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

Den 1 juli träder de nya bridgelagarna i kraft. 
Den nya lagboken fi nns nu till försäljning hos 
Svenska Bridgeförlaget. 

Under kategorin Svensk litteratur och underkategori 
Övriga på www.bridgeforlaget.se hittar du den nya 
lagboken.

NY LAGBOK!

Pris: 89:— •••

NY!
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Jag tror att Örebro blir en perfekt 
värd för Bridgefestivalen. Eftersom 
Förbundet Svensk Bridge fyller 75 år 
blir årets festival lite extra guldkantad. 
 Nybyggda Conventum blir en spa-
tiös bridgelokal; ljus, högt till tak och 
med en inbjudande atmosfär. 
 Det bästa med festivalen är, att få 
möjligheten att spela massor av bridge-
tävlingar och träffa bridgevänner som 
man ofta bara ser en gång per år.
 Om du inte har möjlighet att vara 
med på hela festivalen, se till att göra 
ett besök några dagar i vart fall. Jubi-
leumsbanketten, då min favoritartist 
Martin Stenmarck ger oss bridgespelare 
en privat spelning. Den får ni bara inte 
missa! Detaljer hittar du på sidan 13.
 Sveriges förnämsta lagtävling, 
Chairman’s Cup, kommer som van-
ligt att locka mängder av lag från hela 
Sverige och Europa. Chairman’s Cup 
har givit mig ett av mina bästa bridge-
minnen, då jag 1999 nådde kvartsfi na-
len. Det var en häftig upplevelse för 
mig, som normalt bara spelar vanliga 
klubbtävlingar. Kan jag, så kan du!
 Att bli medlem i 2000-klubben, 
där du på en enskild bricka fått böta 
2000 eller mer i straffar, är mindre 
smickrande. 1933-klubben, däremot, 

är en helt annan historia. Du har 
väl gått med? Sponsorskapet gäller 
under 2008, kostar 1 933 kronor och 
hela nettot går till juniorbridgen. 
Din insats belönas bl a också med ett 
skinn etui med två jubileumslekar och 
två biljetter till jubileumstisdagen i 
Örebro. Har du inte privatekonomi 
för ett medlemskap, försök att få med 
fi rman du jobbar för eller ett företag i 
ditt nätverk.
 Det råder EM-tider – och då menar 
jag inte bara i fotboll. Sverige skickar 
nämligen ovanligt unga och hungriga 
landslag till EM i lagbridge i syd-
franska Pau, som pågår de två sista 
veckorna i juni. I potten ligger kvali-
fi ceringsbiljetter till VM, som spelas i 
Brasilien i september 2009. 
 Du vet väl, att det går att följa våra 
landslags matcher på Internetsajterna 
BBO och SWAN? Instruktioner hur 
man går till väga, hittar du på vår 
hemsida, www.svenskbridge.se.
 Lycka till, säger jag till landslagen 
– och även till det inte riktigt unga, 
men förhoppningsvis hungriga, senior-
laget!
 Slutligen önskar jag er alla en härlig 
sommar med mycket sol och bridge! 
 Vi ses i Örebro!

Folkfest, bridgefest och jubileumsfest – den 14:e guldkantade 

Bridgefestivalen står för dörren!

Vi ses i Örebro!

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

Mats Qviberg ordförande 
mqv@svenskbridge.se

NY LAGBOK!
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FÖRBUNDSINFO

KLUBBAVGIFT

Riksstämman 2007 beslöt att 
nuvarande system för debitering 
av mästarpoäng ska ersättas med 
en avgift per spelare och speltill-
fälle. Införandet sker fr o m 
2008-07-01.

Kostnad/spelare och speltillfälle 
 PARTÄVLING LAGTÄVLING

Brons  2,50 kr 2,50 kr
Silver 5,00 kr 3,00 kr*
Guld          10,00 kr 10,00 kr

* Undantag finns

Kostnaden ska ingå i spelavgiften 
och den ska debiteras klubbens 
ruterkonto när tävling rapporteras. 

Manuella rapporter ska ej 
användas annat än för udda 
tävlingsformer, där vanliga ruter-
rapporter inte kan användas. 

För komplett regelverk, se
www.svenskbridge.se

SVENSK BRIDGE SÖKER

TEKNIKANSVARIG
Tjänsten är en tillsvidareanställ-
ning på heltid och tillträde är 
snarast. Kansliet i Gävle kommer 
att vara din bas men arbete från 
bostaden någon dag i veckan 
samt en del resande på ”fältet” 
kan förekomma.
 Lön enligt överenskommelse.
 Vi söker dig som har specialkompetens inom data 
och är bridgespelare.
 Du ska vara drivande och självgående. Du ska kunna 
arbeta i grupp med våra övriga sju anställda. Du ska 
kunna arbeta självständigt och sätta upp mål och 
genomföra dessa mot budget.
 Förutom arbetet med teknik och data kommer arbetet 
att innebära att du hjälper till med andra kanslisysslor.
 I dag har vi Klöver på kansliet, Ruter på klubbarna, 
Medlem på nätet som vårt första försök på Internet, 
samt Spader (vanliga hemsidan) som är framtiden. Alla 
projekten är sammanknutna på olika sätt. 
 Utöver detta finner du Syskon (System och konven-
tioner) och budproblemet som ligger lite vid sidan om.
 Ruter kommer att fortsätta att fungera på klubbarna. 
Klöver och MpN ska gradvis fasas ut till fördel för 
Spader, och det är här vi har behov av utvecklingshjälp.
 Spader använder utvecklingsmiljön e107 som är 
öppen källkod. Tekniken som används är programme-
ringsspråket php och databasmotorn MySQL.
 Behoven kan skifta mellan nya avancerade utveckling-
sprojekt, t ex att integrera Syskon i Spader, och enklare 
uppgifter som att hjälpa kansliet att tillverka rapporter 
och listor i Spader för deras dagliga verksamhet.
 Du bör givetvis ha god social kompetens.
 Körkort är ett krav för anställning.

Din ansökan med löneanspråk skickar du till 
jobb@svenskbridge.se senast den 27 juni 2008.

LÖSENORD TILL HEMSIDAN

På baksidan av denna tidning, 
alldeles invid adressen, finns 
två sifferkombinationer. Den 
ena avser ditt medlems-id och 
den andra är ditt lösenord som 
behövs för att komma åt vissa 
delar på förbundets hemsida 
www.svenskbridge.se.
 Saknas lösenordet, beror det på 
att du ändrat lösenord. 
 Du kan själv ändra ditt 
lösenord till något du enklare 
kommer ihåg. 
 Efter inloggning på www.
svenskbridge.se går man in på 
rubriken Mina sidor.
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I N N E H Å L L  I  B R I D G E

Skånsk knall i JSM-lag
S I D  4 4 – 4 7

16-åring vann Nybörjarträffen
S I D  1 4 – 1 5

Juniorsatsning i Göteborg
S I D  5 0 - 5 1
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TEXT & FOTO: HELENA FORSGÅRD ÅLAND

Susanne annonserade 

efter en bridgepartner 

under en tävling i Malmö 

sommaren 2004. En som 

nappade var Micael.

 Det gick inte bra i 

tävlingen – ”vi blev jätte-

sist” – men i övrigt gick 

det lysande. 

 I dag är Susanne och 

Micael Olausson gifta 

och bor i Mariehamn på 

Åland.

Susanne och Micael framför sin villa i utkanten av Ålands enda stad, Mariehamn.
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I N T E R V J U N  D E  M Ö T T E  K Ä R L E K E N

icael har snabbt etablerat sig inom 
bridgelivet på Åland. Han sitter i 
styrelsen för öns enda bridgeklubb, 

han drar nybörjarkurser och har även infört 
nya tävlingsformer.
 Åskan slog inte ner direkt, inte när de rå-
kade spela tillsammans under en sommartäv-
ling i Malmö. Den slog ner lite senare – när 
Micael Olausson kom till Åland för att spela 
med i Ålandsbridgen.
 Men vi börjar från början.
 Susanne är född i Malmö men bor på 
Åland sedan 25 år tillbaka. Att hon hamnade 
på Åland är inte så konstigt; hennes mamma 
är från öriket och hon tillbringade många av 
sina barndomssomrar där.
 Susanne har alltid gillat kortspel och att 
lära sig bridge ingick länge i drömmarna. 
Hon försökte lära sig på egen hand – dock 
utan större framgång – och för tio år sedan 
gjorde hon slag i saken och tog sig tid att gå i 
en nybörjarkurs. 
 Hon blev biten direkt.

UTAN PARTNER

Sommaren 2004 var Susanne i sin uppväxt-
stad Malmö där det pågick en stor bridgefes-
tival. 
 – Jag ville desperat gärna spela men jag 
hade ingen partner, så jag skrev upp mig på 

”partnerförmedlingslistan” som fanns i lo-
kalen. En som nappade var Micael, berättar 
Susanne.
 Micael Olausson, som på den tiden bodde 
i Lammhult i Småland, var nämligen också 
i Malmö för att spela så mycket bridge som 
möjligt under festivalen och liksom Susanne 
var han utan fast spelpartner.

ETT ENDA LÅNGT SKRATT

De båda spelade en tävling tillsammans. Det 
gick inte så bra och någon bricka från täv-
lingen minns de inte.
 – Däremot minns jag dagen som ett enda 
långt skratt, säger Susanne.
 Susanne säger att de kom bland de sista i 
tävlingen. Micael säger så här:
 – Vi blev nog jättesist.
 Micael skulle sedan åka till Danmark och 
se på fotboll och bjöd med Susanne, men 
hon tackade nej – hon ville spela mer bridge 
i Malmö – och fick då spela en tävling med 
Micaels kompis, Roger Wahlgren.
 – Det är jättetrevliga killar båda två och 
innan jag lämnade Malmö hade jag fått  
Micaels mejladress, säger Susanne.

I VÄNSKAPLIG TON

Väl hemma på Åland igen skickade Susanne 
några mejl i ”vänskaplig ton” och åtta  

M

>
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I N T E R V J U N  D E  M Ö T T E  K Ä R L E K E N

      månader senare kom Micael och 
Roger till Åland för att delta i Ålands-
bridgen, som de hört en del positivt 
om.
 Det var under festen efter lördagens 
tävling som åskan slog ner och Su-
sanne och Micael blev ett par. En tid 
av idogt pendlade mellan Åland och 
Småland inleddes och i april 2006 flyt-
tade Micael till Åland. Han var mer 
flyttbar än Susanne som har barn och 
barnbarn på Åland och ett hus och ett 
jobb på sjukhusets laboratorium som 
hon trivs med.
 Flyttningen har gått smärtfritt för 
Micael. Skillnaden mellan Småland 
och Åland är inte så dramatisk ”bara 
man lär sig att passa färjetiderna” och 
han fick ganska omgående jobb som 
projektledare vid ett VVS-företag. 

TROMBON I STORBAND

Han har också andra intressen som 
öppnar dörrar till det åländska um-
gängeslivet. Redan samma helg som 
han kom med sitt flyttlass spelade han 
trombon i det åländska storbandet 

Alandia Big Band!
 Numera är han inte heller den enda 
bridgespelande smålänning som lock-
ats till Åland för kärlekens skull. Hans 
kompis Roger Wahlgren bor också i 
Mariehamn med åländskan Anki Ros-
tén! De båda träffades under bridge-
veckan på Öland sommaren 2006.
Det säger sig självt att Micael och Ro-
ger har en del gemensamt och de båda 
paren träffas ofta och spelar bridge 
ihop.
 I sommar bär det också av till 
Öland, där ett gäng ålänningar och 
smålänningar hyrt en hel stugby till-
sammans. Nu återstår en viktig del i 
planeringen – att få fram snygga  
t-shirtar som alla i gänget sedan ska ha 
på sig och där de tre ”landen” Åland, 
Öland och Småland syns på ett bra 
sätt.
 – Bridge är så otroligt socialt och 
fungerar över hela världen. När vi var 
i Thailand på semester ropade en man 
på gatan efter oss! Det visade sig att vi 
hade träffat honom på en bridgefest i 
Lund, berättar Susanne.

VILL LOCKA NYA

Bridgelivet på Åland är mer begränsat 
än det Micael är van vid från Sverige.
 – I Småland hade jag fem-sex klub-
bar inom en halv timmes bilresa. Här 
finns en enda klubb som har tävling 
varje måndag. Man kan förvisso åka 
till Stockholm och spela, men det tar 
en hel dag.
 Micael är nyvald viceordförande 
i Mariehamns bridgeklubb och har 
infört en del nya idéer, bland annat 
nya tävlingsformer som gröna hissen 
och barometer-tävlingar. Klubben har 
även skaffat en brickläggningsmaskin 
och ett dataprogram för resultatuträk-
ning.
 En utmaning för klubben är att 
locka nya och yngre spelare och på 
den fronten ser det ganska hoppfullt 
ut.
 – Jag drog en nybörjarkurs för två 
år sedan och av de tio personer som 
gick då spelar sex regelbundet. Till 
hösten planeras en ny nybörjarkurs, 
berättar Micael.

>

>

– Bridge är så oerhört socialt, säger 
Susanne och Micael Olausson som 
i sommar åker till bridgeveckan 
på Öland där ett gäng ålänningar 
och smålänningar hyrt en stugby 
tillsammans.
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I N T E R N A T I O N E L L T  Å L A N D S B R I D G E N

Roffe Karlsson är ordförande i Ma-
riehamns bridgeklubb och ”general” 
för tävlingen Ålandsbridgen, som 
klubben arrangerat sedan 1970-talet. 
I början ordnades den mer sporadiskt 
men under de 16 senaste åren har den 
återkommit varje år.
 – Den växer hela tiden. I år tog vi 
emot 105 par – det mesta vi någonsin 
haft och det mesta vi kan ta emot i 
nuvarande utrymmen, säger Roffe 
Karlsson.
 Tävlingen spelas i konferensutrym-
mena i hotell Arkipelag som praktiskt 
taget  ligger mitt i Mariehamn men 
ändå med utsikt över en havsvik. I år 
fick man även utnyttja en del av res-
taurangen och därmed kunde man ta 
emot fler par än tidigare.

RYKTET GÅR

Tio lokala par deltog. De övriga kom-
mer nästan uteslutande från Sverige. 
De flesta får höra talas om tävlingen 
via mun-till-mun-metoden; någon an-
nons har klubben inte satsat på.
 – Många spelare kommer från 
Stockholmstrakten, men inte enbart. 
Vi har också ”stamkunder” från bland 
annat Gävle, Bollnäs, Örebro och 
Vadstena, säger Roffe Karlsson.
 Färjeresan med taxfreeshopping gör 
Åland till ett smått exotiskt bridgemål 
och väl i Mariehamn bor bridgespe-
larna väldigt samlat. De flesta väljer 
att även bo på hotell Arkipelag som 

förvandlas till ett riktigt bridgehus 
under det aktuella veckoslutet. Efter 
tävlingarna finns det alltid tid och lust 
att spela vidare och umgås på något av 
rummen.
 – De som inte får plats på Arkipe-
lag väljer något av de andra hotellen 
som finns i Mariehamns centrum. 
De ligger alla inom gångavstånd och 
därmed slipper man vara beroende av 
biltransporter vilket uppskattas, säger 
Roffe Karlsson.

BRA STARTFÄLT

Klubben har 34 egna bord, resten lå-

Stort intresse för Ålandsbridgen
TEXT & FOTO: HELENA FORSGÅRD ÅLAND

Ålandsbridgen ordnas samma helg som Vasaloppet – och arrangörerna 

har liknande problem. Fler vill delta än man kan ta emot.

nas från kryssningsfartyget Birka Pa-
radise, och tävlingsledningen kommer 
från Sverige.
 – Vi brukar ha ett bra startfält där 
flera meriterade spelare ingår och för 
de åländska spelarna är Ålandsbrid-
gen en riktig vitamininjektion. Det är 
alltid roligt att möta nya spelare, efter-
som vi på hemmaplan spelar inom en 
relativt begränsad grupp, säger Roffe 
Karlsson.

Medlemmarna i Mariehamns bridgeklubb spelar tävling varje måndag.  
I förgrunden Roffe Karlsson som även håller i trådarna för Ålandsbridgen.  
I bakgrunden Ted Jansson och Glenn Sirén.
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Vid sidan om den stora Bridgefes-
tivalen bjuder Örebo på många an-
dra upplevelser. I kulturreservatet 
Wadköping t ex, vackert beläget vid 
Svartån, spelas sommarteater. 
 Dan då dan dog är en lätt absurd 
komedi med premiär den 23 juli. 
 Se vad som händer några människor 
en märkligt vanlig dag. På utomhus-
scenen Spelgården får vi träffa sex 
människor som inte riktigt kan hejda 
sig. Det är humor på högvarv och 
igenkänningsfaktorn är hög.
 Vem har inte levt med förnekelse? 
Eller önskat att göra något fullständigt 
galet bara för att få en förändring i 
livet? Eller blivit så där tokkär att det 
enda som kommer över ens läppar 
skulle få Svenska Akademins ständige 
sekreterare att byta yrke?
 Dan då Dan dog handlar om tusen 
koppar kaffe och en vidrig knöl på 
kinden. Om en keps, en tvångstanke, 
ett skott, en hund, om hoppfull fram-
tid och ångrad dåtid och att våga 
släppa taget.
 En lätt absurd actionkomedi om 
vad vi väljer att göra med tiden medan 
vi lever. 
 Denna mycket speciella pjäs har 

blivit väldigt väl mottagen. Nu har 
Teater Martin Mutter fått möjligheten 
att spela den i Örebro. Det är bara att 
tacka, ta emot och njuta!!

Sommarteater i Wadköping

Vuxen 160 kr  Ungdom 12-20 år 90 kr 
Örebrokompaniet 019-21 21 21
www.ticnet.se samt 
på plats 30 min innan föreställning
Mer info: www.martinmutter.com
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23 juli-17 aug  Ons-sön kl 19.00 
Spelgården Wadköping, Örebro

Föreställningen spelas med stöd av Statens Kulturråd, 
Örebro Kommun, Örebro Läns Landsting samt  

23 juli-17 aug  Ons-sön kl 23 juli-17 aug  Ons-sön kl 19.009.00
Spelgården Wadköping Öre

23 juli-17 aug  Ons-sön kl 
Öre

23 juli-17 aug  Ons-sön kl 
bro

ALVIK BC 65 ÅR

Föregångaren till Alvik Bridge 
Club (ABC) är SALK:s BK 
som startades redan 1943 som 
en sektion inom tennisklubben. 
Medlemmarna tyckte att bridge 
var ett trevligt socialt komplement 
till tennisen. Bridgeklubben växte 
efter hand från en till tre fyrman-
naligor plus partävlingar då och 
då. Efter några år fick även icke 
tennisspelare vara med.
 I SALK-hallen spelade klubben 
till 1982, då tennisklubben blivit så 
stor att samboende blev ohållbart. 
Bridgefolket flyttade då till Alviks 
kommunalhus. Banden med SALK 
bröts i ömsesidigt samförstånd och 
bridgeklubben blev självständig 
1983 under namnet Alvik Bridge 
Club. Den engelska ”snobbtiteln” 
kom sig av att förkortningen ABC 
låter bättre än ABK!.
 Medlemsantalet i klubben har 
skiftat rätt kraftigt under decen-
niernas gång. De första 35 åren 
växte klubben från cirka 10 till 
15-20 bord, men därefter började 
åldern ta ut sin rätt hos många och 
antalet hade i slutet av 70-talet 
sjunkit till bara nio bord.
 På senare år har klubben fått en 
ny styrelse och dess verksamhet 
har successivt expanderat, främst 
tack vare superentusiasten Lennart
Ekman. Genom att på olika sätt 
visa att ABC finns till, lockar 
klubben spelare på alla kunskaps-
nivåer. 
 Medlemsantalet har mer än 
fördubblats under de senaste fem 
åren och i dagsläget spelar klubben 
partävlingar över 12-15 bord.

NOTIS



Vill du kombinera 
sommar, sol, semester och  
bridge? Missa då inte bridgefesten för 
hela familjen, 2008 års Bridgefestival i Örebro.
Här finns tävlingar för dig och mig. När du inte spelar själv
kan du titta på den internationella lagtävlingen Chairman’s Cup
eller någon av de SM-finaler som spelas under veckans gång.

Bridge, massor av bridge i dagarna tio! 25 juli 
– 3 augusti vankas det återigen Bridgefestival. 
 Festivalen 2008 blir guldkantad, eftersom 
Svensk Bridge 75-årsjubilerar i år. Av den 
anledningen utökas festivalen med en dag och 
drar igång redan på fredagen istället för lör-
dagen. 
 Tisdagen den 29 juli fi rar vi tillsammans 
födelsedagsbarnet och då anordnas fl era jubi-
leumstävlingar. En sprakande jubileumsban-
kett avslutar dagen.
 Festivalen har tävlingarna för alla, från 

ÖREBRO SLOTT. 
Foto: Björn Fransson.

handikapptävlingar till internationella lag-
tävlingar och SM-fi naler. Självklart går det 
bra att också komma ensam. Vi garanterar att 
alla alltid får partner via vår partnerförmedling.
 Varje morgon kommer en nyhetsbulletin 
med nyheter, reportage, resultat och mycket 
mer som förknippas med Bridgefestivalen.
 Våra bokningssystem ligger öppna och först 
till kvarn garanteras i vanlig ordning plats.
 Mer information hittar du på  
www.svenskbridge.se.

Jubileumsfestival! Jubileumsfestival! Jubileumsfestival! 
2008 
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Jubileumstisdag
Tisdagen den 29 juli firar vi tillsammans födelse-

dagsbarnet Svensk Bridge vid Festivalen i Örebro. 

Då anordnas jubileumstävlingar med lite extra 

guldkant för alla. Det blir handikapp-, brons-, och 

silvertävling samt en individuell stormästarträff 

med guldpoäng. Dagen avslutas med en spra-

kande jubileumsbankett.

JUBILEUMSPROGRAM

09.00-18.15 Stormästarträff
09.00-18.20 Chairman’s Cup
 Kvartsfinaler
09.45-13.00  Jubileums MKO 
10.00-13.30  Jubileumsbrons 
14.00-18.30 Jubileumssilver 
14.15-17.25  Jubileums MKO 
14.30-18.00  Jubileumsbrons 2
 Handikapptävling
19.30 - Jubileumsbankett 
19.30-22.30 Bronstävling (om
 du inte är på bankett)

Jubileumssimultan
För att fira förbundets 75-årsju-
bileum arrangeras 8-9 november 
en simultantävling utöver det 
vanliga, med spel om förhöjd 
guldpoäng och en sammanlagd 
prissumma om hela 222.000 kr. 
 Tävlingarna arrangeras i sam-
verkan med Casino Cosmopol 
i Sundsvall, Stockholm, Göte-
borg och Malmö. Spelplatsen är 
Casino Cosmopol i Sundsvall 
och Malmö, medan lokal inte 
är helt klar i Stockholm och 
Göteborg.
 Maximalt 52 par erbjuds plats 
på varje spelort. Först till kvarn...

Stormästarträff
Stormästare har möjlighet att 
delta i en individuell guldtäv-
ling (förhöjt guld) den 29 juli. 
Startkostnad är 500 kr per 
spelare och 60% går tillbaka som 
priser. Vid överteckning erbjuds 
de 64 med flest inregistrerade mp 
att få spela. Officiellt mp-inne-
hav per den 25 juni 2008 gäller. 
Anmälan ska ske senast den 25 
juni via Spader. 

Mer information på  
www.svenskbridge.se           

F Ö R B U N D E T  7 5  Å R  J U B I L E U M S T I S D A G

Martin Stenmarck. 
Foto: Janerik Henriksson/SCANPIX
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Jubileumssponsor
Med anledning av 75-årsjubileet 
vill förbundet ge företag och 
privatpersoner möjlighet att bli 
jubileumssponsor – och därige-
nom stödja bridgen. 
Sponsorskapet gäller 2008 och 
kostar 1 933 kronor. Hela nettot 
går till juniorbridgen.
Detta får man som sponsor:
•  2 biljetter till jubileumsfesten i 
Örebro alternativt fyra frispels-
biljetter till valfri bronstävling 
under festivalen
• Ett diplom som visar stödet till 
svensk bridge
• Exklusivt  kortleksetui 
• Företagets/personens namn i 
samtliga festivalbulletiner
• Omnämnande i Bridge
•  Företagets/personens namn 
på hemsidan där vi presenterar 
”1933-klubben”

FÖRSTÄRK KLUBBKASSAN!

För varje sponsor som förmed-
las av en klubb går 500 kronor 
tillbaka till klubben. Notera på 
anmälningsblanketten vilken 
klubb som förmedlat spons-
ringen så sätts 500 kronor in på 
klubbens ruterkonto så snart 
betalning erhållits. Anmälan sker 
på separat anmälningsblankett 
eller genom insättning på för-
bundets PG-konto 25 10 42 - 8.

Mer information på 
www.svenskbridge.se           

F Ö R B U N D E T  7 5  Å R  J U B I L E U M S S P O N S O R

Jubileumsbankett
Jubileumsbanketten i Conventum sparkar igång 

kl 19.30 den 29 juli.

SUNE FAGERS JUBILEUMSMENY

Välkomstdrink Mousserande vin
Förrätt Skaldjursbakelse med örtig 
 sallad, citrus och kapriscreme
Varmrätt  Dijonmarinerat ugnsbakat 
 majskycklingbröst med 
 cognacsreduktion, 
 marinerad bönsallad 
 och västerbotten-
  kryddad potatiskaka
Efterrätt Chokladmousse

Lättöl, vatten och kaffe ingår. 
Vin, starköl och avec fi nns att köpa.

UNDERHÅLLNING

• Martin Stenmarck
• Peter Flack
• Broberg Band, 
   som även spelar till dansen

KOSTNAD

För allt detta betalar medlemmar 
endast 200 kr och medföljande, som 
inte är medlem betalar 300 kr, förut-
satt att inbetalningen görs före den
15 juni till PG 25 10 42-8. Anmälan
sker genom betalning. 
 Kom ihåg att ange namn och MID-
nummer. 
 Efter den 15 juni säljs festbiljetterna 
för 280 kr till medlemmar och 380 kr 
för medföljande som inte är medlem.
Biljetter hämtas i informations-
disken under Bridgefestivalen.

FRÅGOR

Kontakta Sune Fager om ni har några 
frågor. E-post: sune.fager@lm.se eller 
telefon 070-314 17 30.

Jubileumssponsorer
Transearly, Gävle
Riksbyggen, Helsingborg
pdmAkuten, Hedemora
FAB Kronosund, Helsingborg
Bridgeservice Göteborg
Anonym
Jan Kamras
Ingerun Syrén-Sjösvärd
Bridgeliv i Stockholm
Sivelinds Kontor AB
Juristfi rman G Andersson & Co KB 
Altran Technologies Sweden AB &
Andreas Winge
Peter Backlund DB2-Konsult AB
Byggebo AB
Björn Forsberg
Bridgeskolan
TopBridge
Arne Larsson, Pia Andersson
Christer Swensson
Olle Axne
Jonas Engström
Göran Wengler
HH-ferries
LOKALDELEN
Syrén Software AB
Synective AB
Klimatteknik 
Lag Helge, Gävle BK
Reprostugan
Per Wengler
Rune Björk Invest AB 
Anlaisen Städ AB 
Owe Larsson Borr AB 
WG Isolering AB 
Spader Madame
Norrsken AB
Rogers Bridgeskola
Stella Hathorn
Umeå Bridgeforum
Ulf Wallin
Rune Strand
GR Ekonomikonsult 
Ella Olsson/Mats Allgöwer
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Vinnarna från Kalmar spelade ihop 
1249 poäng (69,4%) och distanserade 
Annika Wedin – Marita Eriksson, 
Saltsjöbadens BS/BK Bridgeliv, med 
nio pinnar. Stina och Sven Bengtsson 
från BK Falkenberg slutade trea på 
1224 poäng.
 Tävlingen var öppen för alla som 
gått en nybörjarkurs som startat tidi-
gast sommaren 2006. Sammanlagt 
ställde 277 par upp från 26 klubbar, 
från Piteå i norr till Ystad i söder.

SLUMP ATT DE SPELADE IHOP

Att Filip och Sverker kamperade ihop 
i Nybörjarträffen var mest en slump. 
Vinnarduon blev ”över”, då Sverkers 
tilltänkta partner blev sjuk och Filips 
partner fastnat i ett skolarbete. Filip 
och Sverker hade förvisso spelat till-
sammans tidigare. De båda hade också 
parallellt med nybörjarkursen vågat 
sig ut på vanliga klubbkvällar, något 
som Sverker tror var en bidragande 
faktor till segern.
 – Att vi stångats mot de stora poj-
karna gynnade oss säkert.
 Att de skulle hamna överst på Sve-
rige-listan trodde inte kalmarduon på.
 – Nej, inte alls. Visst kändes det 
bra när vi spelade och vann vårt heat i 
Kalmar, men att tro att vi skulle toppa 
listan för hela Sverige, nej det trodde 

jag verkligen inte, säger Filip.
 Filip går ut nian nu i juni och till 
hösten väntar naturvetenskaplig linje 
på gymnasiet. 
 Sverker befinner sig i andra änden 
av det yrkesverksamma livet och just 
nu arbetar han på Kupan i Röda kor-
sets regi.
 Det är en fröjd att spela med yng-
lingen Filip, anser Sverker.
 – Han är trevlig och väldigt påläst. 

Det är ett riktigt ämne – om han väljer 
att fortsätta med bridgen vill säga.

VIKTIGT ATT LÄSA OM BRIDGE

Vid sidan om att kontinuerligt spela 
bridge, anser både Filip och Sverker 
det vara viktigt att läsa om spelet. Filip 
håller på att plöja igenom Kalmar bib-
lioteks samtliga bridgeböcker medan 
Sverker mest håller sig till tidningar-
nas bridgespalter.

16-åring vann Nybörjarträffen
TEXT: PETER VENTURA KARLBO  FOTO: LARS MOQUIST KALMAR

16-årige Filip Nolhage-Olin vann 2008 års Nybörjarträff i par med 

Sverker Jonsson. Vinnarduon spelar för Kalmar AIK och de har gått 

på kurs under Lars Moquists ledning.

Filip Nolhage-Olin vann nybörjarträffen 2008.
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1) Filip Nolhage-Olin – Sverker Jonsson 
Kalmar AIK ....................................... 1 249

2) Annika Wedin–Marita Eriksson 
Saltsjöbadens BS/BK Bridgeliv ........ 1 240 

3) Stina Bengtsson–Sven Bengtsson 
BK Falkenberg ................................... 1 224

4) Andreas Hörnfeldt–John Hörnfeldt
Storsjöbygdens BK ........................... 1 220

5) Lotta Enbarr–Robert Enbarr 
Sandvikens BK ................................... 1 208

6) Charlotte Lindesvärd-Gerhard Lindesvärd 
Lunds BK/BS Oden .......................... 1 189

7) Birgitta Schönn–Eva Grind 
Nyköpings BS ................................... 1 187

8) Marianne Kruse–Gullvi Johansson 
Enköpings BS .................................... 1 175

9) Lars-Olof Carlsson–Pär Svensson
BK Albrekts ....................................... 1 173

10) Kjell Lindblom–Thomas Svensson 
Motala Bridgeallians .......................... 1 163

11) Eva Andersson–Ilona Hoffmann
BK Tre Sang, Helsingborg ............... 1 162

12) Denisa Dragutan–Peter Andersson 
BK Fenix ............................................ 1 129

13) Ewa W Jönsson–Hans B Jönsson 
BK Fenix ............................................ 1 127

14) Urban Renlund–Roger Hansén
Piteå BS .............................................. 1 126

15) Britt-Inger Norberg–Karin Forsberg 
Ruterklubben i Umeå ....................... 1 121

16) Britt Jakobsson–Inga-Britt Carlsson 
Lunds BK/BS Oden .......................... 1 114

17) Ruth Marie Hofvander–Ove Forsberg
Uppsala BS/BK Svanslös .................. 1 103

18) Kurt Reinholdsson–Enar Elmehög
Sundsvallsbridgen .............................. 1 091

19) Fred Norling–Bertil Wahlström
BK S:t Erik ......................................... 1 090

20) Elisabeth Malmström–Ann-Britt Rockler
Motala Bridgeallians .......................... 1 081

21) Ulla Resjö–Per–Arne Resjö
Motala Bridgeallians .......................... 1 080

22) Barbro Kolar–Inger Bensryd
Lunds BK/Söderkulla ....................... 1 076

23) Agnetha Haraldsson–Eva-Britt Larsson
Motala Bridgeallians .......................... 1 074

24) Dag Engström–Göran Cederwall
BK Björken, Umeå ............................ 1 073

25) Lars Lindström–Thor Johansson
BK Allians, Halmstad ....................... 1 073

Förbundets  
vinterresa

Följ med Svensk Bridge på  
14 dagars avkopplande semester 
varvat med bridge i vinter,  
25 november – 9 december.
 Förra årets resa till Karibien 
blev en succé. Denna gång väljer 
vi landbacken istället i dykpara-
diset Hurghada, Egypten.
 11 planerade bridgetävlingar 
arrangeras. Dag eller kväll, flexi-
belt beroende på väder och öns-
kemål. I övrigt har ni semester 
och väljer själva vad ni vill hitta 
på. Slappa på stranden, snorkla i 
ett av världens finaste dykvatten, 
shoppa eller åka på utflykter. 
Endast er fantasi sätter gränsen.

PRISER: 11.000:- p/p i dubbelrum     
             12 600:- p/p i enkelrum
Priserna är ”All inclusive”.

Antalet platser är begränsat till 
32. Utöver det kan vi inte garan-
tera att det finns rum/flyg kvar.
Först till kvarn gäller! Sista an-
mälningsdag är 15 augusti.

Mer information på  
www.svenskbridge.se

 – Jag vill bli bättre och försöker 
att suga upp det mesta i ämnet, säger 
Filip.
 Innan Filip tog steget att börja med 
bridge, visste han bara att det var ett 
kortspel bland många andra. Eftersom 
hans mormor spelade bridge hörde 
han sig för med henne. Samtalet med 
mormor gjorde tydligen avtryck, för 
under hösten 2007 tog Filip plats i 
nybörjarkursen. Sverker, som spelat 
lite hemmabridge för 40 år sedan, 
deltog i samma kurs.

OLIKA MÅLSÄTTNINGAR

Målsättningen för vinnarna är olika. 
Filip vill gärna klättra så långt upp på 
kunskapsstegen han kan, medan Sver-
ker har en mer jordnära attityd:
 – Mitt mål med bridgen är att 
komma ut och umgås under trevliga 
former. Jag har inga ambitioner att bli 
bäst, för mig är bridgen en suverän 
hjärngympa och det räcker gott.
 De tio bästa paren på den samman-
lagda resultatlistan belönades med pris 
sponsrade av Svenska Bridgeförlaget. 
Filip och Sverker vann en hotellnatt 
och en start i valfri silvertävling vid 
Bridgefestivalen i Örebro.
 – Det ska bli spännande att få delta 
i Bridgefestivalen, kommenterar Sver-
ker.
 Tiden fram till festivalen ska de 
träna på hemmaplan. De spelar ett par 
gånger i veckan i klubbens tävlingar 
och Filip hårdtränar också på Internet.
 – Jag spelar väldigt ofta på Internet, 
mest på BBO men också i de svenska 
tävlingarna på SWAN. Det har fak-
tiskt blivit lite inspelade bronspoäng 
där, berättar Filip.

 RESULTAT NYBÖRJARTRÄFFEN 2008
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Landslagsmeriterade lag Berik från 
Stockholm visade att rutinen att spela 
under många dagar och göra så få fel 
som möjligt räcker väldigt långt. Efter 
SM-lagfinalens fyra dagar och 216 
givar återfanns följande sextett överst 
i tabellen: Anders Morath, Bengt-Erik 
Efraimsson, Tommy Gullberg, Sven 
Åke Bjerregård, Mats Axdorph och 
Johnny Östberg.
 Fjolårstreorna, Team Zang från 
Linköping, med Mats Sjöberg, Jan-
Erik Thomasson, Håkan Strääf och 
Olof Bergström, spelade i år hem 
silvermedaljerna. 
 Lag Frirond från Göteborg knep 
bronset. I Frirond spelade Roger 
Andersson, Ronny Ovesson-Ejnell, 
Jan-Erik Åsmo, Göran Selldén, Jim 
Nielsen och Anders Brunzell.

SYD VÄST NORD ÖST
Mats Gunnar Olof Leif
Sjöberg Elmroth Bergström Trapp 

pass pass 1 ß* 1 ™*
2 ß 2 © pass pass
2 ™ pass 2 NT pass
3 NT pass pass pass
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Giv: Syd
Zon: Nord-Syd

I matchen mellan Strategen och Zang 
gällde det för Gunnar Elmroth att ge 
upp ett säkert stick. Men han ville ha 
tillbaka det med ränta...
 Stark klöver inledde och Trapps 
spaderinkliv lovade exakt fyra enligt 
systemet Kålrot. Nu hade kålrötterna 
gjort det svårt för Nord-Syd att hitta 
bästa utgången, 4™. Det fick istället 
bli 3 sang. 
 Trapp spelade ut en ruter, som gick 
till knekt och ess. Klöver till kung 
följde, då Väst med tian markerade för 
udda antal. Nästa klöver vann Trapp 
med esset och fortsatte ruterangrep-
pet. Bergström höll upp en gång och 

Lag ”Berik” svenska lagmästare
TEXT & FOTO: PETER VENTURA KARLBO

En rafflande SM-lagfinal spelades på Scandic Väst i Örebro  

i början av maj. Med en match kvar att spela var differensen 

endast åtta poäng mellan de fem främsta lagen.

Svenska lagmästare 2008. Fr v: Johnny Östberg, Tommy Gullberg, Mats Axdorph, 
Bengt-Erik Efraimsson, Sven Åke Bjerregård och Anders Morath.

vann nästa med kungen. Bordet spe-
lades in på hjärterdamen och efter en 
hög klöver hade spelföraren fått ihop 
fem stick. Spelföraren behövde ett 
klöverstick till och begärde en klöver 
från bordet i följande läge:
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 TABELLER & BUTLER

SM-LAG 2008
1) Berik, Stockholm ..................159
 Bengt-Erik Efraimsson, Sven Åke 
 Bjerregård, Johnny Östberg, Mats 
 Axdorph, Anders Morath och  
 Tommy Gullberg

2) Team Zang, Linköping .........149
 Jan-Erik Thomasson, Håkan Strääf,
 Mats Sjöberg och Olof Bergström

3) Frirond, Göteborg ................148
 Roger Andersson, Ronny Ovesson 
 Ejnell, Jan-Erik Åsmo, Göran Selldén, 
 Jim Nielsen och Anders Brunzell

4) Strategen, Östersund ............145
 Olle Axne, Gunnar Elmroth, Leif 
 Trapp, Leif Ruthström, Bo Sundell 
 och Morgan Svensson

5) Everfresh ”Arne”, Göteborg ..143

6) BK Björken ”Dialect”, Umeå .139

7) G5, Uppsala ...........................134

8) Konga BK, Konga Bruk .......126

9) San Sac, Linköping ................108

10) Varberg Energi ........................90

BUTLER
1) Ronny Ovesson Ejnell - Jan-Erik 
 Åsmo, Frirond .............................+0,75
2) Leif Ruthström - Olle Axne,  
 Strategen .......................................+0,59
3) Peter Morin, Konga BK ..............+0,43
4) Mats Axdorph - Johnny Östberg 
 Berik ..............................................+0,38
5) Tobias Törnqvist - Arvid Wikner
 Everfresh, Arne ............................+0,34
6) Anders Morath - Bengt-Erik 
 Efraimsson, Berik ........................+0,34
7) Tommy Gullberg - Sven Åke 
 Bjerregård, Berik ..........................+0,31
8) Tom Gärds - Robert Söderlund,
 BK Björken, Dialect ....................+0,30
9) Patrik Johansson - Arne Larsson,
 Everfresh, Arne ............................+0,29
10) Anders Brunzell - Jim Nielsen,
 Frirond ..........................................+0,24
11) Jan-Erik Thomasson - Håkan Strääf,
 Team Zang ....................................+0,23
12) Morgan Svensson - Bo Sundell,
 Strategen .......................................+0,18
13) Mats Sjöberg - Olof Bergström
 Team Zang ....................................+0,14

Matchresultat och bulletiner hittar 
du på www.svenskbridge.se

Nu var det vitalt för Elmroth att göra 
sig av med spaderesset, vilket han 
också gjorde. Annars lämnar spelföra-
ren bordets sista klöver åt sitt öde och 
spelar spader. Väst fastnar då på esset 
och måste ge spelföraren tre hjärter-
stick och därmed hemgången. 
 Motspelet gav en bet och +81 imp 
för Elmroth–Trapp på butlern.

ENKELT, SA ARNE

I femte matchen hade man som Nord:

™ kn 10 9 6   © E 10 9 3   ® E D 6 5   ß E

Partnern öppnade i grönt mot rött 
med 4™. Essfrågan berättade att Syd 
hade ess och kung i spader, men inte 
damen, och kungfrågan 5 sang gav 
inget napp. Vad göra?
 Utan någon kung är öppningen tro-
ligen baserad på sidofärg i klöver och i 
sämsta fall borde storslam hänga på en 
rutermask, resonerade Arne Larsson i 
lag Everfresh och bjöd således 7™. 
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Arne var ensam om att bjuda storslam-
men. Spelföringen vållade inte några 
problem, då tre klöver kunde stjälas.
 – Det var en enkel storslam att 
bjuda, sa Arne.
 I följande slamavgörande var det 
Arnes partner, Patrik Johansson, som 
gjorde rätt i mötet med Varberg Energi.

SYD VÄST NORD ÖST
Patrik Daniel Arne Bo-Lennart
Johansson Svensson Larsson Grähs 

   3 ™
D pass 5 ® pass
5 ™* pass 6 ® pass
pass pass
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Giv: Öst
Zon: Alla

När Bo-Lennart Grähs hörde sig för 
om betydelsen av 5™, slog Larsson ut 
med armarna. Det var ju så osannolikt 
att partnern också skulle ha renons i 
spader... särskilt då Väst var helt pas-
siv i budgivningen.
 Johansson funderade länge på att 
bjuda storslam, men valde efter moget 
övervägande att passa. 
 Efter spadertio i utspel visade Lars-
son sina kort och sa ”jag trumfar ut 
och slår sedan hjärtermasken – som 
jag hoppas spricker”.
 Visst satt det så. Jämn hemgång.

HUR MÅNGA STICK

Hur många stick får du i sang med 
färgkombinationen:
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Som ledtråd kan vi ge, att motstån- Arne Larsson. >
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       darna rör färgen och att både esset 
och kungen sitter före damen.
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Giv: Syd
Zon: Öst-Väst

I matchen mellan Everfresh och Var-
berg Energi spelade Bo-Lennart Grähs 
ut hjärtersex mot 3 sang, enligt 11-re-
geln, och Arvid Wikner begärde tian 
från träkarlen. Syds knekt vann sticket 

Team Zang: Mats Sjöberg, Olof Bergström, Jan-Erik Thomasson och Håkan Strääf.

Lag Frirond: Ronny Ovesson Ejnell, Jim Nielsen, Roger Andersson, Göran Selldén, 

Jan-Erik Åsmo och Anders Brunzell.

och mer hjärter vann Nord listigt 
med esset och inte kungen. På ännu en 
hjärter var Wikner tvungen att gissa 
vem som nu hade hjärterkungen och 
vem som satt på nian. Han provade åt-
tan... men Syd kunde vinna med nian 
och spela mer hjärter till kungen. Det 
blev alltså inte ett stick för spelföraren 
i hjärterfärgen, trots att både esset och 
kungen satt före damen... 
 Syd skulle också ha spel för ru-
terdamen, så det blev en neslig bet i 
kontraktet.
 I finalens näst sista match möttes 
blivande silver- och bronsmedaljö-
rerna, Zang och Frirond. Det här var 
den matchens sista bricka:
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Giv: Väst
Zon: Ingen

Efter en artificiell budgivning, där Väst 
dubblat ett klöverbud på vägen, skulle 
Olof Bergstöm (Nord) spela 6®.
 Ronny Ovesson Ejnell spelade ut 
klövertio och Jan-Erik Åsmo vann 
med damen. Klöveress höll inte, för 
spelföraren kunde stjäla. 
 Nu får inte spelföraren tappa 
fler stick, så det var centralt att 
lokalisera ruter- och spaderdam. 
Det började bra, när Bergström inte 
lockades att slå rutermasken. De två 
trumftopparna fällde Östs dam. Ett 
problem var ur världen.
 Nu gällde det bara att lösa spadern 
utan tapp. Spelföraren försökte få 
lite korträkning, genom att ta hem 
hjärtertopparna och sedan stjäla 
en hjärter. Öst falskmarkerade för 
udda antal hjärter och han hoppades 
att spelföraren skulle upptäcka det, 
genom att stjäla en andra hjärter. 
Han skulle då bli ”avslöjad” med 
fyra hjärter och då kunde spelföraren 
anta att Öst hade tvåkorts spader 
och slå masken över Väst. Tyvärr, 
för Öst, kunde inte spelföraren gå 
in på rutersju för att stjäla en andra 
hjärter för att få bättre korträkning, 
eftersom han felaktigt stulit med 
ruterfyra i andra stick. Utan den extra 
informationen fick det bli spaderkung 
och spader mot bordet – och nu 
uppenbarade sig damen.
 920 mot 450, i 4™ med ett övertrick 
vid det andra bordet, var värt 10 imp 
för Zang.
 Men det vet väl alla, att damen alltid 
sitter efter knekten?
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