
pet, men inte i paren. Kanske hade det 
en inverkan. Samtidigt hade Holland 
(som vann JEM) ett oerhört högt snitt.
 När väl mästerskapet på Tromsø 
var avklarat begav sig landslagstrup
pen upp på ett närbeläget berg.
 – Halva gänget gick medan andra 
halvan tog skidliften. Det var fantas
tiskt vackert med utsikt över staden. 
Vi såg Hurtigruten och det var mid
nattssol. Det var verkligen rätt tid
punkt att besöka Tromsø.

Ida Grönkvist spelade hem EM-silver i U21 i norska Tromsø.

 Ida Grönkvist ser fortsatt potential 
i det svenska juniorlandslaget, där 
avgående juniorkaptenen Per Lean
dersson satt sin prägel med att införa 
nya rutiner.
 – Han har satt ribban högt. Det har 
varit nya grejer som motion, kost och 
sömn. Alla har fått goda vanor. Vi har 
alltid haft en ambitiös trupp, säger 
Grönkvist.
 I U26 faller Johan Karlsson för 
åldersstrecket och det betyder att kon
kurrensen om platserna i U26truppen 
blir hård framöver.
 – Det blir ett svårt beslut för den 
nya kaptenen att ta ut landslagsspe
larna. Det blir eggande med den hårda 
konkurrensen och jag tror inte att det 
är dåligt för någon.
 Ida Grönkvist trivs i landslaget.
 – Det känns som den sammanhåll
ning över alla tre juniorlandslagstrup

perna som vi har är unik för Sverige. 
Vi går in i mästerskapet som en trupp 
och det lyfter varje lag. Det tror jag 
har gjort oss bättre. Det ger det lilla 
extra. Vi har roligt tillsammans och 
det är jätteviktigt.
 Nyligen avgjordes öppna JVM i 
lag i Kroatien, men där fanns inte Ida 
Grönkvist med.
 Även om Ida föredrar lagspel före 
parspel kan hon inte åka på alla turne
ringar hon skulle vilja.
 – I lagspel känner jag fullt förtro
ende från lagkamraterna och det är en 
härlig känsla, men jag måste tillbaka 
till universitet i Stockholm där jag lä
ser juristprogrammet. Jag måste prio
ritera vilka tävlingar jag ska åka på.
 Men innan JVM spelades Nationals 
i Chicago och dit åkte Ida Grönkvist.
 Det är mest bridge i almanackan. 
Både Ida och imorgon.
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De svenska juniorlandslagen har de 
senaste åren nått fina framgångar in
ternationellt.
 Nu senast i EM i Tromsø, då det 
blev två silver (U21 och U26) och ett 
brons (U16).
 Juniorkaptenen Per Leandersson 
kan lägga till ytterligare några me
daljer, VMguld 2014 i U21 i Turkiet, 
EMguld 2013 och brons 2011 till 
handlingarna.
 Skillnaden mellan att lyckas i ett 
EM jämfört med VM tror sig Per Le
andersson ha nyckeln till.
 – Vi måste helt enkelt bli bättre i 
cupspel. Under Bridgefestivalen finns 
Chairman’s Cup, men annars är det 
svårt att hitta tävlingar som passar.
 Nu är det inte bara medaljerna som 
den avgående juniorkaptenen kan se 
tillbaka på.
 – Jag rankar vårt juniorlags sjätte
plats i en amerikansk national riktigt 
högt. Det är den bästa placeringen för 
ett juniorlag genom alla tider.
 Också segern för några månader 
sedan i Holland i lagtävlingen (U26
klassen) White House Juniors värde
rar avgående kaptenen högt.
 – Vi hade ett lag där samtliga spelare 
var under 20 år. Det är den största år
ligen återkommande tävlingen utanför 
EM och VM, säger Leandersson som 
tillträdde 2011.
 Hur förklarar du framgångarna?
 – Det har gått väldigt bra och det 
finns flera förklaringar. Sammanhåll

ningen är viktig. Vi tar hand om nya 
spelare och det finns ett engagemang 
kring alla lag i truppen. Man spelar 
för varandra och det finns alltid något 
glädjeämne.

öKAT TRäNINGSDOSEN

Men det är inte allt.
 – Vi har försökt öka träningsdo
sen och kört systematiserad träning/
läger. Där har PO Sundelin (lands
lagscoach) varit helt avgörande, menar 
Leandersson.
 Stockholmaren tror dock att detta 
har lett till att juniorlandslagsparen 
blivit mer synkroniserade.
 – Är det en invit eller inte? När ska 
man bjuda 2s och när ska man inte 

göra det? Rent tekniskt blir många 
ungefär lika bra, men om man är över
ens om sin egen filosofi har man en 
stor fördel.
 Juniorlandsslagsspelarna vet vid det 
här laget vad Per Leandersson vill.
 – Jag vill att man ska träna och inte 
bara spela. Budträning är en viktig del. 
Spelarna måste känna att de vill träna, 
inte att de måste.
 Men nu, efter fyra år, känner Per 
Leandersson att det får räcka. En an
nan familjesituation gör att han inte 
längre hinner lägga ned den tid som 
krävs för att juniorlandslaget ska kun
na fortsätta att nå framgångar. 
 – Det kanske blir 30 dygn per år 
som jag lägger ner ideellt. I juniorEM 

Leandersson lämnar kaptensuppdraget

Per Leandersson, framgångsrik juniorkapten de senaste fyra åren, lämnar nu 
sitt uppdrag. Vem tar över?

TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN

Per Leandersson lämnar uppdraget som kapten för de svenska juniorlandslagen.
 – Det är viktigt att fortsätta satsa på U16-klassen, då löser sig det andra, säger han.
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JSM-lag
JSM Lag avgjordes i Överum. Nio 
lag deltog och åtta matcher à 12 
brickor spelades för att få fram 
2015 års svenska mästare.
 Hans-Ove Crew med Mikael 
Rimstedt, Adam Stokka, Johan 
Karlsson och Alexander Sandin 
spelade stabilt, vann samtliga 
matcher och tog hem guldet.
 Silvermedaljerna gick till Chok-
ladmåndag med Filip Nolhage
Olin, Simon Hult, Simon Eken
berg och Linus Dahlström.
 Bronsmedaljerna kneps av De 
kontorsanställda med Moa Peter
sen, Irma Petersen, Ola Rimstedt 
och Johan Säfsten.

Svenska mästare för juniorlag: 
Johan Karlsson, Mikael Rimstedt, 
Adam Stokka och Alexander 
Sandin.

Silvermedaljörer: Filip Nolhage-
Olin, Linus Dahlström, Simon 
Hult och Simon Ekenberg.

J U N I O R E R  J S M - L A G

i Tromsø handlade det om nio dygn 
som jag var borta. Till det får man 
lägga till alla förberedelser som ska 
göras. För mig har det varit ett beslut 
som successivt växt fram.
 Vem som ska ersätta honom är i 
skrivande stund oklart.
 Hur ser du på din ersättare?
 – Den som får uppdraget måste 
sätta sin prägel på juniorlandslaget och 
ha sitt upplägg.
 Det har varit några framgångsrika 
år. Blir det fler svenska framgångar 
framöver?
 – Inte per automatik, det går  
absolut inte att slå sig till ro. Det 
måste tränas vidare.
 Per Leandersson tycker att det 
är viktigt att fortsätta satsa på U16
klassen.
 – Lyckas rekryteringen där löser sig 
det andra. Det finns mängder av brid
getalanger, men vi vet inte om dem!

SBF söker en efterträdare till  
posten som kapten för junior
landslagen. Intressenter ombeds 
senast 30/9 mejla SBF:s kansli 
kansliet@svenskbridge.se och 
jankamras@comhem.se för 
ytterligare information.

Alla landslagskaptener sätter sin 
egen prägel på hur uppdraget 
gestaltas. 

Förhoppningsvis kan vi också 
behålla de medhjälpare som 
assisterat avgående kaptenen, 
Per Leandersson, i den mån 
efterträdaren så önskar. Per 
finns också tillgänglig under en 
övergångsperiod i mån av behov.

Ny junior- 
kapten sökes!

Bilia 2015
TEXT: CHRISTINA WEDIN, GöTEBORG

För tredje året i rad arrangera
des BiliaBridgen. I år inleddes 
arrangemanget på Bilias Ford och 
Renaultanläggning i Eklanda, 
Göteborg, och fortsatte på Brid
gens hus i Västra Frölunda.
 Nya Renault Capture och Ford 
Mondeon visades upp. Bilia bjöd 
på kaffe med fralla. Alla fick med 
sig en ”goddiebag” med Bilia
kortlek, vattenflaska samt rabatt
voucher på bilköp.
 Därefter transporterades de 92 
anmälda till Bridgens Hus och 
delades in i tre grupper. Björn Sör
ling skötte tävlingen utmärkt. 
 Vinnare i Agruppen blev Tony 
Elmroth och Marianne Fagerby. 
Bgruppen togs hem av Bertil 
Hultman–Jan Sager medan Mari
anne Victorin–Lillemor Andersson 
avgick med segern i Cgruppen.
 Bridgetävlingen avslutades med 
en god sallad och prisutdelning. 
Två priser från S:t Jörgens SPA 
utlottades.
 Göteborgs BF ser gärna att Bilia 
sponsrar tävlingen även nästa år!

Bilia-mästare 2015: Marianne 
Fagerby och Tony Elmroth.
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K L U B B E N  K R I S T I A N S T A D S  B K

Det hela började den 19 februari 1935, 
då Georg Walter tog initiativet och 
bildade klubben. Man var 14 medlem
mar vid starten och betalade 2 kr i 
medlemsavgift. 
 1945 firade klubben 10årsjubileum 
med en inbjudningstävling, där första 
platsen bl a intogs av Eric Jannersten. 
Klubben har sedan varit livaktig och 
haft många bra bridgespelare som 
representerat klubben.
 Bridgeklubben firade sitt jubileum 
den 25 april med en stor bridgetävling 
för endast klubbmedlemmar och stöd
medlemmar från de andra klubbarna i 
Kristianstad med omnejd. Vi samlade 
hela 76 par till tävlingen (av ca 240 
medlemmar) och spelade en 32 brick
ors barometer på Yllan, en gammal 
textilfabrik i Kristianstad. Vann gjorde 
Jon Eliasson och Björn Gustavsson, 
tvåa Börje Nilsson och Isse Jacobsson, 
trea blev Håkan Blennow och Dan 
Christer Johansson. 
 Efter lite vila på eftermiddagen 
inbjöds till bankett på kvällen med 

trerätters middag. Under själva sitt
ningen fick vi lite historia om klubben 
av Börje Kjellqvist. 
 Vi bjöds även på underhållning av 
artister och senare på kvällen dans till 
orkester. 

SATSAR MEDVETET PÅ NYREKRYTERING

Kristianstads BK har medvetet satsat 
på utbildning av nya bridgespelare. 
Redan 1939 startade klubben den 
första nybörjarkursen! 
 Vartannat år startar vår kompetenta 
kursledare, Magnus Ohlsson, en ny 
kurs som drar 4050 nybörjare. Efter 
en normal minskning brukar vi ändå 
vara nere på ca 30 deltagare som full
följer hela kursen. Det flesta av dem 
lyckas vi behålla på klubben genom 
att erbjuda handikapptävlingar. Vi har 
fyra speltillfällen per vecka och drar 
ihop omkring 80 par per vecka under 
säsong. Dessutom finns ytterligare 
fyra förbundsanslutna klubbar i kom
munen som spelar bridge regelbundet 
(säkert lika många par till) dit våra 

medlemmar söker sig för att variera 
motståndet lite.
 Klubben har även gjort en junior
satsning senaste året med bridgeut
bildning i femte klass på Öllsjöskolan 
i Kristianstad där fem klubbmedlem
mar har varit engagerade. Utbild
ningen avslutades med en tävling där 
5A mötte 5B. Mycket populärt! 
 Barnen är mycket entusiastiska 
och lättlärda, så länge de får spela på 
lektionstid men när det sen ordnades 
något på kvällstid blev det svårare att 
locka dem. Men klubben ger inte upp 
hoppet om juniorer, utan ska försöka 
komma igång med nya femteklassare 
när hösten börjar. Kanske sås några 
frön...
 Kristianstads BK har inte firat fär
digt ännu, utan ska avsluta jubileums
året med en guldtävling den 4 oktober. 
 Det var 30 år sedan Kristianstads 
Bridgeklubb senast arrangerade en 
inbjudningstävling med guldstatus. De 
hoppas på stort deltagande. Anmälan 
görs i Spader!

Kristianstads BK 80 år
TEXT: BJöRN GUSTAVSSON, KRISTIANSTAD

Kristianstads bridgeklubb fyller 80 år i år och är bland de 
äldsta klubbarna i landet.



Mästarpoäng 
Hur funkar det?

• Det är kul att samla mästarpoäng! De visar vad man 
åstadkommit under sin tid som bridgespelare i motsats 
till ditt handikapp, som speglar aktuell spelstyrka.

• På klubbnivå spelas normalt bronstävlingar och några 
gånger per år silvertävlingar.

• På distrikts- och riksnivå spelas om silver- och  
guldpoäng.

• Anslutna klubbar till Svenska Bridgeförbundet måste 
spela om mästarpoäng.

Klövermästare
Kallas även Klubbmästare. Indelas i sex klasser.

KLASS ANTAL BRONSPOÄNG

200 bronspoäng

 500 bronspoäng

  1.000 bronspoäng

   1.500 bronspoäng

    2.500 bronspoäng

     10.000 bronspoäng

Rutermästare
Kallas även Kretsmästare. Finns i en klass.

KLASS ANTAL MP VARAV GULD/SILVER

15 50 silver el 2 guld

Hjärtermästare
Kallas även Regionmästare. Indelas i fyra klasser.

KLASS ANTAL MP VARAV GULD/SILVER

50 200 silver el 10 guld

 100 200 silver el 10 guld

  150 200 silver el 10 guld

   200 200 silver el 10 guld

Spadermästare
Kallas även Riksmästare. Indelas i tre klasser.
KLASS ANTAL MP VARAV GULDPOÄNG

150 75 guldpoäng

 275 75 guldpoäng

  350 75 guldpoäng

Stormästare
Indelas i sex klasser.

KLASS ANTAL MP VARAV GULDPOÄNG

300 150 guldpoäng

 600 150 guldpoäng

  1.000 300 guldpoäng

   1.500 600 guldpoäng

    2.100 1000 guldpoäng

     2.800 1500 guldpoäng

1 mästarpoäng = 1 guldpoäng = 10 silverpoäng = 100 bronspoäng

• Mästarpoäng finns i valörerna guld, silver och brons.

• Bronspoäng delas ut till bästa tredjedelen i tävlingen.

• Silverpoäng delas ut till bästa fjärdedelen i tävlingen. 
Vid stora startfält får maximalt 16 par silverpoäng. 

• Guldpoäng delas normalt ut till de tre bästa paren. 
Silverpoäng delas ut till övriga par bland bästa fjärdedelen.

• För varje mästarvärdighet man uppnår, belönas man 
med en ny mästarnål. Det finns fem olika nivåer.

Hur många mästarpoäng har du?  
Sök det på http://db.svenskbridge.se/indexMedlem.asp

För mer information: www.svenskbridge.se
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Det tog 36 år. Men i år var det dags igen för jämtarna Kjell Carlsson  
och Jöns Johansson när SM-par veteraner avgjordes.

Bridgefestivalens första SMguld 2015 
gick till det jämtländska paret Kjell 
Carlsson och Jöns Johansson som tog 
hem SMpar för veteraner.
 – På näst sista brickan stannade 
paret vi mötte bara i utgång i stället 
för slam. Då kände jag vibbar att nu 
kan vi komma högst upp, säger Jöns 
Johansson.
 Så här såg brickan ut som avgjorde 
veteranfinalen:

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

Alla tre tätparen satt ÖstVäst och var 
helt i händerna på sina motståndare. 
Mot Jöns och Kjell missade NordSyd 
slammen (på 34 hp!). 
 Örebridgens Bertil G Johnson och 
Rolf Selander spurtade in som silver
medaljörer efter att i den sista ronden 
passerat Skövde BA:s PerOlov Törn
vist och Gunder Persson. Skövdepa
rets motståndare hinkade in 7 sang...
 Framgången är den största som 
Kjell Carlsson och Jöns Johansson 
nått på många år.
 – Vi vann juniorSM i lag i Bor
länge. För 36 år sedan. Vi har väntat 
länge, säger guldvinnarna.
 Duon spelar för Sydjämten och 

VETERANMäSTARE. Jöns Johansson och Kjell Carlsson, Sydjämten.

Veteranguldet till Jämtland

de har spelat ihop sedan 1970talet. 
Avståndet, Kjell bor i Hammerdal 
och Jöns i Östersund, gör att det inte 
spelar ihop allt för ofta.
 Målet var en pallplats.
 – Vi hade högt sikte och ett oer
hört fokus bägge dagarna, säger Kjell 
Carlsson.
 – Man ska ha lite tur också och det 

hade vi. Vi låg tvåa, trea under fre
dagen efter att vi haft en dålig start, 
berättar de.
 Paret var som de själva uttryckte 
det, ”konditionsstarkt”.
 – Det är ett strå vassare att vinna 
öppnaSM, men det här var helt otro
ligt och vi hade blivit lika glada om vi 
kommit tvåa eller tre. Men inte fyra.
 

Bulletiner och 
resultat...
... med massor av fler roliga 
givar och annat från Bridge
festivalen kan laddas hem 
från: www.svenskbridge.se

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

GIVBORD. Du kan utläsa både 
zoner och giv från givborden. 
Givaren markeras med en cirkel 
och zoner markeras med vitt 
(ozon) eller rött (zon). Här 
följer några exempel.

 Nord giv, ingen i zon.

 Öst giv, N/S i zon.
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I parets åttonde SM-final blev det äntligen en pallplats – och guld – för Skövde BA:s 
Ann-Sofie Axelsson och Annika Sandberg.

Med fyra topptioplaceringar och 
bara en missad SMfinal sedan 2008 
var det dags för Skövde Bridgeallians 
AnnSofie Axelsson och Annika Sand
berg att äntligen få kliva upp på pallen 
när måndagens damfinal avslutades.
 Det blev en efterlängtad guldmedalj 
att hänga runt halsen för paret.
 – Vi var inga starka favoriter direkt, 
säger Annika Sandberg.
 I rankingen inför mästerskapet var 
Axelsson–Sandberg rankade först som 
18:e par.
 – Man kan lugnt säga att vi var ett 
outsiderpar, säger de.
 Inledningen var heller inte den 
bästa.
 I fjol slutade paret på en 37:e plats 
och efter 14 brickor låg paret 45:a.
 – Det här blir en upprepning sa jag 
till AnnSofie, säger Annika Sandberg.
 – Nej, det blir det inte, svarade 
AnnSofie som på lördagskvällen, 
efter att paret klättrat rejält uppåt i 
resultatlistan till en tredje plats, kände 
att ”det kan gå vägen”.
 Med tre ronder kvar så hade Ann
Sofie Axelsson och Annika Sandberg 
kopplat greppet om guldmedaljen.
 – Då tänkte jag, att nu kan vi vinna! 
Det var bara att fortsätta att spela och 
det var inget att be för, säger Ann
Sofie.
 Det fina utgångsläget förvaltades på 
bästa sätt utan onödiga chansningar.
 – Jag hade läge för att maska på en 
av brickorna, men jag vågade inte utan 
tog mina säkra stick, berättar Annika.
 Paret har varit nära förr. 2008 och 

DAMMäSTARE. Ann-Sofie Axelsson och Annika Sandberg, Skövde BA.

Guld i åttonde försöket!

2012 slutade de fyra.
 – 2008 ledde vi hela första dagen 
för att sluta fyra. Man vill verkligen 
revanschera sig, säger de.
 Det gjorde AnnSofie Axelsson och 
Annika Sandberg i år.
 Varför var det ni som vann?
 – Det är alltid lugnt vid bordet när 
vi spelar och vi är bra ihop, men det 
finns bättre par, säger de.
 SMfinalen spelas över 102 brickor 
och två speldagar.
 Att det är många brickor är något 
som Skövde BAparet gillar.
 – För oss är det bara bra och vi hade 
klarat 20 till, men framför allt har vi 
kul när vi spelar.
 Även om Axelsson/Sandberg spelat 
ihop under många år har pricken över 
i:et saknats.
 Annika har SMmeriter sedan tidi
gare. På 1990talet blev två guld (1996 
och 1999) och ett silver (i par med sin 

syster Andrea). I par Rolf Israelsson 
blev det också en silverpeng i mixed 
år 2000.
 För AnnSofie Axelsson var det 
första SMmedaljen i par. AnnSofie 
och Annika har också ett SMbrons i 
lagmixed i Skövde från 2014.
 Särskilt mycket träning blir det 
inne. En hemmakväll för några veckor 
sedan och så fyrmannaspel i Tibro 
och förstås DM.
 – Vi har kvalat in varje gång och 
även om vi är kvalificerade till nästa 
gillar vi att spela DM.
 – Det var många som gladdes och 
sa att det var vår tur den här gången, 
säger AnnSofie och Annika.
 SMsilvret gick till Gullvi Högberg 
och Anna Järup, Falköpings BS res
pektive Uddevalla BF.
 Trea blev fjolårsvinnarna Pia Anders
son, BK Everfresh, med partnern Lena 
Johansson, Ulricehamns BK.

B R I D G E F E S T I V A L  S M - D A M E R
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Thomas Andersson tog hem SM-lag 1998.
 För Catrin Wahlestedt var det första medaljen.
 Så gissa om det var två glada SM-vinnare i mixed på pallen.

”Fredin light” gav mixed-guld

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

IFK Karlskronas Catrin Wahlestedt 
slutade sjua i SMpar för damer (med 
Pyttsi Flodqvist).
 När mixedSM summerades blev 
det till slut medalj för Wahlestedt, 
som var nära redan förra 
året. I par med pappa 
Vidar blev det en 
femte plats SM
mixeden 2014.
 – Det var 
kul att Tho
mas (Anders
son) ringde, 
men jag frå
gade pappa 
först eftersom vi 
brukar spela den 
ihop, säger Catrin 
Wahlestedt.
 – Thomas är en duktig spelare och 
jag hoppas att vi kan fortsätta spela 
ihop.
 Thomas, varför ville du spela med 
Catrin?
 – Därför att hon är ”coming up”. 
Catrin är en duktig spelare, lite ”Fre
din light” över stilen. Hon är lite 
påhittig och jag gillar den typen av 
bridge, men jag får hålla lite i tyglarna.
 – Vi spelade en mixedtävling (silver) 
i Lund som vi vann. Det var vår första 
tävling. Nu när vi kom hit ansåg jag 
att vi hade chansen, säger Thomas.
 Catrin Wahlestedt hade sin målsätt
ning klar.

 – Det var medalj. Jag hade aldrig 
tagit medalj i SM förut.
 Även när det närmade sig slutet av 
mästerskapet höll sig paret lugnt och 
någon nervositet spred sig inte.

 – Det var bara att köra på 
och spela sitt spel. Jag 

har spelat golf på 
ganska hög nivå 

och jag är gan
ska cool. Jag 
vet hur man 
ska tänka och 
så, säger Ca
trin.

 Som kuriosa 
kan nämnas, att 

Catrin Wahlestedt 
för några år sedan slog 

två holeinone på samma 
golf runda!
 Redan inför den avslutande ronden 
var guldet säkrat. Det blev till slut en 
marginal på hela 130 poäng till silver
medaljörerna från Sundsvallsbridgen, 
Helena Strömberg och Dan Bylund. 
 Thomas Andersson var glad över 
guldmedaljen.
 – Öppna SM och lagSM är större 
tävlingar, men självklart var det jätte
kul att vinna mixedSM, säger han.
 Något firande blev det dock inte 
då Catrin Wahlestedt sedan tidigare 
planerat sin hemresa samtidigt som 
Thomas Andersson förberedde sig för 
spel i SMpar.

 På den här brickan, hämtad från 
den första speldagen, visade Catrin 
lejonklon:

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

SyD	 väSt	 norD	 öSt	
Thomas  Catrin

	 	 13 3c 
33 3s 43 4s 
pass pass 53 pass
pass 5s D pass
pass pass

Catrin (Nord) planerade motspelet 
kliniskt effektivt. Hon spelade ut klö
veress och spelade sedan låg hjärter 
till partnerns kung. Thomas kunde nu 
vända tillbaka i klöver, så att Catrin 
fick en klöverstöld. Ruterfortsättning 
från Catrin gav den viktiga tredje 
straffen. 
 Spurtade upp sig till bronsplats 
gjorde paret Maria och Johan Grön
kvist.
 Fjolårssegrarna, Arla BK:s, Ylva 
Strandberg och Tore Stormo missade 
pallen med en enda poäng efter två 
dagars spel och 102 brickor.
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”Seniorlaget” var illa ute i kvarten. Men det blev till slut SM-guld för Anders 
Morath, Sven-Åke Bjerregård, Göran Selldén och Björn Wennberg.
 – Det är alltid roligt att vinna, säger de.

Landslaget bäst i SM för veteranlag

VETERANMäSTARE: Björn Wenneberg, Göran Selldén, Anders Morath och 
Sven-Åke Bjerregård.

Vägen till SMguldet var långt ifrån 
spikrak. I kvartsfinalen (mot Fritidsfa
briken) låg Seniorlaget under efter den 
första halvleken med 14–1.
 – Det var den näst sista brickan som 
avgjorde, säger Wennberg.
 Då tog Seniorlaget hem 13 imp och 
vann med 27–22.
 Vägen till finalen mot Axne gick 
smärtfritt. Väl där ställdes kvartet
ten, Morath, Bjerregård, Selldén och 
Wennberg bl a mot delar av det lag 
som vann EM i Tromsø tidigare i 
sommar. Efter en hyfsat jämn första 
halva (30–20) var det inget snack. Se-
niorlaget spelade alltför bra och siff
rorna rann i väg.
 Men nu väntar större utmaningar. 
I månadsskiftet september/oktober 
väntar lagVM i Indien.
 – Det här var fyra sjättedelar av 
VMlaget, berättar Anders Morath.
 Det var förra året som veteranerna 
kvalificerade sig för VM, genom att 
spela hem EMsilvret i Kroatien. Då 

var också Börje Rudenstål och An
dreas Könyves med.
 – SvenÅke Bjerregård bor i Sydaf
rika och det har inte blivit så mycket 
träning vid bordet. Som lag har vi bara 
spelat tillsammans förra sommaren 
och nu, säger Morath.

 I festivalen har det å andra sidan 
blivit en hel del brickor i och med 
deltagandet i Chairman’s Cup.
 Spelsystemet som ledde till SM
guld heter dubbeltydig klöver.
 – Det är ett system som är fram
gångsrikt, då man kan öppna på tunna 
händer, berättar veteranspelarna.
 Laget firade med en lagmiddag och 
golfrunda och dagen därefter.
 Silvret gick till Olle Axne, Börje 
Dahlberg, Gunnar Elmroth, Leif 
Trapp, Gunnar Andersson och Peter 
Görnandt.
 Bronset spelades hem av Göran 
Rydell, Karin Nyberg, Ulla Berntsson 
och Sören Westling. 
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