
En investering i fonden är förenad med hög risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får 
tillbaka hela det insatta kapitalet. HQ Middle East är en värdepappersfond och förvaltas av HQ Fonder. För mer information beställ fullständig informationsbroschyr, fondbestämmelser, faktablad och årsrapport 
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Växande telekomsektor
Telekomsektorn i regionen växer 
kraftigt och antalet mobiltelefon-
abonnemang förväntas stiga med 
68% mellan 2006 och 2008 till 
240 miljoner användare.

Banksektor med
möjligheter
Bankutlåningen i Mellanöstern-
regionen beräknas öka med 
22% per år fram till 2011.

Enorma oljetillgångar
Hela 60% av världens oljereserver finns i Mellanöstern. 
Många länder diversifierar nu sina ekonomier och för-
bereder sig för livet efter oljan. I närtid kommer dock 
oljan och de höga oljepriserna att bidra till en fortsatt 
dynamisk utveckling.

MELLANÖSTERN
LÅT OSS PRESENTERA HQ MIDDLE EAST

ETT NYTT SÄTT ATT SE PÅ

MELLANÖSTERNMELLANÖSTERNMELLANÖSTERNMELLANÖSTERNMELLANÖSTERNMELLANÖSTERN
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www.hqfonder.se

Stora investeringar 
i infrastruktur
Regionens investeringar inom 
infrastruktur beräknas fram t.o.m. 
2012 uppgå till 1 500 miljarder 
USD. Det är tre gånger Sveriges 
BNP.

Världens tredje största gasreserv
Det lilla emiratet Qatar är stort som Upp-
land, men har världens tredje största gasre-
serv, näst efter Ryssland och Iran.

Bridge 210x297med gas.indd   1 2009-08-20   11:09:29
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K L U B B E N  Y S T A D S  B S

I samband med Fritidsutställningen 
i Ystad 1936 instiftades en tvådagars 
vandringspristävling, ”Fritidsflickan”, 
som sedermera erövrades för gott av 
en av klubbens grundare Fred Nils-
son. Densamme donerade ”Fritids-
flickan” till sällskapet i samband med 
vårt 50-årsjubileum 1984. Samma år 
nystartade vandringspristävlingen och 
är fortfarande igång.
 Kvinnor fick visserligen rösträtt 
och andra medborgerliga rättigheter 
i början av 1900-talet men blev fullt 
emanciperade först 1942, då de tilläts 

bli medlemmar i sällskapet. 
 Under 1950-talet infann sig YBS 
spel- och medlemsmässiga guldålder. 
Förutom segrar i många regionala 
och nationella inbjudningstävlingar 
nådde medlemmarna Gösta Jönsson 
och Sven Lundgren en fjärde plats i 
SM-par det året. Vi kan i år glädjas åt 
att Lars Jeppsson och Göran Eklund 
blivit skånska parmästare. DM-mixed 
vanns av Elsie Rosenlund och Torsten 
Eriksson.
 Klubben inledde jubileumsåret 
2009 med att i februari spela Österlens 

parmästerskap i den nya lokalen på 
Aktergatan 3. Efter att under alla år 
ha flyttat omkring i mer eller mindre 
lämpliga lokaler, har klubben nu flyt-
tat in i en lokal som är byggd som en 
bridgelokal från början. 

FRIVILLIGA KRAFTER

Med många klubbmedlemmars frivil-
liga krafter har lokalen nu iordnings-
ställts för att kunna ge spelarna och 
funktionärerna bästa möjliga miljö. 15 
bord står alltid uppställda och kan vid 
behov utökas till 20 stycken. Hjulför-

TEXT & FOTO: CLAES-GÖRAN GÖRANSSON, YSTAD

YBS bildades 1934, ett år efter Sveriges Bridgeförbund och ett år före  

Skånes Bridgeförbund. I år firar således klubben 75 -årsjubileum.

Ystads BS – en av landets första klubbar

Fullt hus i Ystad, när Fritidsflickan spelades.
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K L U B B E N  Y S T A D S  B S

sedde skärmväggar finns även för att 
avgränsa vid lagmatcher.
 De flesta tävlingar spelas med ma-
skinlagda brickor och uträkningen 
sker med dator via bordsterminaler. 
Resultatet visas på väggen med en 
takmonterad projektor. 
 YBS har alltid varit den största och 
tongivande bridgeklubben på Öster-
len med flest medlemmar och med 
den mest livaktiga utbildnings- och 
tävlingsverksamheten. Det är vårt 
mål att förbli det efter flyttningen till 
Bridgens Hus.
 Invigningstävlingen med han-
dikappberäkning den 28 februari 
lockade 27 par, som hade en trevlig 
eftermiddag tillsammans.
 Den efterföljande festen blev myck-
et lyckad och alla ser nu fram emot 
höstens fest i samband med klubbens 
75-årsjubileum. 

FRITIDSFLICKAN

Fritidsflickan spelades söndagen den 

23 augusti som guldtävling, vilket 
gjorde att vi fick begränsa antalet 
deltagare till 40 par. Tävlingen spela-
des ett förmiddagspass på 32 brickor 
därefter lunch. Eftermiddagspasset var 
också på 32 brickor, totalt 64 brickor. 
Under tävlingsledaren Kjell Håkans-
sons ledning flöt allt väl under hela 
dagen. 

 Under dagen turades flera par om 
att ha ledningen, men närmare slutet 
kunde man se några få par som bet 
sig fast däruppe. Till slut stod Pyttsi 
Flodqvist – Lars Jeppsson som seg-
rare för andra året i rad. Grattis! Tvåa 
blev Lena Kärrstrand Nilsland – Mats 
Nilsland och trea blev Hans-Olof 
Hallén – Börje Dahlberg.

Fritidsflickans vinnarpar, Pyttsi Flodqvist och Lars Jeppsson, får blomster  
av Sveriges gladaste tävlingsledare, Kjell Håkansson.

UTMÄRKELSER. Vid Bridgefestivalens jubileumsbankett passade förbundsordföranden Mats Qviberg på att dela ut 
förtjänsttecken till tre trogna medarbetare. Lasse Persson erhöll styrelsens förtjänsttecken medan Stefan Åstrand 
och Sixten Ek tilldelades förbundets förtjänsttecken i guld.

Mats             Lasse   Stefan   Sixten
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K N E P  &  K N Å P  K O R S O R D S L Ö S N I N G

LÖSNINGSKOMMENTARER

Här följer kommentarer till några av lösningarna.

Afrikas drottning, hette båten på vilken en hel del 
av handlingen i fi lmen med samma namn utspelade 
sig. Katharine Hepburn och Humphrey Bogart var 
stjärnorna i huvudrollerna (våg  20).

På en traditionell  synagoga (lod 7) syns ofta just 
tolv fönster, vilka ska representera de tolv judiska 
stammarna som hänförs till patriarken Jakobs tolv 
söner.

Beaujolais ska man dricka, inte stava till, men om 
man stavar rätt så fi nner man i namnet en triftong  
(lod 15) d v s tre på varandra följande vokaler.

Mil är för oss ett ganska lång sträcka, men mil kan 
också vara en tusendel av en  tum (lod 17) .

I PRISET INGÅR: Flygresa 
Stockholm - Malta t/r, svensk 
reseledare, del i dubbelrum 11 
nätter med frukost på *** ho-
tell, 4 middagar, 2 haldagsutfär-
der, 1 lite längre halvdagsutfärd 
med lunch, heldagsutfärd till 
Gozo med lunch, vinprovning, 
bridgespel & bridgeledare.

Pris: 12 900 kr. 25 okt - 5 nov

Historiska Malta

Christer Cedergren   0171- 377 69     www.kopensol.nu
Teknisk arrangör: ReseSkaparna event & resor

I PRISET INGÅR: Flygresa 

Megaliter, riddarstäder och 
Kalypsos grotta – de maltesis-
ka öarna är verkligen mytom-
spunna. De smala, slingrande 
gatorna i städer och byar är 
fulla av renässanskatedraler 
och barockpalats. Med fan-
tastiskt soligt väder, en gäst-
vänlighet och över 7 000 år av 
spännande historia, finns det 
mycket att uppleva. Vi besöker 
Valletta – riddarstaden, Gozo - 
Maltas lillasyster, förhistoriska 
tempel och vi skall prova lokal 
mat & vin. Vår bridge- och re-
seledare Christer Cedergren 
ordnar bridgespel varje dag 
på hotellet. En kultur och 
bridgeresa till Malta i höst.

BRIDGERESOR

VINNARE

Vinnare blev: 
• Eva Malmkvist, Göteborg
• Ingrid Christerson, Växjö
• Bernt Sigvardsson, Karlskrona
• Gunila Langius, Nacka

Korsordet i juninumret var uppenbar-
ligen en hård nöt att knäcka. Vad jag 
känner till, är det första gången vi inte 
kunnat hitta fem korrekta lösningar. 
Fyra vinnare hittade vi dock!

Grattis alla! Presentkort kommer på 
posten inom kort.

Lösningen 3/2009



FÖRSÄLJNING   UTBILDNING   TJÄNSTER   SERVICE

Vi finns på närmare 40 orter i landet. För att bli kopplad till närmaste Carl Lamm Center, 
ring 020-32 11 11. www.carllamm.se

DATORER     SERVRAR     PROGRAMVAROR     NÄTVERK     HOSTING     SKRIVARE/MFP     IP-TELEFONI     TALHANTERING     AV/VIDEO

CARL LAMM
DIN IT-PARTNER

Med Carl Lamm som IT-partner garanteras du 
hög kvalitet, snabb service och personlig 
support på allt från skrivare till nätverk. 
Vi ger dig som kund möjlighet att välja den 
”helhet” som passar dig bäst och vi har 
lösningarna som ger dig arbetsro.

För oss är alla kunder unika. Kontakta oss 
för en förstudie så hjälper vi dig spara både 
tid och pengar. Vi finns där du finns! 

Koppla in Carl Lamm så kan du själv koppla av.

GOLD
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DABRISOFT:
• DET AVGØRENDE STIK
DaBriSoft; CD-skiva

DaBriSofts alla spelförings- och mot-
spelsprogram består av fem tävlingar à 
35 givar: i tre av dem spelar man par-
tävling, i de två andra fyrmanna. Det 
gäller också för Villy Dams senaste 
program, Det afgørende stik (det av-
görande sticket).
 Först får du bjuda Syds kort, och 
efter budgivningen kommer en kort 
förklaring till de olika buden. Bjuder 
du något som inte gillas av Villy Dam, 
får du besked om varför han tycker så 
(t ex ”Du vinner inga partävlingar på 
att passa med Syds kort.”). Försök då 
igen, eller be programmet bjuda åt dig.
 I spelet är du oftast spelförare, men 
ibland spelar du motspel. När spelet 
är över, kommer en ny förklaring som 
berättar vad som var viktigt på given, 
t ex att du skulle vara nöjd med att 
hålla kontraktet nere (ta hem dina tre 
toppstick) eller hoppas på övertrick, 
trots att du därmed riskerar kontrak-
tet (om oddsen är de rätta). Sedan får 
du jämföra ditt resultat med dem som 
redan finns, för att se vilken poäng du 
hade fått i tävlingen samt hur du ligger 
till. På så sätt blir det både träning och 
tävling.
 Programmet vänder sig till genom-
snittsspelaren och bjuder på många 
skilda teman, både i spelföring och 
motspel.
 Det är ett alldeles utmärkt program, 
och den enda invändningen är att det 
är på danska. För den, som i likhet 
med mig, inte har några problem med 
det språket, kan det varmt rekom-
menderas.

Datatips för höstrusket

EDBRIDGE:
• KURSUS 2
EDBridge; CD-skiva

Danmarks Bridgeförbund har en ny-
börjarkurs som heter Bridgevejen. Det 
här programmet är baserat på del 2 i 
den kursserien.
 Villy Dam och Ib Axelsen är förfat-
tare till programmet, vilket borgar för 
att det är välgjort och innehållsmässigt 
ligger på rätt nivå.
 På skivan finns två program att 
installera. Det ena heter EDBridge 
Kursus 2 och är en genomgång steg-
för-steg av de olika spelen, där använ-
daren får svara på frågor och även får 
förklaringar till varför man bör bjuda 
eller spela just så. Det består av 12 ka-
pitel (numrerade 13-24, eftersom det 
första programmet i serien hade kapi-
tel 1-12), med vardera 8 givar.
 Det andra programmet heter Bridge 
Master 2000 – Kursus 2, och i det 
får man spela samma 96 givar som i 
EDBridge Kursus 2 mot datorn, à la 
Bridge Master. Det betyder att pro-
grammet flyttar om korten, så att du 
misslyckas ifall du väljer en mindre 
bra spelplan. Väljer du rätt plan, har 
du dock den tur som krävs. Dessutom 
medföljer 30 givar på en något högre 
svårighetsgrad.
 Precis som med Det afgørende stik 
har jag en enda invänding, och det är 
att det är på danska. För den som kla-
rar språket, är det ett både trevligt och 
lärorikt program.

EDBRIDGE:
• BRIDGE CLASS PLUS
EDBridge; CD-skiva

Ib Axelsen och Bob Richardson är 

TEXT: ANDERS WIRGREN MALMÖ

pappa till den tredje generationen 
av detta populära och lättanvända 
bridgeprogram, som tidigare hetat 
Bridge Class respektive Bridge Class 1.
    Liksom föregångarna kan man låta 
datorn ge slumpade givar, som man 
sedan får bjuda och spela. Inlagt är 
de nordiska standardsystemen, vilket 
för svenskt vidkommande betyder 
Modern Standard. Man kan inte 
modifiera systemet utan får ta det i 
den form det är inbyggt. Om man 
bjuder fel, piper programmet till, så 
att man får försöka igen. Man kan då 
också be programmet rekommendera 
lämpligt bud. Om man insisterar, får 
man dock bjuda hur man vill – men 
programmet utgår från att man har en 
hand som passar för just det budet.
    Utöver möjligheten att träna på 
slumpade givar, som är oförändrad 
från föregångarna, finns två helt nya 
möjligheter. Den första är att man kan 
testa sig på 329 inbyggda problemspel 
(från Marc Smiths och David Birds 
bokserie  Bridge Technique Series), 
den andra att man kan mata in helt 
egna givar, som man sedan bjuder 
och spelar på samma sätt som med 
slumpade givar. Detta sista kan vara 
bra om man stötte på en intressant giv 
på klubben dagen innan och vill spela 
den mot datorn.
    Spelmässigt håller programmet hög 
nivå. Det spelar inte felfritt, men om 
man sitter och slarvar är det troligt att 
man blir bestraffad.
     Rekommenderas.

F O R T B I L D N I N G  D A T A T I P S
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F Ö R B U N D S I N F O  E N  A V  D E  S T O R A

Gunborg Silborn dominerade 
tillsammans med mångåriga partnern 
Britt Nordenson svensk dambridge 
under tre decennier. Tillsammans 
vann de EM 1967, OS 1968, sex NM-
guld (mellan 1964 och 1984) och elva 
SM-guld (mellan 1961 och 1989). 
 Gunborg föddes i Göteborg för 
85 år sedan och lärde sig bridge i 
föräldrahemmet. Det var först när 
hon med man och två barn flyttade till 
Norrköping som spelet blev en viktig 
del av hennes liv. Där träffade hon 
sin bridgepartner Britt, efternamnet 
var Blom på den tiden, och efter 
första SM-guldet 1961 var de snart 
ett av världens bästa dampar – ett 
självskrivet ankarpar i landslaget.
 Gunborg blev änka ganska 
tidigt och flyttade för tio år sedan 
till Helsingborg, främst för att bo 
närmare sina söner (en i Lund, en i 
Oslo). Bridgen höll hon igång även 
där, även om hon med åren trappade 
ner på tävlandet. 

  ™ 10 9 8 4 3 
  3 E D kn 7 5 3
  2 8
  ß 7
™ E 6 2   ™ K D kn 7 5
3 K 10 2   3 8 6
2 E K 6 4 3   2 D 9 5 2
ß 6 3  ß kn 5
  ™–
  3 9 4
  2 kn 10 7
  ß E K D 10 9 8 4 2

När Gunborg vann sitt sista NM-
guld, i Helsingør 1984, avgjordes allt i 

den sista rondens möte med Danmark. 
Då användes 20-0-skalan, och Dan-
mark ledde på 126 före Sverige, 123. 
Sverige vann matchen med 17-3, 
mycket tack vare denna giv.
 Danmarks Syd öppnade med  
3 sang: ess-kung-dam minst sjunde i 
en av lågfärgerna. Nord kunde inte 
spela sang, så hon bjöd 4ß, som blev 
slutbud. Efter spaderutspel och hjärter 
till mask, trumfade Nord ut och 
säkrade hemgången genom att ta för 
hjärteress; +130 till Danmark.
 Vid det andra bordet tyckte 
Gunborg att Syds hand varken 
passade för ett spärrbud eller ett 
vanligt öppningsbud, så det blev pass. 
Väst öppnade med 1 sang, och Britt 

visade med 2ß båda högfärgerna. 
Öst bjöd 2™, och Gunborg bjöd 3ß. 
32 från Väst följdes av två pass, men 
Gunborg kämpade på med 4ß.
 Det borde ha passats runt, men 
Öst trodde inte att motståndarna 
kunde vinna tio stick med högst  
17 hp, så hon dubblade. Med singel 
klöver och en partner som passat i 
förhand var Britt förstås orolig, men 
det behövde hon inte vara. Efter 
hjärterutspel till kung och ess fanns 
fler stick än som behövdes. +1310 och 
15 IMP till Sverige.

TEXT: ANDERS WIRGREN MALMÖ  KÄLLA: SYDSVENSKAN  FOTO: PRIVAT (BRITT NORDENSON)

I mitten av juli gick en av Sveriges mest framgångsrika 

bridgespelare ur tiden.

En av de riktigt stora

DEAUVILLE 1968. Det svenska damlaget bärgade OS-guld. Fr v: Britt Nordenson, 
Karin Stenhammar, Rut Segander och Gunborg Silborn. 
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En mask sitter på änden av ett rep, 
som är en kilometer lång. Masken 
bestämmer sig för att krypa till den 
andra änden av repet med en fart som 
gör att den når målet på exakt en dag. 
Men dessvärre är repet gjort av gummi 
och tänjer sig gradvis, så att när mas-
ken krupit en kilometer har repet i 
sin tur blivit 100 meter längre. Och så 
fortsätter det.
 Förutsätt nu att masken är av tål-
modig natur och lever för evigt samt 
att repet är oändligt elastiskt, kommer 
masken då någonsin att nå den andra 
änden av repet?
 Att lära sig spela bridge är jämför-
bart med en mask på ett gummiband. 
Sakta arbetar du dig framåt vartefter 
du tillgodogör dig kunskap – och trots 
att det finns mycket att lära, tror du 
dig någon gång i framtiden nå målet. 
Men plötsligt uppdagas en helt ny 
dimension av spelet, något du tidigare 
aldrig tänkt på – och bilden av dig 
själv, som den fullkomliga bridgespe-
laren, känns mer avlägsen än någonsin.
Tålmodigt lär du dig ytterligare spel-
teknik och budgivningsteorier. Men 
varje gång, som du tror du nått nya 
framsteg, tänjer sig repet igen och det 

ursprungliga målet känns minst lika 
avlägset som tidigare.
 Om du på bordet har en dubbelton 
med damen och en hacka medan du på 
handen också där har en dubbelton, 
E-kn, hoppas du då att kungen sitter 
till höger eller vänster? Sådana fråge-
ställningar betyder lite eller inget för 
en nybörjare, men när du befunnit dig 
på gummibandet en tid har du lärt dig 
en finess som heter mask. Då vet du 
att du kan få ett extra stick om kungen 
sitter till höger, före din E-kn. Du kan 
t o m lärt dig fackuttryck som ”kung-
en sitter i gaffeln” eller att ”kungen 
sitter rätt” – som rätt och slätt betyder 
att kungen sitter välplacerad utifrån 
ditt sätt att se det. Men i den andra 
änden av repet...

  ™ E K kn 10 5 
  3 K
  2 K D kn 10 3
  ß D 7
™ D 8 7 4 2   ™ –
3 kn 10   3 D 9 7 4
2 E 4   2 9 8 7 5
ß ? x x x  ß ? x x x
  ™ 9 6 3
  3 E 8 6 5 3 2
  2 6 2
  ß E kn

Zia Mahmood.

TEXT: ZIA MAHMOOD NEW YORK   FOTO: PETER VENTURA KARLBO

Zia är en av världens största ”bridgestars”. Med Zia som motståndare kan man 

vänta sig något udda, för han har ett rykte om sig att lösa situationer, både i 

budgivning och spelföring, med en stor portion fantasi.

 Denna gång berättar han historien om masken och repet.

M A G I S K  B R I D G E  Z I A

 
Masken och repet

Väst spelar ut hjärterknekt mot dina 6 
sang och du vinner med bordets kung. 
Du inkasserar spaderess – och får det 
tråkiga beskedet att Öst är renons. Nu 
spelar du ruterkung från träkarlen, 
Väst sticker och returnerar ruter. Var 
önskar du att klöverkungen sitter?
 Om Öst har den, kan du då inte få 
12 stick – två klöver, två hjärter, fyra 
ruter och fyra spader – genom att spe-
la spader från handen? Prova det för 
att se vad som sker, med förbehåll att 
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på en liten klöver från bordet så kom-
mer Öst att sätta i kungen, medan han 
på klöverdamen kommer att följa med 
en hacka. Detta är stick i stäv med alla 
principer du lärt dig, som ”andra hand 
lägger lågt” och ”honnör på honnör” 
– men kom ihåg att detta är helt på 
andra ändan gummibandet.
 Efter det att du kämpat med proble-
met en stund, kommer du att erkänna 
dig besegrad, eftersom du inte har 
något kort du har råd att saka från 
bordet när du spelar hjärteresset.
Antag istället att du tar bordets ru-
terstick och spelar klöverdam (som 
håller) och en ny klöver till ditt ess. 
Du har tappat ett stick och läget är nu 
följande:

  ™ K kn 10 5 
  3 –
  2 –
  ß –
™ D 8 7 4   ™ –
3 –   3 D 9
2 –   2 –
ß –  ß 10 9
  ™ 9 6
  3 E 8
  2 –
  ß –

Om du spelar spadernio (eller sexan) 
utan att först ha spelat hjärteress, 
kommer Väst att täcka och allt slutar 
med att du får en spaderförlorare. 
Om du först tar hem hjärteress, vilken 
av bordets spader gör du dig av med? 
Femman gör att du inte kan slå två 
spadermaskar (Öst var en otrevlig typ 
som inte täckte klöverdamen, vilket 
givit dig två ingångar!), medan tian 
eller knekten får till följd att Väst kan 
täcka spadernio och därmed vinna 
sista sticket.
 Eftersom du inte klarar ditt kon-
trakt med klöverkungen hos Öst, 
måste du satsa på att kungen ändå 
”sitter rätt” – hos Väst! Inkassera 

rutersticken och spela klöverdam till 
esset, i hopp om att läget är detta:

  ™ K kn 10 5 
  3 –
  2 –
  ß 7
™ D 8 7 4   ™ –
3 –   3 D 9
2 –   2 –
ß K  ß 10 9 5
  ™ 9 6
  3 E 8
  2 –
  ß kn

När du spelar hjärteress, kan inte Väst 
saka en spader, för då kastar du bor-
dets klöver och tar resten av sticken 
genom att spela spadernio. Om Väst 
kastar klöverkung, sakar du en liten 
spader på bordet, spelar spader till 
tian, går tillbaka på handen på klöver-
knekt och slår en ny lyckad spader-
mask.
 Denna hand är hämtad från kanske 
tidernas bästa bok när det gäller spel-
föringar, Adventures in Card Play, av 
Gèza Ottlik och Hugh Kelsey.
 Tyckte du det var svårt? Misströsta 
inte! Masken i gåtan vill till slut nå 
änden av gummibandet – och även om 
du själv aldrig når nivån att du klarar 
kontrakt som här ovan, lovar jag att 
du finner både skönhet och fascina-
tion på vägen.

M A G I S K  B R I D G E  Z I A

Bästa tävlingsform 
för udda parantal

TEXT: HANS-OLOF HALLÉN, MALMÖ

Vid udda parantal använder många 
klubbar en olämplig tävlingsform. 
Jag syftar på parantal på 25 eller 
fler.
 Man spelar oftast en s k Göte-
borgsmitchell och avbryter efter 
12, 13 eller 14 ronder. Det blir 
då oftast olika antal resultat på 
brickorna.
 Jag rekommenderar starkt 
att man går över till det som i 
Ruter kallas Avkortad Vänd-
bordsmitchell. Då får man lika 
många resultat på alla brickor, 
eftersom alla brickor spelas i alla 
ronder. Man sparar dessutom ett 
brickset. Vid 13½ bord används  
26 brickor, inte 28, vid 33 par 
används 32 brickor, inte 34, o s v.
 Guidekorten skrivs lätt ut av 
ruterprogrammet. Startordningen 
är som i vanlig Mitchell, d v s 
par 1 och uppåt tar plats vid 
samma bord som parnumret, och 
parnumret ett högre än antalet 
spelbord tar plats som Öst-Väst 
vid bord 1 o s v.
 Högsta bordet har inget sittepar, 
vilket övriga bord har. Högsta 
parnumret (udda nummer) har 
frirond i första ronden och spelar 
Nord-Syd vid högsta spelbordet i 
andra ronden. I övrigt följer man 
guidekorten.
 Man lägger ut ett set brickor 
på varje bord, där det spelas. 
Flytteparen hoppar ett steg efter 
halva antalet spelbord vid jämnt 
antal spelbord, alltså vid 29 par  
(14 spelbord), 33 par (16 spelbord) 
o s v.
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D I S C I P L I N N Ä M N D E N  F A L L  2 0 0 8 – 2 0 0 9

DOMAR UNDER 2008

Tre av fallen från 2008 har avvisats av 
DN. 

FALL 1

En motståndare har yttrat följande: 
”Är du dum eller förstår du inte vad 
jag menar?”. Detta är ingen fråga för 
DN, utan det faller under trivselreg-
lerna för Förbundets Svensk Bridge. 
Tävlingsledaren borde ha tillkallats för 
att döma. 

FALL 2

En spelare har blivit anklagad för fusk 
när han, enligt uppgift, har bjudit då 
han, enligt anmälaren, inte borde bju-
da ur en etisk synvinkel. DN har inte 
till uppgift att avgöra sådana fall utan 
det tillkommer TL, jury eller LK.

FALL 3

En anmälan angåeende ”sabotage för 
samarbete mellan klubbarna”, där en 
person uppges ha hållit ett tal, som 
kan ha varit både kränkande och ge-
nerande för många. DN avvisar detta 
fall, eftersom DN anser att detta bor-
de avgöras på lokal nivå på klubben, 
inte på nationell nivå.

De återstående fyra fallen under 2008 
har dömts som följer:

FALL 4

Sju spelare har blivit anmälda för 
onyktert uppträdande. Vissa av de 
anmälda har meddelat att de tagit 
en öl i pausen, medan minst en inte 
druckit något alls. DN har inte funnit 
anklagelserna styrkta och friar de sju 
spelarna.

FALL 5 OCH 6

Anmälan angående till hälften genom-
förd tävling. Det rör sig om två olika 
anmälningar, där de anmälda har spe-
lat en halv tävling och sedan ej genom-
fört resten. DN har läst informationen 
inför tävlingen och kommit fram till, 
att det inte klart framgick att det var 
en fortsättning på tävlingen och ej hel-
ler när den började. DN väljer därför 
att fria spelarna.

FALL 7

Anmälan om onyktert uppträdande. 
En spelare har blivit anmäld för onyk-
tert uppträdande på tävling. Spelaren, 
som erkänner att han varit onykter, 
har inte misskött sig på annat vis och 
efter anmodan direkt lämnat tävling-
en. DN dömer den mildaste påfölj-
den, som förekommer i fall gällande 
onyktert uppträdande: en månads 
avstängning från spel i klubb ansluten 
till förbundet.

DOMAR UNDER 2009

Hittills under 2009 har endast ett fall 
inkommit. DN har infört en namn-
givning av fall och detta första fall har 
fått namnet DN0901.

DN0901

Två spelare har lämnat spellokalen 
utan att avsluta pågående match och 
blivit anmälda till DN för detta. Spe-
larna anger att anledningen var, att de 
tagit illa upp av motståndarnas sätt att 
kalla på tävlingsledaren, vilket de upp-
fattade som otrevligt. Enligt §14.3a 
i FSB:s stadgar är det inte tillåtet att 
avbryta en påbörjad tävling. I FSB:s 
trivselregler står att finna följande: 
”När tävlingsledaren tillkallas, gör det 
utan att genera den som eventuellt har 
begått något fel.” 
 DN ger de två spelarna en varning 
som påföljd.

Disciplinnämnden informerar 
TEXT: INGERUN SYRÉN SJÖSVÄRD, KUNGÄLV

Under 2008 har sju anmälningar kommit in till Disciplinnämnden (DN). P g a 

diverse svårigheter att sammankalla DN har samtliga dessa avgjorts  

i slutet av maj och i början av juni 2009.
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• Disciplinnämnden (DN) hand-
lägger disciplinära frågor, och den 
utses av FSB:s styrelse.
• Disciplinnämnden igångsätter 
efter skriftlig anmälan från fören-
ing/klubb, styrelseledamot eller 
enskild medlem utredning,
vilken resulterar i antingen ett fri-
ande av den anmälde eller fällande 
dom (varning, eller avstängning.) 
Uteslutning av medlem kan i all-
varliga fall ske men beslutas då ej 
av DN utan av FSBs styrelse. 
• Vanligaste straffen är varning, en 
fällande dom som dock inte resul-
terar i annat än en hårdare dom om 
förseelsen upprepas, och avstäng-
ning i 2-3 månader.
• En utredning i DN ska i nor-
malfallet ta 2-3 månader. Den till 
synes långa handläggningar ska ge 
samtliga inblandade parter möjlig-
het att bemöta kontrahenten och 
förtydliga sina egna ståndpunkter.
• I dagsläget består DN av Kjell 
Swanström (kanslichef, JO),
Bertil Södermark (advokat),
Ingemar Borg (lärare) och supple-
ant Börje Dahlberg (rådman).
• Alla medlemmar i DN spelar 
bridge. 
• DN har f n ingen ordinarie 
ordförande, men Ingerun Syrén 
Sjösvärd fungerar som sammankal-
lande sedan juni 2009.

 FAKTA DISCIPLINNÄMNDEN

DN söker ordförande
Disciplinnämnden (DN) består 
i dagsläget av tre ordinarie med-
lemmar och en suppleant. För 
mer information se faktarutan 
till vänster. F n har DN ingen 
ordinarie ordförande. Är du 
intresserad, eller har tips på nå-
gon som kan vara intresserad, ta 
kontakt med mig, Ingerun Syrén 
Sjösvärd på tel 0708-350 898 
eller ingerun@syrensoftware.se. 
 Du får gärna vara jurist och 
att du är bridgespelare är ett 
krav. Det är också viktigt att  
man har möjlighet och tid att ta 
tag i frågorna ganska snart efter 
att de kommer in.

Bridge-Weekend 
Trivselbridge – 4 nivåer
30 okt – 1 nov 2009

på Ystad Saltsjöbad
Arrangemanget vänder sig inte 

till drivna tävlingsspelare! 
Välkommen att spela vid havet.

Bokning och info:  0410-149 29,
 0705-43 18 01, rol@svenskbridge.se

www.rogersbridgeskola.com

0 411-13 6 3 0  |  ysb.se  |  info @ ysb.se

Riksstämma 2009

Riksstämman kommer att 
hållas på Scandic Väst  
i Örebro 16–17 oktober. 

Vid Riksstämman väljs ny styrelse för 
Förbundet Svensk Bridge. Valbered-
ningen, bestående av Sixten Ek, Bir-
gitta Ternblad och Bengt Lennartsson, 
har lämnat in nedanstående förslag.
 Valberedningen föreslår en minsk-
ning av styrelsen från nio till åtta 
ledamöter samt två suppleanter. 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Förslaget till styrelse för de kom-
mande två åren ser ut så här:
• Mats Qviberg, ordförande (omval) 
• Jan Kamras, vice ordförande (omval) 
• Per-Olof Eriksson, ekonomiansva-
rig (omval)
• Carl Ragnarsson, ordförande TK 
(omval)
• Ingerun Syrén-Sjösvärd, ordförande 
MK (nyval)
• Catarina Midskog, utbildningsan-
svarig (omval)
• Eva Gunnarsson, medlemsfrågor 
(omval)
• Helena Svedlund, ekonomiansvarig. 
(omval)
• Lars Persson, festivalansvarig (från 
suppleant till ordinarie ledamot)

SUPPLEANTER

• Christer Grähs, ordförande LK 
(omval)
• Helena Axelsson, suppleant (nyval) 

SAKREVISOR

• Bo Appelqvist, sakrevisor (omval)
• Bosse Lindberg, sakrevisorsuppleant 
(nyval)

D I S C I P L I N N Ä M N D E N  F A K T A

Ingerun.
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Höstkryss 2009

  1) Är väl oftast villor
  2) Ribonukleinsyra
  3) Element   
  4) Estradören Mattias
  5) Lagerkvists arvedel
  6) Hördes bland knallarna 
  7) Snodd
  8) Dans
  9) Nalen var en bland sådana
10) Konsumentupplysning
11) Lillslam
12) Mats som vet hur stegen ska tas
13) Kan drabba vanskött van
14) Före Abba
15) Maranata
16) Kan, men bör inte snapsen   
 (red.anm.)
17) Framför krav
18) Egypten kring Kairo
19) Pol, en ondskans symbol
20) Önskade Sehlstedt att få bli
21) Lystrade Bergmans Fanny 
 också till
22) En baksida vid vissa sådana
23) Vikt av mindre vikt
24) Säsong i Tyskland
25) Styckningsdetalj
26) Kryddväxt, omtalad redan 
 i gamla testamentet
27) Åtnjuter anställningsskydd
28) Växelbruk har denna Siv präntat
29) Katt, men inte vår mästarinna
30) Anstalter
31) Via sådan kan arv förmedlas
32) Tillgjorda
33) Fick Gustav Vasa 
 i högre grad än    
 vår nuvarande kung

34) Finns för att försvåra orätta  
 ingångar
35) Ökänd betäckning
36) Är faktiskt Fidel Castro
37) Spelade in sig på bordet,  
 men inte bridgebordet
38) Hit hör Arsenal
39) Har sina utbrott
40) Relaterar till Stasi
41) Ankomna
42) Knippe som gör klipp
43) Stal
44) Färglöst
45) Forn och lovande dikt
46) Reklamman
47) Mått
48) Sund
49) Tillråda
50) Följer vissa utbrott
51) Last för en engelsman
52) Svarta pärlan
53) Matt
54) En visdomens gud
55) Underblåsa
56) Brunskjortor
57) Stöd för magister
58) Luftsprång
59) Före och efter i vår tid
60) Strumpa
61) Blandspråk
62) Gör bildligt sagt 
 avslöjande reportage
63) Kyss och smek
64) Segersymbol
65) Preposition
66) Räddade en gång en biskop
67) Ett sådant gjorde en Biggs 
 känd och förmögen

68) Kan förevisas på en urbild
69) West in west
70) Bröt mot sjunde budet innan 
 budet fanns
71) Tilltalas vissa högheter
72) Urhundens ”husse”
73) Ohövligt kort
74) Virke
75) Inte speciellt glatt
76) Var arken
77) Underverk
78) Taylor
79) Tempelstad
80) Kan man verkningslöst  
 sina spel ibland
81) Negativ
82) Kroken
83) Patiens som har liten chans
84) Första person
85) Del av Malmöklubb
86) Föreknippas med UD
87) Gullbergs döda amazon
88) Bjuda
89) Kan ha stöldintresse
90) Stöd för spelberoende
91) Anförde
92) Nummer 36
93) Sol
94) Nås va Näs
95) Passar väl in på mer en Emil 
 vid läst om
96) Rond
97) Kort på kort
98) Buffel med mänsklig anknytning

I detta nummer bjuder Bridge på ett extra stort höstkryss. 

Nästa nummer utkommer i december och lösningar måste vara redaktionen 

tillhanda senast den 5 november. Lycka till! 

K N E P  &  K N Å P  H Ö S T K R Y S S
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Namn ...............................................................................................................

Adress ..............................................................................................................

Postadress ........................................................................................................

Lösningar skickas till: 
Bridge
Villa Cicero, 775 70 Krylbo. 
Fax: 0226-130 48. 
Det går bra att kopiera denna sida. 
Senast den 5 november vill vi ha  
din lösning.

K N E P  &  K N Å P  H Ö S T K R Y S S
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Tommys lagom svåra 
problem... Lösningar

PROBLEM 1

En klöverstöld hotar. För att om 
möjligt hålla Öst utanför spelet, ska 
Syd vänta med trumfen. Istället bör 
han fortsätta med hjärteress och sedan 
sticka hjärterdam. Hela given:

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

Han fortsätter sedan bäst med hjär-
tertio och hoppas att knekten sitter 
hos Väst. När så är fallet, bryter han 
motståndarnas förbindelser, när han 
sakar rutertio. Med aktuell sits blir det 
då hemgång i kontraktet.

PROBLEM 2

Chansrikaste spelplanen är att ingripa 
med spaderess och sedan spela låg 
klöver upp mot handen. Hela given:

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

Har Öst då klöverkung andra, tredje 
eller fjärde är hemgången klar.
 Ingriper han med kungen ger klö-
verfärgen fyra stick och hemgång. När 
han lägger låg klöver vinner Syd och 
ser sedan till att få tre ruterstick för 
hemgång.
 Med aktuell sits kan man också 
spela klöveress följt av klöver till 
handen och sedan överge färgen. Men 
skulle Väst komma in på ruterkung 
och ha klöver kvar, blir det straff i 
kontraktet.

PROBLEM 3

Släpp sticket!
 Hela given:

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

Förr eller senare kommer Väst in på 
ruterkung. Klövervända godspelar då 
färgen åt motspelarna för en bet.
 Sticker Öst klövertio, är försvaret 
chanslöst denna gång. Visserligen kan 
Öst spela in Väst på ruterkung men 
när spelföraren ingriper med esset på 
nästa klöverattack, har försvaret ingen 
motåtgärd.

S P E L T E K N I K  T O M M Y S  L Ö S N I N G A R

 PRATBUBBLAN

Micke Melander, ingående i Brid-
gefestivalkommittén, var ett hett 
villebråd för medierna under Brid-
gefestivalen i Örebro. Här intervjuas 
Micke av TV4. Vad säger han? Den 
fyndigaste pratbubblan vinner ett 
presentkort. Förslag till pratbubbla 
vill vi ha senast den 5 november till 
adressen: Bridge, Villa Cicero, 775 70  
KRYLBO. Det går även bra att faxa 
på: 0226-130 48 eller skicka e-post till: 
bridge@svenskbridge.se.

Namn:  ....................................................

Adress:  ...................................................

Postadress: ..............................................

.................................................................

Här är det bridgespel med Kine-
siska muren i bakgrunden. Vad 
säger kvinnan till vänster? Tiger 
som muren var ett populärt förslag, 
men valet föll på Inte lätt att hitta 
utgången här! och hade författats 
av Per Stensson i Strängnäs. Grattis, 
Per! Pris kommer med posten!

Inte lätt att hitta 
utgången här!



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 2009: September: 3, 9, 15, 21, 30. Oktobersilver: 7, 12, 20, 29. November: 5, 11, 17, 23. 
  December: 3, 8, 16.
Plats:  På din klubb
Tävling: 24 brickors par- eller barometertävling
Frågor/anmälan: Stefan Vestlund, e-posta till sve@svenskbridge.se eller ring 026-65 60 72
Kostnad: 10 kr/spelare (25 kr i april och oktober) + 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 Stefan Vestlund
  2. Ansvarig spelledare får de givar som ska spelas från Stefan 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  (eller 25 i april och oktober), vilken regleras senare via klubbens ruterkonto.
  4. Spelledaren skickar sin “Rutertävling” när tävlingen avslutats. Filen (mc2) skickas till Stefan.
  5. Stefan 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)



POSTTIDNING B
Returer till: Förbundet Svensk Bridge
Nygatan 3, 803 20  GÄVLE

INTERNET www.bridgeforlaget.se  GRATIS TEL/FAX 020-52 13 13  MAIL order@bridgeforlaget.se  BESTÄLL VÅR KATALOG!
Uppge ditt medlemsnr (MID) vid beställning, så får du 5% rabatt på samtliga varor märkta med ••• (se katalog) + rabatt på ordervärde.

ÖBERGS 361

BID BUDDY™

ÖBERGS 361 BRIDGE •••
De traditionella “rätta” fi gurerna. ................. 15:–
SPELKORT MED MOTIV
Ett stort urval sammetsetuier, spelkort med vackra 
motiv. Idealisk present. Se motiv i vår katalog eller 
på hemsidan. Etui ....................................... 85:–
MJUKPLASTBRICKOR •••
Högsta kvalitet. Set om 16 st. ..................... 185:–
HÅRDPLASTBRICKA •••
Med protokollficka. Per st ............................ 41:–
BID BUDDY™ •••
Bid Buddy är en budlåda lätt att ställa i ordning 
för spel. Per bord ...................................... 349:–
BRIDGE PARTNER •••
Bridgepartner är en budlåda lätt att ställa i 
ordning för spel. Per bord  .........................349:–
SPELBORD STANDARD
Mycket stabil konstruktion som tål hårda bud. .....  
................. 81x81 cm 1.250–   91x91 cm 1.350:–
MICROBRIDGE 12 – SPELPROGRAM ••• NY VERSION!
Den ordinäre klubbspelarens favorit. .........  725:–
JACK 4.0 – SPELPROGRAM
Femfaldig världsmästare för bridgeprogram. Nu 
med Modern Standard. Windows på CD.... 835:–
FACIT-SPELKORT – KORTLEK MED 48 GIVAR
Med Facit-Spelkort kan ni spela hemmabridge 
och jämföra er med andra resultat, precis som på 
klubben eller andra större tävlingar.
Pris per lek inkl scorer och kommentarer ....... 79:–
LAGBOK •••
Senaste utgåvan: 2007 års lagar ................. 89:–
VÄGEN-SERIEN – KURSLITTERATUR •••
Förbundets grundkurs. Nu fem delar!
1 – Den rätta vägen – Nybörjarpaket. ........ 225:–
2 – Den praktiska vägen – Repetitionpaket. . 225:–
3 – Den breda vägen. – Fortsättningspaket . 225:–
4 – Den vidare vägen. .............................. 100:–
5 – Den vinnande vägen. .......................... 100:–
BRIDGEMATE – SCORINGSYSTEM
Framtiden är här! Bridgemate är ett tråd löst scor-
ingsystem. Vid bordet placeras en bordster minal, 
där spelarna knappar in slutbud, utspel 
och resultat. 
Pris per terminal (dvs bord) ..................... 1.600:–
Server inkl kablage ................................ 2.500:–
BRICKLÄGGNINGSMASKIN – MARK 4.3 NY!
Den senaste generationens supersnabba bricklägg-
ningsmaskin. Enastående driftsäkerhet. 12 månad-
ers returrätt och 24 månaders fabriksgaranti. 
Rabatt på spel kort och brickor vid köp av maskin! 
...........................................................37.900:–

MJUK- OCH HÅRDPLASTBRICKOR

HANDLA DIREKT I VÅR 

INTERNET-BUTIK! 

ÖPPEN DYGNET RUNT!

WWW.BRIDGEFORLAGET.SE

BRIDGEMATE

BRICKLÄGGNINGSMASKIN

BRIDGEPARTNER

MICROBRIDGE 12

– NU MED MODERN STANDARD!

– Detta är bara ett axplock ur vårt 1.800 artiklar stora sortiment! –
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LAGBOK

NYA BÖCKER

Bridgeförlagets ambition är att 
lagerhålla samtliga svenska och 
engelskspråkiga böcker.

Pris:

  200:—
Pris:

  165:—

Pris:

  195:—NY
SERIE!

10 TITLAR!
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Givsamling
– med kommentarer
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1

Givsamling
– med kommentarer

1

1       N 2       Ö 3       S 4       V 5       N 6       Ö
7       S 8       V 9       N 10       Ö 11       S 12       V

13       N 14       Ö 15       S 16       V 17       N 18       Ö
19 S 20     V 21       N 22       Ö 23       S 24       V

25       N 26 Ö 27     S 28       V 29      N 30   Ö
31       S 32       V 33       N 34       Ö 35       S 36       V

37       N 38       Ö 39       S 40    V 41      N 42       Ö
43       S 44       V 45       N 46       Ö 47       S 48       V1

• Kortlek 
   med 48 givar

• 52-sidigt häfte 
   med scorer och 
   förslag till bud- 
   givning och spel.

FACIT-SPELKORT

SPELBORD

Interaktiva
kurspaket
• 1 ST KURSBOK     • 1 ST CD

• 2 ST KORTLEKAR
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1

N Ö S V N Ö

S V N Ö S V

N Ö S V N Ö

S V N Ö S V

N Ö S V N Ö

S V N Ö S V

N Ö S V
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1.1       2.1       3.1       4.1       5.1       6.1       

7.1       8.1       9.2       10.2       11.2       12.2       

13.2      14.2       15.2       16.2       1.3       2.3       

3.3       4.3       5.3       6.3       7.3       8.3       

9.4       10.4       11.4       12.4       13.4       14.4       

15.4       16.4       1.5       2.5       3.5       4.5       

5.5       6.5       7.5       8.5       

N Ö

S V

N Ö

S V

N Ö

S V

V
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6.1       

12.2       

2.3       

8.3       

14.4       

4.5       

Paketpris •••
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