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

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

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

Mats Qviberg ordförande 
mqv@svenskbridge.se

50-talisterna börjar nu rulla in i pen-
sionsåldern. Våra bridgeklubbar står 
med öppna armar och välkomnar 
dem. Men var beredda, kära kursfunk-
tionärer, att få jobba betydligt hårdare 
än när 40-talisterna fyllde kursloka-
lerna över hela landet. Varför blir det 
svårare? Anledningarna är främst två:
 1) Det faktum att årskullen 50-ta-
lister bara är hälften så stor som den 
babyboom 40-talet genererade.
 2) 40-talisterna har kortvana. Många  
hade spelat kort i plugget, hemma – 
och en del spelade även bridge innan 
barn och karriärer ofrivilligt tvingade 
dem till uppehåll i bridgespelan-
det. 50-talisterna, däremot, växte 
upp på 60-talet när ”sex, drugs and 
rock’n’roll” lockade mer. Inte nöd-
vändigtvis alla tre synderna!
 Jag noterar med glädje de fina och 
spännande juniorprojekt som börjat 
gro i olika delar av landet, bl a Var-
berg och Malung. Det var helt rätt att 
vid Riksstämman uppmuntra Janne 
Malmström, BK Albrekts, med Jan-
nerstenstipendiatet för det lovande 
juniorprojekt de startat i Varberg.

 Har din klubb en önskan om att dra 
igång ett juniorprojekt? Förbundets 
konsulenter står till din hjälp! Det 
finns även ekonomisk stöttning att 
söka ur våra fonder.
 Jag tackar ödmjukast för förtroen-
det, att bli omvald som ordförande för 
Svenska Bridgeförbundet i ytterligare 
två år. Vid slutet av mandatperioden 
kommer jag att vara 20 år äldre än när 
jag tillträdde. Om man får leva blir 
man äldre. Att bli äldre är inte det 
sämsta, särskilt inte om man börjar 
fundera över alternativet.
 Ett stort grattis vill jag också rikta 
till våra duktiga spelare, som i Indien 
spelade hem silver i Bermuda Bowl 
och medalj av samma valör i d’Orsi 
Trophy (VM för seniorlag) och junio-
rerna som tog åtta medaljer i Kroatien.
 Här kommer en nyhet! Tisdagen 
den 19 januari arrangeras en simultan-
tävling tillsammans med Norge! Se till 
att din klubb kommer med i den första 
historiska simultantävlingen med (och 
mot!) vårt grannland.
  Slutligen vill jag tillönska er en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt Bridgeår!

Årskullen 50-talister är bara hälften så stor som 40-talisterna. Då kommer 
det bli svårare att rekrytera nya spelare, skriver Mats Qviberg i ledaren.

Rädda 50-talisterna!



 

KALENDERN
JANUARI

2 Guldtävling, BK Allians,  
 mixedguld i Halmstad
6 Guldtävling, Lindesberg
 Trettondagsträffen
9 Gävleguldet i Gävle
15-17 TL- utbildning steg 3/Elit
19 Simultan mot Norge

FEBRUARI

13-14 Rekommenderad spelhelg  
 SM Veteran kval
20 Guldtävling, Plattliret 
 i Stockholm

MARS

6 Sista spelhelg SM lag kval

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

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

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

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 24 88,

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

FöRBUNDSINFO

TL-GULD UTBILDNING  3
TL-Guld Steg 3-utbildning kommer att hållas 15–17 januari 2016 
på Scandic Väst Hotell i Örebro. Utbildningen är riktad till dig som har 
Steg 2 eller högre och vill gå vidare.

Anmälan: carina@svenskbridge.se 
senast 13/12.

Frågor: Thomas Winther,  
twi@svenskbridge.se 
eller ring 019-277 24 86.

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

JULBRIDGE 
Under julhelgerna är det många
bridgespelare som ”hittar hem” och 
vill spela bridge. Anmäl er mellan-
dagsbridge till carina@svenskbridge.se 
så listas tävlingarna på hemsidan.

VETERAN-OBS
Är ni födda 1956 
eller tidigare och 
är sugna på att 
testa hur långt ni 
kan gå?
 Hjärtligt väl-
komna att delta 
i Veteran-OBS 
den 30-31 januari på BK S:t Erik i 
Stockholm.
 Tävlingen är till för att ta ut ett 
lag till EM i Budapest i juni samt 
OS i Wroclaw i september.
 Mer info samt anmälan via  
hemsidan eller till Tommy Gullberg 
på tommygullberg@telia.com.

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

Micael Svensson 019-277 24 82

Tommy Andersson 019-277 24 83

Carina Wademark 019-277 24 84 

Micke Melander 019-277 24 85 

Thomas Winther 019-277 24 86

Roger Wiklund 019-277 24 87

Björn Andersson 019-277 24 88

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

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

VINN öVER NORGE!!!
Tisdagen den 19 

januari satsar vi 

på en simultantäv-

ling tillsammans 

med Norge! Se till att din klubb 

kommer med i den första historiska 

simultanen med vårt grannland.

  Anmälan till Micael Svensson 

på kansliet, tel 019-277 24 82 eller 

msv@svenskbridge.se.



BR IDG E  DECEM BER 2015  5

 

FOTO: xx

INNEHÅLL  Bridgefestival 2. Ledaren 3. Förbundsinfo 4. Tidernas bridgeskandal 6-7. Bermuda Bowl & d’Orsi 
Trophy 8-15. Riksstämma 16-17. Svenska Cupen 18-21. Profilen: Cecilia Rimstedt 22-24. Fråga Micke 25. 
JVM 26-27. JSM-par 27. Bridgefetivalens spelschema 28. Lite lättare... 29. Ny juniorkapten 30-31. Steg för 
steg 32-35. Juniorledarträff i Tromsø 36-37. Lite svårare... 37. Från när och fjärran 38-39. Tommys lagom 
svåra 40. Korsordet 41. När motpartern upplysningsdubblar – del II 42-43. Lite svårare... Lösningar 44-45. 
Allsvenskan 45. Magisk bridge med Zia 46-47. Malungs BK 70 år 47. Nya böcker 48-49. Nybörjarträffen 49. 
Tommys lagom... Lösningar 50. Pratbubblan 50. Chairman’s Cup 51.

  Informativ artikel.      Artikel med enkla bridgetekniska inslag.     Artikel med bridgetekniska inslag.      Artikel med mer avancerade bridgetekniska inslag.

BRIDGE Officiellt organ för Svenska Bridgeförbundet  ISSN 1652-1943  Ansvarig utgivare Mats Qviberg, mqv@svenskbridge.se  Prenumerationspris 230:— per år  

Postgiro 25 10 42 – 8  Öppettider Mån – Fre 8.00-16.30 Redaktion Peter Ventura, redaktör  Bridge Villa Cicero,  775 70 KRYLBO  E-post bridge@svenskbridge.se

Produktion AB Svenska Bridgeförlaget, Karlbo  Illustrationer Arne Larsson, Sundsvall  Utgivningsdata 5 februari – 10 april – 1 juni – 10 september – 10 december 

(Manusstopp: 5/1, 5/3, 25/4, 4/8, 5/11)  ANNONSPRISER  Helsida  (210x297mm) Sv/v 10.490 - 2-f 12.000 - 4-f 15.700  Halvsida liggande (175x113 mm) 5.380-6.190-8.250

1/6-sida (stående 55x113 mm, liggande 113x55 mm) 2.150-2.470-3.230  1/12-sida  (55x55 mm) 1.035-1.180-1.550  Annonsbokning bridge@svenskbridge.se  

Bridge är befriad från moms och  reklamskatt.
FOTO:  
FRANCESCA CANALI

 

Svenska  
supertvillingarna 

bäst i världen!

Bridge
B R I D G E  D E C E M B E R  N U M M E R  5  2 0 15  Å R G Å N G  4 7  P R I S  5 0 : –

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

I N N E H Å L L  I  B R I D G E

Åtta svenska medaljer i JVM

S I D  2 6 - 2 7

Två VM-silver

Tvillingarna Rimstedt vann i par och fyra svenskar 

ingick i det vinnande laget i öppna JVM.

S I D  8 - 1 5

Silver i såväl Bermuda Bowl  

som i seniorklassen blev det  

imponerande resultatet i VM  

som spelades i indiska Chennai.

Krångligt livspussel
S I D  2 2 - 2 4

Småbarnsmamma och bridgestjärna. 

Hur får Cecilia Rimstedt ihop livspusslet?
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I N T E R N A T I O N E L L T  B R I D G E S K A N D A L

Bridge är inte bara en hobby eller 
fritidssysselsättning. Det är också 
business för ett fåtal. Ekonomiskt 
solida köper upp hela proffslag – och 
belöningen blir att de själva får ingå 
i laget som sjätte man. De allra bästa 
proffsspelarna tjänar miljoner om 
året, lever ett liv på resande fot, från 
lyxhotell till lyxhotell, sponsrade av 
miljardärer och Wall Street-kändisar. 
Men stora pengar ger även ett incita-
ment till fusk.
 Boye har själv varit proffs i 15 år. 
Han uppger i en intervju att inkom-
sten av sitt proffsspel och tidningen 
Bridge i Norge, som utkommer med 
sex nummer per år, ger dryga två 
miljoner årligen. Han har 120 resdagar 
om året, men är annars hemma i lilla 
byn Flekkefjord med hustrun Tonje, 
en av Norges bästa bridgedamer, och 
deras två barn. Den lugna tillvaron 
hade kunnat fortsatt så.
 Men efter att i augusti ha förlorat 
kvartsfinalen i Spingold i Chicago 
med 1 imp, bl a orsakat av ett dom-
slut som gick emot laget, tog Boye en 
närmare titt på vad som skett vid det 
andra bordet, där tidigare lagkamra-
terna, israelerna Lotan Fisher–Ron 
Schwartz, spelade. Han såg direkt att 
något inte stämde. Israelerna spelade 
ologiskt och mot oddsen – när det var 
rätt. Alla kan göra fel, men duktiga 
spelare väljer inte ologiska alternativ 
under en match vid ett flertal tillfällen. 

Tidernas största bridgeskandal

 Boye blev övertygad om att isra-
elerna fuskade. Han visste bara inte 
hur.
 Men han var fast besluten om att 
göra något åt saken.
 Vart skulle han vända sig? Europe-
iska Bridgeförbundet svävade på målet 
och menade att en sån här anklagelse 
skulle ta tid att utreda. Boye tog 
kontakt med polisen, men de kunde 
inte annat göra, än att råda Boye att 
hålla sig på hemlig ort när nyheten 
exploderade.
 Fuskare skulle inte få förstöra 
bridgen, detta ädla spel. Det var inte 
de värderingar han fått med sig av sina 
föräldrar, då han som åttaåring intro-
ducerats i bridgens värld. Han var 
tvungen att göra något. För bridgen. 

För sig själv. Att spela bridge på den 
yttersta nivån och veta att motstån-
darna fuskar, blir ett ”mission impos-
sible”. Bridge ska vara ett spel där de 
bästa vinner.
 Boye tog saken i egna händer och  
la ut sin redogörelse på hemsidan 
www.bridgewinners.com. Därefter 
skapade han en egen hemsida,  
www.bridgecheaters.com, som fick 
över 100.000 besökare första dygnet. 
Detta blev en världsnyhet. 
 Reaktionen från israelerna lät inte 
vänta på sig. På Facebook skrev Lotar 
Fisher: ”Jealosy made you sick. Get 
ready for meeting the devil.” (Avund 
har gjort dig sjuk. Gör dig beredd på 
att möta djävulen.) Boye fick även 
förtäckta hot, bl a från en gemensam 

TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: JONATHAN STEINBERG, USA

Norske Boye Brogeland, en av världens bästa spelare med meriter som såväl 
EM- som VM-guld, anklagade tidigare i höst två israeliska spelare för fusk.  
 Några dagar senare fick han ett brev från israelernas advokat. 
 Kravet: 1 miljon dollar.

Espen Lindqvist, Ron Schwartz, Richard Schwartz, Boye Brogeland, Allan 
Graves och Lotan Fisher var lagkamrater så sent som i våras.
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Josef Piekarek, Christina Lund Madsen, Alexander Smirnov, Sabine 
Auken och Roy Welland vann nyligen en stor turnering i USA.

bekant som hälsade från Fisher och 
Schwartz: ”Tala om för din vän Boye 
att vi har en rullstol som kommer att 
passa honom perfekt.”
 Inte långt senare fick Boye ett brev 
från israelernas advokat som krävde  
1 miljon dollar, om inte Boye omedel-
bart drog tillbaka anklagelsen.
 ”Stäm mig gärna”, var Boyes replik. 
 Boye tog hjälp av svenske lands-
lagsspelaren och hovrättsdomaren 
Per-Ola Cullin. Genom att granska 
videoupptagningar knäckte Per-Ola 
koden och ett mönster i israelernas 
spel framträdde, närmare bestämt på 
vilket sätt brickan placerats. Beroende 
på hur den placerades, kunde israe-
lerna kommunicera ottillåtet.
 Snöbollen var i rullning. Stärkt av 
framgångarna lyckades Per-Ola senare 
också avslöja världens högst rankade 
par, Monacos Fulvio Fantoni och 
Claudio Nunes. I efterdyningarna 
erkände också ett tyskt par, Josef 
Piekarek och Alexander Smirnov, 
sig ha använt otillåtna metoder. Just 
innan den nyligen avslutade VM-
turneringen i Indien, stoppades även 
det polska paret Adam Zmudzinski– 
Cezary Balicki.

 ”Boye är sheriffen som kom 
ridande in i stan”, kommenterade 
77-årige bridgelegenden och tio-
faldige Bermuda Bowl-vinnaren 
Bob Hamman i en intervju med 
Newsweek. Bridge brukar annars inte 
uppmärksammas särdeles i världspres-
sen, men denna höst har varit annor-
lunda. Världens stora tidningsdrakar, 
som t ex Telegraph och The Times, 
har uppmärksammat bridgefusket.
Under en presskonferens inför VM 
höll europabridgeordföranden Yves 
Aubry en ovanligt välbesökt press-
konferens. Han berättade att utred-
ningar påbörjats. Efter skandalen 
på Bali 2013, där ”de tyska dokto-
rerna” Michael Elinescu och Entscho 
Wladow utbytte information genom 

hostningar, satte Världsbridgeförbun-
det igång arbetet med nya ”ordnings-
regler”, inklusive avstängningar vid 
fusk. De nya reglerna kommer ändå 
inte att träda i kraft förrän tidigast 
under nästa år.
 Boye är starkt kritisk till såväl det 
europeiska som världsbridgeförbun-
det och anser att samma personer 
roterar i toppositionerna. Han kallar 
bridgeorganisationerna för miniaty-
rer av IOK och Fifa – Internationella 
Olympiska Kommittén och Interna-
tionella Fotbollsförbundet.
 I oktober 2015 tilldelades Boye 
Brogeland utmärkelsen Årets bridge-
personlighet av IBPA, International 
Bridge Press Association.

Claudio Nunes. Fulvio Fantoni.

I N T E R N A T I O N E L L T  B R I D G E S K A N D A L

FAKTA Efter VM i Buenos Aires 1965 infördes 
spel med skärmar, eftersom engelska 

duon Boris Schapiro–Terence Reese anklagats för 
att ha signalera otillåtet genom att hålla korten 
med olika antal fingrar. Skärmarna hindrade dock 
inte ”de tyska doktorerna”, Michael Elinescu och 
Entscho Wladow, under VM 2013 bli fällda för att 
olovligt ha utbytt information genom att hosta.
 Efter Boyes anklagelser drog sig tre nationer ur 
VM-slutspelet i Chennai, Indien: Monaco, Israel och 
Tyskland. Många menar att slutliga världsmästarna, 
Polen, skulle göra detsamma, eftersom Adam Zmud-
zinski och Cezary Balicki ingick i laget som kvalifi-
cerade sig från EM men stoppades från spel i VM.

	 Läs	mer	här:	 www.bridgecheaters.com
 www.bridgewinners.com
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Dubbelt silver i VM
”Indian summer”

I N T E R N A T I O N E L L T  B E R M U D A  B O W L

Indian summer – vet ni vad det är för 
något? Uttrycket kommer ursprung-
ligen från Nordamerika och beskri-
ver en period av osedvanligt varmt 
och klart väder på hösten. I Sverige 
används ibland begreppet brittsom-
mar för ungefär samma företeelse. 
Den svenska sommaren 2015 gjorde 
väl ingen glad, men i augusti blev det 
bättre och stora delar av september 
bjöd på fantastiskt fint väder med 
temperaturer klart över 20 grader. 
Mitt i denna svenska indiansommar 
exploderade så den största bridge-
skandalen någonsin. 
 Ron Schwartz och Lotan Fisher 
från Israel har de senaste säsongerna 
radat upp framgång på framgång, 
men fler och fler började misstänka 
att det hela inte gått rätt till. Vi mötte 
dem själva i Slava Cup i Moskva i 
början på året. Där slog de ut oss i 
semifinalen, genom att bjuda en slam 
på sista brickan på ett sätt vi ansåg 
vara rent fusk. Det som behövs för att 
stoppa sådana här par är en eller flera 
eldsjälar, som har tid, ork och mod 
att börja gräva i dyn. I detta fall var 
det Boye Brogeland från Norge som 
drog igång hela cirkusen, men han 

hade god hjälp av många andra, t ex 
Ishmael Del’Monte från Australien, 
Kit Woolsey från USA och vår egen 
Per-Ola Cullin.
 Deras kod att lägga brickan på olika 
ställen efter avslutad budgivning för 
att ge tips om utspelet avslöjades täm-
ligen snabbt och några dagar senare 
beslutade sig Israel att dra sig ur VM 
eftersom man kvalificerat sig till detta 
mästerskap med hjälp av fuskparet. 
Detta fick omedelbara konsekvenser 
för Sverige, eftersom de sex bästa 
lagen i föregående års EM är kvalifi-
cerade till VM. Sverige kom sjua och 
när Israel drog sig ur, fick Sverige en 
förfrågan om att vara med. Kapten 
PG Eliasson hade då det grannlaga 
jobbet att försöka ta ut tre par som 
kunde ställa upp med så kort varsel. 
Naturligtvis var inte alla tänkbara par 
tillgängliga för spel och det svenska 
laget kom att bestå av Johan Upmark–
Fredrik Nyström, Frederic ”Freddan” 
Wrang–Johan ”Joppe” Sylvan samt 
Niklas Warne–Tommy Bergdahl. 
 I efterdyningarna till ”Schwisher-
gate” fastnade det för övrigt flera 
fula fiskar i nätet: Fantoni–Nunes 
(Monaco), Piekarek–Smirnov (Tysk-

land) samt Balicki-Zmudzinski 
(Polen), även om de sistnämndas skuld 
inte är helt klarlagd. Detta fick till 
följd att Monaco och Tyskland drog 
sig ur och ersattes av Frankrike och 
Danmark, medan Polen förklarade att 
man tänkte sig spela VM ändå.  

FöRSTA GÅNGEN PÅ INDISK MARK

VM i Chennai i Indien, alltså. Jag 
kommer fortfarande ihåg, första 
gången jag satte min fot på indisk 
mark och utanför flygplatsen 
möttes av den där väggen av varm, 
fuktig luft med en svag doft av för-
ruttnelse, följt av det välkoordinerade 
anfallet från alla taxichaufförer med 
sina ”Hello-sör-I-tejk-jo-tjeep-hotel-
special-plajs-får-jo-mistel-nå-probb-
lemm!”. Efter ett par dagar var jag och 
min fru tvungna att fly till Maldiverna 
för att undkomma denna kulturchock, 
men vi återvände efter en vecka och 
jag kom att älska Indien. Många är 
fattiga, det är kaotiskt och samhället är 
oerhört hierarkiskt. Samtidigt finns en 
förståelse och tolerans mellan män-
niskor som gör att saker och ting ändå 
fungerar, även om allting tar minst 
dubbelt så långt tid som vi är vana vid. 

TEXT: NIKLAS WARNE, KNIVSTA  FOTO: FRANCESCA CANALI, ITALIEN

Det blev silvermedaljer till Sveriges öppna lag i Bermuda Bowl (VM),  
det bästa resultat någonsin ett svenskt lag har åstadkommit i turneringen. 
 Efter en spännande final vann Polen med 14,5 imp (307,5–293).
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I N T E R N A T I O N E L L T  V M

Jag kan förstå om folk avskyr Indien, 
men för mig är detta själva essensen 
med att resa; att få den där känslan 
av att vara någon helt annanstans där 
allting är annorlunda jämfört med 
hemma, även om det innebär kaos.
 Drygt tjugo år senare kunde jag 
konstatera att mycket i Indien var sig 
likt och Chennai bjöd på en egen form 
av indian summer: 35 grader varmt 
och hög luftfuktighet. 
 Vi bodde på ett hotell cirka 10 
minuters promenad från spelhotellet. 
Varje dag tog vi en promenad och med 
svetten rinnande, kunde vi från första 
parkett bevittna den berömda indiska 
trafiken. Det är bilar, människor och 
hundar överallt och för bilister är det 
två saker som gäller för att hävda sig: 
plattan i mattan, lägg dig över tutan 

och hoppas på rejäl portion tur eller 
en god reinkarnation. Med tanke på 
detta, är det ett under att inte sker fler 
olyckor än det faktiskt gör.
 Bridgen, då? Jo, VM i bridge, även 
kallad Bermuda Bowl, består av 22 
lag där alla möter alla i en grundse-
rie. De åtta bästa går till kvartsfinal, 
där ren cup vidtar. Bland favoriterna 
märktes USA 1 (Levin–Weinstein, 
Katz–Nickell, Meckstroth–Rodwell), 
USA 2 (Wooldridge–Hurd, Kra-
nyak–Demuy, Wolpert–Fireman), 
Polen (Kalita–Nowosadzki, Jassem–
Mazurkiewicz, senare förstärkta 
av Gawrys–Klukowski), Bulgarien 
(Gunev–Nanev, Stamatov–Danailov, 
Mihov–Stefanov) och England (Gold–
Bakshi, Forrester–Robson, Hackett–
Hackett). 

 För Sveriges del var väl primärmålet 
att nå kvarten, men det var inte alls 
givet, samtidigt som vi visste att vi 
kunde slå vilket lag som helst om vi 
spelade bra.
 
ROUND ROBIN – DAG 1

Vi inleder mot Jordanien. Tommy 
och jag står över och efter matchen 
säger Johan och Fredrik att det här är 
sämsta laget i hela turneringen och att 
de kommer att snitta 3 eller 4 poäng. 
Här får de dock mest chansen att göra 
bort sig när det gäller övertrick, så vi 
får nöja oss med 12,55–7,45. Efteråt 
kan vi konstatera att Jordanien skra-
pade ihop 94,02 VP på 21 matcher, ett 
snitt på 4,48 per match, så profetian 
var inte så tokig.
 Härnäst gäller det en av förhands- 

VM-SILVER! Knapp förlust i Bermuda Bowl-finalen (VM) gav svenskt silver. Fr v: Fredrik Nyström, Niklas Warne, 
Frederic Wrang, Johan Upmark, Tommy Bergdahl, Jan Lagerman (tf kapten), Johan Sylvan och PG Eliasson (kapten).
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      favoriterna, England. Tommy och 
jag gör mästerskapsdebut mot David 
Bakshi–David Gold medan Freddan 
och Joppe tar sig an Tony Forrester 
och Andy Robson. Tommy hittar inte 
rätt i ett ganska svårt motspel mot en 
ozonsutgång och går för 1100 i ett 
offringsförsök.  Joppe och Freddan 
missar utgång när slam faktiskt står 
och så har vi följande bricka:

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

SyD	 väSt	 norD	 öSt	
Gold Bergdahl Bakshi Warne

	 13 pass 1NT* 
pass 23  pass 2s* 
pass 32* pass 33* 
pass 3s*  pass 4c*
D (!) pass pass 43
pass pass pass

Reläbudgivning visade att Tommy 
(Väst) hade 3-6-1-3 och 13-15 hp 
med en fet hjärterfärg. Mina 4c är 
ett stopprelä/slaminvit, då Tommy 
kan berätta om han gillar sin hand 
eller inte. Nu dubblade Gold täm-
ligen spekulativt och då Tommys 
pass förnekade klöverkontroll för-
svann mina slamambitioner. Kanske 
borde jag ha passat, men jag ville inte 
riktigt ta ett sådant brant beslut i min 
mästerskapsdebut. Slammen bjuds vid 
andra bordet och vi får nöja oss med 
4,62–15,38.
 Härnäst gäller det USA 1, ett lag 
med meriter som få kan matcha. Käns-
lan är dock att de kanske inte riktigt 
är så bra som de en gång var. Här 
säger jag kanske för mycket, för nog 
verkar deras förmåga räcka till för att 

förnedra ett gäng svenskar i alla fall; 
efter tio brickor leder de med 31–0! 
Weinstein går dock tämligen oförklar-
ligt bet i en ozonsutgång och så har 
samme man samt Upmark med alla i 
zonen:

s	E	9	6	4	3	3	7	5	4	3	2		2	—		c	D	4	3

De ser 13 i tredje hand till vänster, 
varpå partnern går in med 23, spader 
och klöver för Upmark och spader 
plus lågfärg för Weinstein. Efter 
anpassningsbudet 42 av näste man är 
de i princip i samma läge. Vad vill du 
bjuda nu? Upmark vet att Fredrik inte 
skämtar i zonen och begär resolut lill-
slam i spader, medan Weinstein bjuder 
43 och fortsätter med ett mjäkigt pass 
över partnerns 4s. Sista handen offrar 
sig med 52 och Weinstein får chansen 
igen, men hans 53 förmår inte hetsa 
upp Levin nämnvärt. Det är 12 enkla 
stick, så vi vinner 13 imp.
 Det var inte slut på det svenska 
stålet i denna match. Sista brickan:
 

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

SyD	 väSt	 norD	 öSt	
Meckstroth Nyström Rodwell Upmark

	 pass 1c* 1s 
D 3s 3NT pass 
pass pass

SyD	 väSt	 norD	 öSt	
Bergdahl Levin Warne Weinstein

	 pass 1c* 1s 
2c* 3s 42 pass
4s* pass 62 pass
pass pass

 
Stark klöver och spaderinkliv inle-
der vid båda borden och Tommys 

utgångskrävande transfer gör det 
sedan enkelt för oss att bjuda slam. Vi 
har förstås lite tur att trumfen sitter 
1-1 och när båda ruterhonnörerna 
faller i samma stick kommenterar 
Levin: ”That can’t be good for us” 
(Det där kan inte vara bra för oss), 
tackar för sig och lämnar bordet. 
Det hade han onekligen rätt i, för vid 
andra bordet försöker Meckstroth 
med en dubbling som konventionellt 
visar 6-7 hp, ett knep som Fredrik 
efteråt på känt Nyström-manér 
förkunnar vara den ”sämsta konven-
tionen i världen”. Rodwells 3 sang var 
nog inget bra bud, när partnern har 
kort spader, men handen är inte så 
lättbjuden efter den inledningen. Vår 
spurt räcker till 9,69-10,31 och efter 
första dagens spel ligger vi på tolfte 
plats.

ROUND ROBIN – DAG 2

Dagens första match gäller Sydaf-
rika och det börjar bra när Fredrik 
och Johan bjuder slam som missas 
vid andra bordet och på följebrickan 
häktar Freddan och Joppe fienden i 
42 för 1400. Tyvärr missar de sist-
nämnda en storslam samt en utgång 
på upploppet, så vi får nöja oss med 
12,80–7,20.
 Rond 5 gäller Nya Zeeland, som 
inte tillhör topplagen men som ändå 
förtjänar respekt. Inledningen från 
vår sida är inget vidare. Nya Zeeland 
bjuder 3 sang med 6-2 i hjärter, en 
utgång som både Tommy och jag har 
möjlighet att beta, men ingen av oss 
har ett läge som är alldeles uppenbart. 
När Freddan och Joppe är i 43 med 
straff vid andra bordet får vi böta 13 
imp.
 Stark klöver har sina uppenbara för-
delar, men akilleshälen är att motstån-
darna ibland kommer in på en bekväm 
nivå. Jag har:
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s	E	K	D		3	E	2		2	D	2		c	K	D	kn	6	4	2

Min klöveröppning gör att motstån-
darna kan bjuda hjärter, varpå vi 
precisionslandar i 3c. Vid det andra 
bordet öppnar samma hand med  
2 sang och efter 3 sang av svarshan-
den var det inte görligt för Joppe att 
hitta hjärter ut från dam tredje, så 
ytterligare 11 imp betalas i kassa ett. 
Därefter följer dock en strid ström 
av svenska vinstbrickor och vi vinner 
matchen med 15,00–5,00.
 Dagens sista match gäller Förenade 
Arabemiraten, ett av de lag man måste 
ta mycket mot.  Det går dessbättre 
tämligen smärtfritt med 18,09–1,91 
efter bra spel vid båda borden.  Detta 
resultat för oss upp till åttonde plats.

ROUND ROBIN – DAG 3

Kina står på programmet och de 
knockar oss genom att bjuda två 
lågfärgsslammar, som inte många 
hittat. Den ena är dessutom usel, men 
hem går de båda. Som lök på laxen är 
Sverige nästan ensamt om att gå bet i 
en 4s, så med dessa brickor i åtanke är 
6,03-13,97 i baken ingen överraskning.
 Vi ska försöka ta igen förlorad 
mark mot Japan, men det går sådär. 
Tommy och jag tar in 1400 på första 

brickan mot egen ozonsutgång, men 
på följebrickan missar vi en zonutgång 
som hänger på 3-2 i trumf plus en spa-
dermask. Japanerna smäller sedan in 
en dålig lågfärgsslam, som inte går att 
göra något åt. Vi försöker kontra med 
några delisvinster och sedan:
 

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

SyD	 väSt	 norD	 öSt	
Bergdahl Chen Warne Furuta

	 33 (!) 3NT (!) pass 
42* pass 4s* pass
6NT pass pass pass

Chen inleder med en sportig ”junior-
spärr”, men jag avger sangmoteld på 
treläget. Man kan tycka vad man vill 
om mitt bud, men ibland är det helt 
enkelt bara rätt att bjuda. Tommy 
måste ha undrat vad som pågick, men 
hans 42 visade i alla händelser minst 
fem spader. Mina 4s förnekar slamin-
tresse, varpå Tommy avslutar med  
6 sang.

 Hjärtertio kom ut och jag kunde 
konstatera att vi snubblat oss upp i ett 
riktigt ärtigt kontrakt, så länge vi har 
fyra spaderstick. Efter spaderess och 
en spader mot bordet till duck och 
dam var jag inte fullt lika nöjd. Jag 
pinnade i alla fall på med en spader 
till och sakade en hjärter. Furuta vann 
och fortsatte med mer spader och 
jag var tvungen att bestämma mig. 
Instinktivt sakade jag en hjärter och 
spelade på att det satt D-x i ruter på 
endera handen plus klövern 3-3 eller 
en skvis.
 Denna gång paltade damen och 
hjärteress skvisade sedan Furuta i 
svartfärgerna. Efteråt har vi kunnat 
konstatera att det förmodligen är 
något större chans att spela på klövern 
3-3 för att få upp skvistempot, men 
hade jag gjort det hade jag gått bet. 
Sens moral: om man väljer en spelplan 
som inte är den absolut bästa är det i 
alla fall en förmildrande omständighet 
att gå hem i kontraktet. Kanske skulle 
Nippon för övrigt vara lite groggy 
efter denna bricka? Icke så, för på sista 
brickan bjöd Öst-Väst sig upp till 6c 
vid båda borden:

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

Tommy spelade ut spadertio, vilket 
föranledde Furuta att kuta upp med 
esset, spela klöverkung och maska ut 
min dam för 12 stick. Vid det andra 
bordet fick Joppe spelföringen som 
Väst och spader ut upp i E-D-kn. Han 
spelade nu på att stöldresa hjärtern, 
maska åt andra hållet i klöver på vägen 
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samt stjäla en ruter och i värsta fall 
förlita sig på en spadermask till. En 
fullt rimlig spelplan, men inte lycko-
sam denna gång. Matchresultatet 
6,72–13,28 innebär att vi nu är nere på 
plats tio.
 Kvällsmatchen gäller Guadeloupe. 
Jag inleder med att släppa hem en 
tresangare i utspelet och sedan betalar 
vi ut 960 i en redubblad sang, där jag 
borde ha flytt i sista hand. Turligt nog 
finns det 14 andra brickor och nästan 
alla dessa går vår väg, vilket räcker 
till 16,73-3,27 och en sammanlagd 
sjundeplats.

ROUND ROBIN – DAG 4

Polackerna står för motståndet i mor-
gonmatchen. Polen är nog det land i 
världen som har den största bredden 
på sin elit och Jacek Kalita och Michal 
Nowosadzki kanske inte många hört 
talas om, men mot mig och Tommy 
spelar de nästan facitbridge. Det är 
överlag en mycket välspelad match, 
men polackerna är snäppet vassare och 
vinner med 21–0 i imp, vilket översätts 
till 15,19–4,81 och vi var nu återigen 
utanför topp åtta på en tiondeplats.
 De två återstående matcherna denna 
dag gällde Argentina och Indien. Nu 
behöver vi en rejäl poängskörd för att 
inte tappa kontakten. Tommy och jag 
står över på dessa matcher och mot 
Argentina inleder grabbarna med att 
ta 50–0 på de första sju brickorna. 
Därefter kan vi gå avstannande i mål 
och notera 18,77–1,23.

 Härnäst står alltså Indien på pro-
grammet och det börjar inte bra:

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

Freddan öppnar som Öst med 1 sang, 
varpå Joppe beskriver fördelningen 
1-4-5-3 och primärt en utgångsväljare. 
Freddan kan se att så lite som mjuk-
färgsessen (klöver och hjärter) samt 
K-kn i ruter ger spel för slam, så han 
driver på. Tyvärr gissar Joppe fel i 52, 
vilket kostar 11 imp mot 3 sang vid 
det andra bordet. Men därefter har 
Joppe och Freddan lekstuga och då 
Johan och Fredrik assisterar hyggligt 
i andra rummet, rinner det iväg till 
18,77-1,23, vilket för oss upp på en 
sjätteplats, vår hittills bästa placering.

ROUND ROBIN – DAG 5

Coach Janne Lagerman snurrar runt 
på alla tre par i gruppspelet, men 
försöker samtidigt nyttja dem som går 
bäst för stunden. Således får samma 
kvartett fortsätta mot Frankrike, men 
nu tar det tvärstopp. Våra hjältar 
missar varsin utgång och Johan och 
Fredrik offrar sig mot en utgång som 
nästan ingen bjudit och än färre fått 

hem. En tresangare i 
ozon går vår väg, 
men sedan är 
det ont om 
svenska 
imp. 3,12–
16,88 blir 
resultatet, 
men vi 
klamrar oss 
precis kvar 
bland de åtta 
bästa.
 Australien började turneringen bra, 
men har mött många av de svagare 
lagen och är nu på väg neråt i tabellen. 
Jag hittar rätt utspel mot en slam som 
Joppe och Freddan undviker, men 
några brickor senare har jag följande 
trupper med alla i zonen:

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

SyD	 väSt	 norD	 öSt	
Bergdahl Wyer Warne Courtney

	 2c* pass 22* 
D RD ?

Jag frågar min skärmkamrat vad 
redubbelt kan tänkas vara. ”A strong 
suggestion to play with a balanced 
hand” (ett starkt förslag att spela 22 
med en balanserad hand) blir svaret 
och nu är goda råd dyra. Hur många 
trick gör de i ruter och vad kostar 
2s dubbelt? Och varför har jag 
aldrig lärt mig vad de där förbannade 
rävade kontrakten ger? Jag tycker 
mig minnas att 22 redubbelt med ett 
övertrick kostar 1160, men jag är inte 
helt säker. Jag funderar allvarligt på 
att börja gräva i budlådan för att kolla 
upp det, men inte fasen kan man göra 
så i ett VM? Jag chansar på att jag 
kommer ihåg rätt, att det är tre trick 
i ruter samt att 2s inte kostar mer än 
800, så jag flyr. De goda nyheterna är 
att jag faktiskt minns rätt, 22 re-
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      dubbelt med ett övertrick kostar 
i teorin 1160, men tyvärr är det bara 
jämn hemgång och 760 denna gång 
medan 2s dubbelt kostar 1100 mot 
690 vid andra bordet. 
 Men vi har en del bra också. 
Tommy och jag betar 43 på ca tre sek-
under, som släpps hem vid det andra 
bordet. Då Joppe och Freddan har 
sina sedvanliga stabila resultat vinner 
vi med 15,19-4,81. 
 Vi avslutar dagen mot Brasilien med 
evighetsmaskinen Gabriel Chagas i 
laget. Han vinner sedermera butlern 
i Round Robin tillsammans med sin 
partner Miguel Villas Boas, ingen 
duvunge det heller. Men mot oss 
stöter de på patrull och vi vinner med 
12,55–7,45, trots att Brenner–Barbosa 
smäller in en storslam i zonen mot 
Tommy och mig, som hängde på en 
mask. 
 Vi ligger på åttonde plats men har 
nu 8,49 VP ner till niondeplatsen.
 
ROUND ROBIN – DAG 6

Dagen inleds med match mot Singa-
pore som ligger på femtonde plats och 
är ett lag vi bör slå. Tyvärr går det inte 
alls. Tommy och jag får in 590 i 43 
dubbelt och betar en slam, men sedan 
kärvar det till sig. Vi förlorar några 
delisar och motståndarna hittar en fin 
offring. Sedan kommer:

  
 

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

Singapore inleder med 2c-22; 3s som 
visade kort hjärter och båda lågfär-

gerna. De hade sedan inga problem 
att bjuda slam. Vid det andra bordet 
får Fredrik veta att Johan har fördel-
ningen 3-5-4-1 och ett ess eller en 
kung och en dam. Han väljer ett för-
siktigt 3 sang – och vi bötar återigen 
ett gäng imp för en lågfärgsslam.
 På någon bricka tidigare har 
Tommy och jag motståndarna i 4s 
dubbelt för 500 mot en egen zon-
utgång som hänger på en rättgiss i 
klöver med normalt motspel. Tommy 
bjuder dock över, till viss del bero-
ende på en tveksam och luddig förkla-
ring, men får en chans att gå hem i 53, 
när man oförklarligt drar för ett ess 
i utspelet. Han väljer dock att lägga 
sig på en bet som blir två, istället för 
att spela på hemgång och vi betalar 13 
imp.
 4,62–15,38 var inte precis vad vi 
hoppats på, men vi hankar oss kvar på 
åttonde plats med USA 2 mindre än 1 
VP efter.
 Härnäst är det en jätteviktig match 
mot USA 2, som består av en sponsor 
och ett gäng grabbar i trettioårsåldern 
som är på väg att ta över efter det 
gamla gardet. Killarna kännetecknas 
av en frejdig budstil och mycket bra 
kortspel, en otäck kombination att 
möta när det går dem väl. Sponsorn 
kännetecknas i sin tur av mycket 
pengar, men begränsade bridgekun-
skaper – men han är tyvärr inte med 
när vi möter dem. Tommy och jag 
står över och det mesta går dessvärre 
USA:s väg, vilket börjar på bricka 4 
när Joppe och Hurd har:

s	K	5		3	kn	10	6		2	K	10	6	5	2		c	10	8	4

Det går 1s till vänster, dubbelt av 
partnern och spärrbudet 3s till höger. 
Ni passar, öppningshanden höjer till 
4s och partnern dubblar ånyo. Några 
idéer? 
 Här finns naturligtvis inget rätt och 

fel och mycket handlar om filosofi. 
Själv tenderar jag att bjuda ganska ofta 
på dessa rena upplysningsdubblingar 
med tanken att det vanligen är rätt om 
ett av kontrakten står. Joppe gör som 
jag hade gjort, medan Hurd passar. Då 
det är exakt en bet i både 52 och 4s 
belönas amris med 7 imp.
 På följebrickan drar Johan för 
D-x-x i en sidofärg mot 4s, vilket 
direkt släpper hem kontraktet för 
ytterligare 10 imp till USA. USA 
vinner några småbrickor och på upp-
loppet hittar Demuy–Kranyak 3 sang, 
när 43 går bet på korsstöld. 
 1–36 i imp översätts till 2,55–17,45 
och nu är vi nere på tionde plats med 
drygt 11 VP upp till åttondeplatsen.
 Mot Danmark vilar Johan och Fred-
rik. Danskarna får tidigt 4s på rätt 
hand och jag kan inte hitta hjärter ess 
ut från E-D-10-x-x upp i en sang-
öppning, medan singelhjärtern sitter 
som gjuten vid andra bordet. Men vi 
kommer igen, genom att bjuda och 
spela hem varsin slam samtidigt som 
Danmark bjuder en egen med bet. 
Holmgången slutar 13,52–6,48 och vi 
kryper lite närmare, tionde plats med 
drygt 7,5 VP upp till åttonde.

ROUND ROBIN – DAG 7

Sista dagen och det ser tufft ut, men 
ändå inte omöjligt. Bara vi kan stå 
emot ledarna Bulgarien har vi som 
avslutning två lag på den nedre halvan, 
Kanada och Egypten. Freddan och 
Joppe samt Tommy och jag inleder 
mot Bulgarien. Jag är lite för försiktig 
på en bricka där vi kan ta fast dem i 
3s för 500, men vi får nöja oss med 
200 in. Vid det andra bordet hittar 
inte Freddan trumf ut mot en dålig 
43, så brickan kostar 9 imp. Vi får 
in några delisbrickor och mot slutet 
är det ganska jämnt, men då bjuder 
bulgarerna en fullständigt genomusel 

I N T E R N A T I O N E L L T  B E R M U D A  B O W L
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62 i zonen som står, vilket ger 12 
bulgariska imp och vi får bara 5,61 i 
matchen. 
 Man ska kanske inte skylla på otur, 
men i den här turneringen har det hit-
tills varit som förgjort med (lågfärgs-)
slammarna och jag vet inte hur många 
poäng vi förlorat på dem. Läget ser nu 
hopplöst ut då vi är nästan 17 VP efter 
Brasilien på åttonde plats.
 Men kanske, kanske finns en chans 
om vi kan slå Kanada rejält till att 
börja med. Tommy och jag står över 
och följer dramat på running scores. 
Tyvärr bjuder Johan och Fredrik en 
anständig storslam i klöver, som med 
3-0 i trumf och hjärterdam fel går bet 
och kostar 16 imp. Kanadickerna spär 
på med 63 som normalt sett inte är 
hemma med aktuell sits, men Joppe 
spelar naturligt ut sin singelklöver 
vilket föranleder spelföraren att toppa 
ut trumfkungen bakom. Åh, dessa för-
bannade slammar! 
 Vi får med oss 5.00–15.00 och det 
enda positiva med denna omgång är 
att Brasilien åker på ännu mer stryk, 
så inför sista omgången ser det ut så 
här (motståndare i sista omgången och 
deras placering inom parentes):

  8) Brasilien .............................. 221.78 
 (Bulgarien – 1:a)
  9) Danmark  ............................ 217.82 
 (Singapore 15:e)
10) Sverige ................................. 206.74 
 (Egypten – 19:e)
11) Japan ................................... 206.60 
 (Nya Zeeland – 16:e)

Vi måste förstås hoppas på att bras-
sarna får rejält med däng mot Bulga-
rien, men samtidigt ska vi i princip 
blitza mot Egypten, ta in drygt 11 VP 
mot Danmark och hålla Japan bakom 
oss. Hur fasen ska detta gå till? Johan 
och Fredrik står över och innan vi går 

SENIORLAGET nådde även de VM-final! Trots massor av rutin i laget hade 
ingen av spelarna i seniorlaget tidigare spelat en VM-final. 
 Den bästa placeringen är VM-brons för Sven-Åke Bjerregård, Tommy 
Gullberg och Anders Morath, i Bermuda Bowl 1991. 
 I finalen blev det en klar förlust mot solida USA 1 med Zia Mahmood, 
Michael Rosenberg, Bob Hamman, Mark Lair, Hemant Lall och Reese 
Miller. USA var i en klass för sig, så de svenska seniorerna får lägga sig i 
hårdträning och satsa på guld i VM i Lyon 2017.
 Bilden fr v: Björn Wenneberg, PG Eliasson, Carina Wademark (coach), 
Tommy Gullberg (kapten), Sven-Åke Bjerregård, Göran Selldén, Johnny 
Östberg och Anders Morath.

iväg till halvleken säger jag och Fred-
dan i alla fall till varandra: ”Nu går vi 
ut och fixar ett mirakel”. 
 Hur det egentligen gick till får ni 
fråga dem som satt och tittade på 
running scores och BBO, men i vår 
match rasar imp:en in och vi leder 
med 47–0 efter nio brickor. Samtidigt 
kör bulgarerna över Brasilien och 
Danmark går kräftgång mot Singa-
pore. Tyvärr ångar Japan på och leder 
med en miljard imp, känns det som. 
För säkerhets skull har Chen–Furuta 
tre pråmbrickor kvar på slutet, men 
mirakulöst lyckas Kiwis vid andra 
bordet täta alla dessa brickor.
 Själva har vi förstås ingen aning om 
denna dramatik och när Tommy och 
jag kommer ner för att jämföra ser alla 
tämligen deprimerade ut, så man tror 

sig veta vartåt det lutar. Under jäm-
förelsen ser vi i alla fall vad alla andra 
redan sett, att vi är på väg mot en stor-
seger. När vi scorar in sista brickan 
skriker Janne högre än en indisk 
biltuta ”Det räcker för helvete, vi är 
i kvarten!!”. Jag blir alldeles chockad 
och kan liksom inte ta in vad som just 
hänt. Om jag varit utomstående hade 
jag gladeligen givit 1000 i odds om 
någon velat satsa på oss, men detta 
bevisar ju bara att man aldrig – och 
då menar jag verkligen aldrig – ska ge 
upp. Det konstigaste av allt, hur fasen 
kunde de hålla masken så bra? Spela 
inte poker mot de här grabbarna! 

Niklas berättelse om kvartsfinal,  
semifinal och finalen fortsätter  
i nästa nummer.

I N T E R N A T I O N E L L T  B E R M U D A  B O W L
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Ett sextiotal delegater, styrelsemed-
lemmar och personal samlades i 
början av oktober på Scandic Grand 
Hotell i Örebro för Riksstämman, 
förbundets högsta beslutande organ.
 Dagen innan hölls tematräffar 
avseende några av stämmans besluts-
punkter, för att snabba på själva 
beslutsprocessen. Stämmoordförande 
Bo Appelqvist kunde dagen därpå 
klubba igenom agendan i rekord-
snabb takt. Timingen var perfekt, då 
delegaterna efter avslutad stämma på 
storbildsskärm kunde se de avgörande 
brickorna i Bermuda Bowl-finalen.
 Riksstämmans viktigaste fråga rörde 
bridgens vara eller inte i Riksidrotts-
förbundet (RF). Riksstämman beslöt 
om följande uppmaning till SBF:s 
styrelse: ”Riksstämman anser att ett 
medlemskap i RF är av stor betydelse 
för svensk bridge, men även för RF. 
 Stämman beslutade att ge förbundet 
i uppdrag att göra en rejäl satsning 
inför RF:s stämma 2017 med målet 
att SBF ska bli antaget som fullvärdig 
medlem. Micke Melander och Roger 
Wiklund utsågs till ”kampanjledare”.
 Mats Qviberg, som tillträdde som 
förbundsordförande 1997, omvaldes 
enhälligt till ordförande för de kom-
mande två åren.
    Tre motioner  kom från Stockholm. 
Samtliga handlade om att ett bättre 
ekonomiskt stöd skulle gå till elitspe-
larna. Motionerna avslogs.
    Ytterligare en motion, från Örebro, 

handlade om att bortalagen i Svenska 
Cupen skulle ha möjlighet att neka att 
spela hemma hos någon. Några dele-
gater undrade hur ett distrikt kunde 
skicka in motioner som handlade om 
detaljer i tävlingsbestämmelser. Nej, 
detta var inte en stämmofråga och 
motionen avslogs.
    Den sista motionen, från Västergöt-
land, handlade om att man avseende 
SM-par ville ha en avtagande propor-
tionalitet avseende antalet deltagare 
som går vidare till SM-semi. Här var 
stämman och styrelsen helt överens 
med motionsställaren och stämman 
godkände motionen. TK ska se över 
det nuvarande systemet och försöka 
hitta en lösning. 
    Enligt valberedningens förslag 
omvaldes på två år Carl Ragnars-
son, Linköping, Per-Olof Eriksson, 
Sandviken, Helena Axelsson, Sölves-
borg, och Pontus Silow, Stockholm. 
Nyvaldes på två år gjordes Thomas 
Axenbratt, Ed, Per Leandersson, 

R I K S S T ä M M A  2 0 1 5

Riksstämma 2015

TEXT & FOTO: PETER VENTURA, KARLBO

Förbundets Riksstämma hölls 9-10 oktober i örebro. Här följer en sammanfattning av 
de viktigaste händelserna.

Stockholm samt Christer Grähs, 
Oskarström (tidigare suppleant). Lars 
Persson, Falkenberg, Ann Ohlsson, 
Tibro, och Erik Andersson, Bunkeflo-
strand valdes till suppleanter.
    Jan Kamras avtackades av Mats 
Qviberg för en strålande insats under 
sina år i styrelsen.
 Jan Malmström tilldelades Janner-
stenstipendiatet för sina fina insatser 
avseende juniorrekrytering i BK 
Albrekts, Varberg.

    

Bosse Appelqvist – rutinerad 
stämmoordförande.
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Årets klubbledare  
– Vera och Tore

TEXT & FOTO: PETER VENTURA, KARLBO

Medlemskommittén (MK) har 
varje år till uppgift att utse årets 
klubbledare. MK hade som vanligt 
ett digert arbete att utse pristaga-
ren. Valet föll på äkta paret Vera 
och Tore Enbarr från Sandvikens 
BK.
 Vera och Tore har i över 30 år 
burit upp klubben och är ”still 
going strong”. Som pensionärer 
deltar de och stöttar allt från 
utbildning, spelträning till den 
normala spelverksamheten. De har 
även lyckats ansluta två pensio-
närsklubbar som tidigare stod 
utanför Svenska Bridgeförbundet. 
De har också gjort insatser inom 
Gävleborgs Bridgeförbund. 
 Tore har varit ansvarig i klubbens 
tävlingskommitté 1984-2004 och 
därefter ordförande från 2005.
 Vera var sekreterare 1983-88, 
sedan ledamot 1996-99 och kassör 
från 2012.
 Priset delades ut i samband med 
förbundets Riksstämma.

Förbundets PO Eriksson gratulerar  
Årets klubbledare, Vera och Tore  
Enbarr från Sandvikens BK.

R I K S S T ä M M A  2 0 1 5

Nya styrelsen. Fr v: 
Pontus Silow, Per-Olof 
Eriksson, Ann Ohls-
son, Lasse Persson, Mats 
Qviberg, Per Leanders-
son, Christer Grähs, Carl 
Ragnarsson och Thomas 
Axenbratt. På bilden 
saknas Helena Axelsson.

 Anna Jannersten 
delade ut Jannersten-
stipendiatet till Janne 
Malmström.

Micke Melander och 
Roger Wiklund är kil-
larna som ska övertyga 
RF att de behöver Bridge-
förbundet.

Upplösningen i 
Bermuda Bowl-finalen 
mellan Sverige och Polen 
visad på storbildsskärm.
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467 lag inledde för nio månader sedan 
Svenska Cupens första omgång. Inför 
slutspelet 12–15 november på Brid-
gens Hus i Uppsala fanns endast 16 
lag kvar, för att göra upp om segern. I 
startlistan återfanns bl a fyra lag som 
tagit sig till slutspelshelgen för tredje 
året i rad: Snipers från Gävle, Yellow, 
ett utspritt lag med boende främst 
i Stockholm, Narre från Östersund 
samt Åmåls Hulta. Bland nykomling-
arna fanns många meriterade lag, bl a 
Bridgebertheau och lag Rimstedt.
 Vinnare och 80.000 kr rikare blev 
lag Rimstedt efter att En påse nötter 
besegrats i finalen med förkrossande 
173-59. ”Nötterna” kastade in hand-
duken inför de sista 16 brickorna i 
finalen. Vinnarlaget: Cecilia Rimstedt, 
Patrik Rimstedt, Ola Rimstedt, Ann 
Rimstedt, Magnus Eriksson och Hans 
Mattsson.
 Ingen bronsmatch spelas i cupen, 
så på delad tredje plats slutade lagen 
Yellow (Göran Hammarström–Mikael 
Arnberg–Lars Ramquist–PG Elias-
son–Anders Berglund–Mats Axdorph) 
och Bridgebertheau (Peter Bertheau–
Marion Michielsen–Mikael Rimstedt–
Adam Stokka–Simon Hult–Simon 
Ekenberg).

 I finalen över två dagar skulle 96 
brickor spelas.  En påse nötter såg 
tagna ut av stundens allvar. Rimstedt 
dominerade stort inledningsvis och 
ledde med förkrossande 46-0 efter tio 
brickor! ”Nötterna” verkade göra allt 
fel. Det här var finalens första bricka:

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

SyD	 väSt	 norD	 öSt	
Ek O. Rimstedt Hultman C. Rimstedt

	 	 pass	 pass	
12	 pass	 13 pass
33 pass 43 pass 
pass pass

Bo-Henry Ek provade en oortodox 
höjning till 33 med trekortsstöd och 
singelklöver. Med den bräckliga klö-
vern är det ett bra kontrakt, framfö-
rallt om hjärtern sitter 3-3. Det blev 
spaderutspel till åtta och knekt. Efter 
E-K i hjärter spelade Magnus Hult-
man två höga ruter och stal en tredje. 

Han var nu nere på bara en trumf, 
medan Ola Rimstedt hade D-10 kvar. 
Hultman hämtade hem sina spader, 
men trettonkvistaren kunde Ola stjäla, 
dra ut spelföraren sista trumf och sätta 
klöverkung på mellanhand. En straff.
 Vid det andra bordet öppnade 
Magnus Eriksson som Nord med svag 
sang, 10-12. Hasse Mattson hoppade 
till 3 sang. Det blev klövertio ut till 
nia, fyra och kung. Magnus hade nu 
sju stick och behövde två till. Planen 
var att kombinera chanserna, genom 
att först inkassera de två spadertop-
parna för att se om damen skulle sitta 
andra. Om ingen dam syntes till skulle 
Magnus få förlita sig på rutermasken. 
Som synes fungerar ingetdera. Mot-
ståndarna kom dock till undsättning! 
Johan Karlsson på Östs plats visste 
inte vem som hade klöverdam, så för 
att godspela en eventuell ingång på 
spaderknekt hos partnern avblock-
erade han spaderdam. Nu växte två 
spaderstick och Magnus cashade 
blixtsnabbt sina nio stick.
 Hade Johan haft D-x-x i ruter hade 
avblockeringen blivit briljant och 
sparat två stick, eftersom Magnus 
annars hade maskat i ruter för två 
övertrick.

TEXT & FOTO: PETER VENTURA, KARLBO

Rimstedt vann finalen i Svenska Cupen efter det att motståndarna kastat in 
handduken med 16 brickor kvar att spela.

Rimstedts överlägsna cupmästare
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40.000 kr räcker till många påsar nötter. Tvåa i Svenska Cupen blev  
fr v Johan Karlsson, Bo-Henry Ek, Tommy Jansson och Magnus Hultman.

 Tommy Jansson borde ha hjälpt 
partnern, genom att spela klöverdam 
i första stick, när han ser klövernio på 
bordet och själv har åttan. Det är bara 
fel om Johan spelat ut från fyrkorts 
klöver.
 Jämn hemgång gav Rimstedts 10 
imp och en bra start på matchen. 
Efter finalens första 16 brickor ledde 
Rimstedt storstilat med 53-2. En påse 
nötter behövde en påse imp i segment 
två. ”Nötterna” stoppade blödningen 
något i nästa 16-brickorspass. Rim-
stedt vann ändå med stabila 20-3 och 
hade därmed bara släppt sammanlagt 
5 imp på 32 brickor, då ställningen var 
73-5. ”Nötterna” rullade utför i en 
brant uppförsbacke.
 Goda råd var nu dyra för En påse 
nötter, som låg under med 68 imp. 
”Nötterna” började bra och vann två 
brickor, vilka gav 15-0 tidigt i seg-
mentet. Det här var den andra vinst-
brickan, där Magnus Hultman fullt 
och fast litade på att partnern måste ha 
förstakontroll i spader och satsade på 
storslam i klöver:

Segrare i Svenska 
Cupen 2015.  
Fr v: Ann Rimstedt, 
William Rimstedt 
(maskot),  
Magnus Eriksson, 
Ola Rimstedt,  
Cecilia Rimstedt, 
Patrik Rimstedt  
och Hans Mattsson.

Svenska Cupen
Ha kul i cup du också! Anmälan är öppen t o m 20 januari på:

www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2016/entry/add>
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	 	 s	K	kn	10	9	4	2
	 	 3	E	K	9	8	2
	 	 2	 6	4
	 	 c	—
s	E	6	5	 	 	 s	D
3	kn	10	7	6	3	 	 	 3	 —
2	 10	 	 	 2	 E	K	9	8	7	3	2
c	K	8	5	4	 	 c	E	D	kn	10	6
	 	 s	8	7	3
	 	 3	D	5	4
	 	 2	 D	kn	5
	 	 c	9	7	3	2

SyD	 väSt	 norD	 öSt	
P. Rimstedt Ek C. Rimstedt Hultman

	 pass	 1s	 2NT*
pass	 4c	 43 53* 
D 5s* pass 7c 
pass pass 73 D 
7s D pass pass
pass

Också Cecilia litade på att motstån-
darna visste vad de höll på med och 
gjorde en korrekt bedömning då hon 
valde offringen på sjutricknivån.
 Ruteress i utspel följdes av klöver-
ess till stöld. Patrik hittade att lägga 
ner trumfkungen, vilket fällde Östs 
dam. Bo-Henry skulle nu ha tagit 
esset och fortsatt i spader, men när 
han la lågt kunde spelföraren byta fot 
och gå på hjärtern. Två hjärter kunde 

nu stjälas på bordet. Tre straff och 500 
var en billig försäkring.
 Försökte Hasse Mattsson med Peter 
Bertheaus pokertaktik vid det andra 
bordet? Efter Nords spaderöppning 
klev han in med 22 som Öst. Syd sa 
pass, partnern 23och Nord 2s. Hasse 
bjöd nu bara 3c och han trodde nog 
inte att budgivningen skulle ta slut 
där, med tanke på vilken monsterför-
delning han hade. Lång näsa fick han, 
då 3c följdes av tre pass!
 Det gav ynkliga +190 till Öst-Väst, 
så Cecilias fina offring på sjutricksni-
vån och Patriks spelföring räddade en 
hel del imp när Bo-Henry Ek–Magnus 
Hultman vid det andra bordet hade 
bjudit 7c!
 Rimstedt vann det tredje raka seg-
mentet med 35–29 och var i ledning 
efter halva finalen med 108–34.
 Frågan inför den första finalda-
gens sista segment var, vilken rikt-
ning Svenska Cupens final skulle ta. 
Rimstedt hade ju vunnit de tre första 
segmenten, men med allt färre imp ju 
längre finalen pågått. Skulle En påse 
nötter ha kraft att vända matchen?
 I segment fyra klev Hasse Mattsson 

av och vi fick se pappa Magnus Eriks-
son spela ihop med sonen Ola Rim-
stedt. Kvällspassets brickor inbjöd till 
action. Ola kanske skulle tänka lite 
mer på sin gamle fars hjärta:

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

SyD	 väSt	 norD	 öSt	
O. Rimstedt Ek Eriksson Hultman

	 	 1c  pass 
13 pass 1s pass 
22* pass 3c pass
4c pass 42* pass 
4NT* pass 5s* pass
7c (!) pass pass pass

Magnus visade två ess och trumfda-
men med 5s, så då saknades ett ”ess”. 
Men Ola räknade fel på fingrarna 
– och bjöd 7c! Tur som en tok hade 
han, då det var trumfkungen som var 
det saknade esset. 
 Spelföringen gick fort. Öst spelade 
ut ruterkung till bordets ess, vilket 
följdes av en trumf till damen. Då 
trumfmasken gick begärde Magnus 13 
stick. Det gav Rimstedt 11 imp, när 
Johan Karlsson och Tommy Jansson 
bjöd mer rimliga 6c vid andra bordet.
 Lägg denna bricka på minnet, när 
det går snett vid de gröna borden, och 
minns att t o m en världsmästare som 
Ola kan räkna fel på essen!
 Med ”rötbrickor” som denna blev 
Rimstedt oslagbara. Finalen var i 
praktiken avgjord med en ledning på 
113 imp för Rimstedt inför söndagens 
32 brickor. Nötterna var (för)kros-
sade och kastade in handduken inför 
finalens sista 16 brickor. 

N A T I O N E L L T  S V E N S K A  C U P E N

Trea i Svenska Cupen och även vinnare av Uppsalas lagguldtävling blev  
lag Bridgebertheau. Fr v: Simon Hult, Peter Bertheau, Marion Michielsen, 
Adam Stokka, Simon Ekenberg och Mikael Rimstedt.

[SVENSKA CUPEN 2016

Anmälan och mer information se  
www.svenskbridge.se

Nu är det dags igen, Sveriges 
roligaste bridgetävling för lag är 
tillbaka med en ny upplaga.

Precis som tidigare 
är alla lag garant- 
erade minst två  
matcher, därefter  
rak knock-out.  
Man möter alltid  
någon i sin närhet. 
Guldpoäng i alla  
matcher till det  
vinnande laget.

Anmälan av lag är 
öppet till 20 januari 
2016. Spelstart 
1 februari 2016. 

Rabatt för lag som 
anmäler sig före 
13 december 2015.    
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Krångligt livspussel som bridgestjärna 
och mamma för Cecilia Rimstedt

”Det är en av mina starkaste sidor. Jag har full fokus på det jag gör. Det är här och nu 
som gäller.” Cecilia Rimstedt klarar av livspusslet som bridgestjärna och mamma.

TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKöVDE

Cecilia Rimstedt får pussla för att familjelivet som småbarnsmamma och 
bridgestjärna ska gå ihop.
 – Jag spelar mindre, men mer än jag trodde jag skulle göra, säger 
27-åringen som var med och spelade hem ett brons i lag vid EM i  
Tromsø i juli och Svenska Cupen för bara några veckor sedan.
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B ridgefamiljen Rimstedt växer. 
I december 2013 blev Cecilia 

Rimstedt mamma och bridgespelandet 
har inte blivit lika intensivt sedan dess. 
 – Det har inte blivit så många lugna 
stunder. Det är svårt att få ihop det, 
men det går, säger Cecilia Rimstedt.
 Maken Patrik spelar också bridge 
på hög nivå.
 När paret spelade EM i Norge så 
delade Cecilia och Patrik på barnpass-
ningen.
 – Jag spelade mixedlag först och sen 
öppna par och. Men vi hann ha några 
dagar ledigt tillsammans i Tromsø.
 Men går det att koncentrera sig på 
bridge fullt ut när man är småbarns-
mamma?
 – Det är en av mina starkaste sidor. 
Jag har full fokus på det jag gör. Det 
är här och nu som gäller.
 I Tromsø blev det brons i den öpp-
na lagklassen. 
 I laget ingick också svenske Johan 
Upmark i ett lag med spelare från 
USA.
 – Vi var sex spelare från början men 
de österrikiska spelarna fick inte spela 
och därför blev vi bara fyra, säger 
Cecilia Rimstedt.
 Anledningen var att det österrikiska 
förbundet inte tillät att Jovanka Sme-
derevac representerade landet.

 – Det var en tung start och det är 
stor skillnad, men det var mest synd 
om dem.
 Några problem att spela många 
brickor har inte Cecilia Rimstedt.
 – Jag tycker om att spela mycket, 
säger hon.

 Det blev till slut ett EM-brons för 
lag Full House.
 – Väntat ska jag inte säga att det var, 
men förhoppningen var en medalj. 
Självklart är det tungt att förlora en 
semifinal. Efter 
några dagar är 
man ganska 
nöjd, trots allt.
 Cecilia Rim-
stedt hade inte 
några problem 
att ladda om inför Bridgefestivalen 
och höjdpunkten, den prestigefyllda 
Chairman’s Cup, som i år lockade 166 
lag från 13 nationer till Örebro.
 – Det var ju nästan två veckor mel-
lan EM och Chairman’s Cup så det 
var inte något problem. Vi tänkte inte 
på att Daniel Gullberg och Mikael 
Grönkvist inte kunde ansluta och vara 
med från start i kvalet, säger Cecilia 
Rimstedt och fortsätter.
 – Det tar på krafterna, men jag är 
van att spela långa turneringar.
 Renons Rim stedt nådde finalen, 
men där räckte inte laget till.
 – Det är alltid tråkigt att förlora. 
Nu blev det inte på en specifik bricka 
vi förlorade och det var skönt, men 
det går ju alltid att hitta de där 38 
imp:en som vi förlorade med.
 I Svenska Cupen gick det bättre i 

finalen. 
80.000 kr 
blev seger-
premien, 
när mot-
ståndarna 
kastade in 
handduken 

med 16 brickor kvar att spela.
 Laget fick en bra start i kvarts- och 
semifinalen i Chairman’s Cup.
 – Där ledde vi klart och då är det 
lättare att spela bra. I finalen hade vi 
hela tiden pressen på oss att försöka 

hämta upp underläget.
 Cecilia Rimstedt gillar Chair man´s 
Cup.
 – Det var otroligt roligt, särskilt 
i år, med så många duktiga spelare. 

Nu hade vi också ett bra lag med god 
stämning.
 Lagtävlingen fortsätter att växa och 
förklaringen är det goda rykte som 
Chairman’s Cup har, tror Rimstedt. 
 I Chairman’s Cup spelade 27-åring-
en från Göteborg i par med kanske en 
av världens bästa damspelare, holländ-
skan Marion Michielsen.
 Finns det någon tanke med det?
 – Det är roligt att spela med henne. 
Alla vill att Marion ska börja spela för 
Sverige, men det är upp till henne. Det 
är rimligt att hon fortsätter att spela 
för Holland, som förutom att de är 
framgångsrika också har bättre ekono-
miska förutsättningar än landslagsspe-
larna i Sverige.
 Hur är den ekonomiska ersättning-
en i det svenska landslaget? Vad kan 
göras där tycker du?
 – Det är en svår fråga, men jag 
tycker egentligen att det är okej som 
det är nu, då du inte får något utöver 
kostnaderna betalda. Åtminstone så 
länge som de bästa paren och spelarna 
fortfarande vill spela för landslaget. 
Skulle det ändra sig får man fundera 
en gång till. 

NEJ TILL SPONSRADE LANDSLAG

Att ha sponsrade landslag, en modell 
som finns i en del andra länder, är 
inget som Cecilia Rimstedt förordar.
 – Nej, det är bra som det är.

Jag har spelat mindre, men mer 
än jag trodde jag skulle göra  
efter att jag fått barn.

”
”

Det är roligt att spela med  
Marion, men det är rimligt att 
hon fortsätter spela för Holland.

”
”

P R O F I L E N  C E C I L I A  R I M S T E D T



P R O F I L E N  C E C I L I A  R I M S T E D T

 Just i landslagssammanhang har 
Cecilia Rimstedt en stadig partner i 
Ida Grönkvist.
 Att vi inte fick se Cecilia Rimstedt 
i någon av sommarens SM-finaler har 
sina förklaringar.
 – Vi funderade på Sista chansen 
(kval till semifinalen i SM-par), men 
det gick inte eftersom vi gick till final i 
Chairman’s Cup.
 Men du som är professionell brid-
gespelare borde ju ha kvalat in under 
året?
 – Jag vill inte lägga tid på kvalet 
utan jag måste prioritera. Det är inten-
sivt nog ändå.
 Redan som ettåring hade sonen 
William varit i såväl USA som Kina 
och efter Bridgefestivalen bar det iväg 
igen för William och Cecilia Rimstedt 
till Nationals i Chicago. 

 – Nu i början av december är det 
Nationals i Denver, berättar Rimstedt.
 Rimstedt har tidigare spelat med det 
italienska sponsorlaget Lavazza. Efter 
att Cecilia blev mamma för snart två 
år sedan tackade hon nej till fortsatt 
spel i laget.
 – Jag har inget planerat framöver 
med dem. Vi har egentligen inte pratat 
alls sedan jag tackade nej precis efter 
att jag fått William.
 För att få familjelivet att fungera så 
har makarna Rimstedt fått kompro-
missa.
 – Patrik har spelat SM-lag och jag i 
allsvenskan. I höst har vi försökt spela 
i allsvenskan båda två, i var sitt lag, 
säger hon.
 Stor hjälp med barnpassningen, inte 
minst under Bridgefestivalen och slut-
spelet i Svenska Cupen, har paret fått 
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av mormor Ann Rimstedt som också 
hon är duktig bridgespelare.
 – Jag har spelat mindre, men mer än 
jag trodde jag skulle kunna göra. Mitt 
liv handlar om bridgen, säger Cecilia 
Rimstedt som lever på att spela kort.
 Antingen som bridgelärare i Göte-
borg eller ute på de stora turnering-
arna och mästerskapen.

Cecilia och Johan Upmark spelade 2015 
hem EM-brons i öppna EM i Tromsø.
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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!

VILKEN CHANS äR BäST?

Jag spelade 43 med en trumf kvar på 
bordet och en sidofärg bestående av:

 	 	 	
										K	2	 	 	 E	kn	9	7	5
 	 	 	
 																				 	

Jag behövde klara mig utan förlorare 
i färgen och kan alltså välja mellan 
att spela spaderkung, spaderess och 
spader till stöld eller maska i spader. 
Vilken chans är bäst?

Roger Lind

MICKE SVARAR

Vad kul med en matematisk fråga! 
Vi kallar ditt första spelsätt för A) 
och det andra för B) för enkelhetens 
skull. Jag kommer dessutom bara att 
jämföra de sitsar som är unika för 
varje spelsätt då det finns sådana som 
överlappar (D-x eller D-x-x hos Öst). 
Spelsätt A är rätt med:
 1) D-x hos Syd – det motsvarar 
5/30 av de möjliga 4-2-sitsarna. Det 
sitter 4-2 i ungefär 48% av fallen så vi 
landar på cirka 6% chans.
 2) D-x-x hos Syd – detta är hälften 
av 3-3-sitsarna som står för ungefär 
36% vilket ger 18% chans.
 Spelsätt B) klarar D-x-x-x hos Nord 
å andra sidan, vilket motsvarar 10 
olika 4-2-fördelningar av 30 möjliga. 
Vi klarar alltså 1/3 av 48% för summa 

F R Å G A  M I C K E  V I L K E N  C H A N S  ä R  B ä S T ?

16%. Spelsätt A) är alltså bättre med 
en övervikt på 24% mot 16%.

HUR SKA EN STENBERGARE SE UT?

Hemma på klubben har vi diskuterat 
när man bör använda ett splinterbud 
och när man bör bjuda Stenbergs  
2 sang med högfärgsstöd. Vissa hävdar 
att 2 sang visar en balanserad hand 
medan andra säger att det mycket 
väl kan innehålla både singelton eller 
renons. Vad är rätt?

CG Axelsson

MICKE SVARAR

Man kan förstås göra som man vill, 
bara man diskuterat det med partnern 
innan. Jag och många andra med mig, 
skulle rekommendera att splinterbjuda 
(alltså göra ett dubbelhopp i en ny 
färg) endast med en renons. Stenbergs 
2 sang kan därför innehålla en singel-
ton som man absolut bör ha metoder 
för att kunna visa upp. Ett bra sätt 
att göra detta på är med den populära 
metoden SKROT som jag beskrev i 
frågesplaten för några nummer sedan.

NäR äR 33/s STARKARE äN 43/s?

Jag har hört något om att tre i högfärg 
ibland är starkare än fyra i högfärg. 
Kan du utveckla i vilka situationer det 
gäller?

Thomas

MICKE SVARAR

För att ha så mycket utrymme som 
möjligt för att kunna undersöka en 
eventuell slam, är det i vissa lägen bra 
att spela så att tre i högfärg är star-
kare än fyra i högfärg, precis som du 
skriver. Detta gäller främst i situatio-
ner där vi har etablerat utgångskrav, 
eftersom vi då kan ställa in siktena på 
högre kontrakt. Exempel på budgiv-
ningar där detta gäller:

SyD	 väSt	 norD	 öSt
2c* pass 22* pass 
2s pass 3s

SyD	 väSt	 norD	 öSt
13 pass 2NT* pass 
33

SyD	 väSt	 norD	 öSt
1s pass 2c pass 
23 pass 33

I det sistnämnda fallet har vi visser-
ligen inte specificerat att vi ska spela 
utgång, men om man har en gemen-
sam trumf efter 2-över-1 bör man 
försöka sig på att ta tio stick.
 I samtliga tre exempel är ett direkt 
hopp till 4 i högfärg ett svagare bud än 
de inringade 3 i högfärg.


