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

GYLLENE TILLFÄLLE FÖR KLUBBAR MED 7-BAR!

Bättre begagnade

7-BAR SPELKORT
10:—

(Nypris 19:–)

Bättre begagnade

7-BAR SPELKORT

med mjukplastbricka

Set 1-32: 475:—
(Nypris 958:–)



BR IDG E  FEBRUAR I  20 0 8  3

Förbundet bildades för att Sverige 
skulle kunna spela EM, så 1933 hade 
vi i princip bara sex medlemmar. Det 
första parmästarskapet arrangerades 
1940, och verksamheten sköttes av 
förbundets sekreterare Einar Werner 
från en arbetsplats i hans hem.
 Det dröjde ända till 1965 innan 
förbundet fick ett kansli, på Hollän-
dargatan i centrala Stockholm, och 
sedan dess har kansliet flyttat runt i 
Stockholm med omnejd, för att nu 
finnas i Gävle.
 Den för mig största förändringen är 
rökningen. När jag började spela stod 
det fyra askkoppar vid varje bord, och 
det var sällan det inte var en brinnande 
cigarett i någon av dem. Man var alltid 
tvungen att hänga kläderna på vädring 
och ta en dusch, när man kom hem 
från en bridgekväll. Nu är det rökför-
bud på alla klubbar. Jag tror att även 
rökarna ser detta som en förbättring.
 Den stora förändringen är, att för-
bundet gått från att vara elitorienterat 
till att satsa på trivselbridge. Det 
märks på tidningen, som förändrats 
kraftigt sedan 90-talet, och på utveck-
lingen av handikapp, för att öka värdet 
för de mindre rutinerade. Ett faktum 
är att 80% av förbundets medlemmar 

spelar sin bridge en gång i veckan för 
att ha en trevlig kväll, och saknar mer 
eller mindre ambitioner om titlar och 
mästerskap.
 Detta får bli min hälsning. Ha gärna 
trevligt, när ni spelar bridge, men se 
till att också motståndarna har det.
 Jag kan inte heller förbigå den tek-
niska utvecklingen. Först kom brick-
läggningsmaskinerna. Dittills hade 
barometertävlingar varit ovanliga, 
även om duktiga brickläggare kunde 
lägga 40 brickor i timmen. I dag har 
över 100 klubbar och distrikt egna 
maskiner, och barometertävlingar är 
nästan lika vanliga som vanliga partäv-
lingar. 
 En parallell till detta är utvecklingen 
av beräkningsprogram (Ruter) och 
Bridgemate. Förr fick man räkna för 
hand och det var vanligt att man fick 
resultatet från en tävling, när man kom 
till klubben veckan därpå.
 I slutet av 90-talet fick vi hemsidan.
 På 60-talet utkom första numret av 
vår medlemstidning. Eftersom förbun-
det inte hade något medlemsregister 
fick tidningarna skickas till respektive 
klubb.
 1966 infördes mästarpoängen, som 
så gott som alla medlemmar samlar på.

Förbundet fyller 75 år! Ledaren, som brukar blicka framåt,  

får i stället göra en titt bakåt.

Hipp, hipp – hurra! 

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

Mats Qviberg ordförande 
mqv@svenskbridge.se



LÅNA ROLL-UPS

Klubbar har möjlighet att låna roll-ups (se bild) för 
användning när man är ute och marknadsför sig. Förbun-
det lånar ut roll-ups gratis, men eventuell frakt debiteras. 
 Bilden är tagen vid Fritidsmässan i Varberg, där 
BK Albrekts medverkade med en monter.

MATERIEL TILL MARKNADSFÖRING

Vi vet att det går åt mycket 
material i form av foldrar och 
tidningar när klubben ska 
marknadsföra sig. Allt sådant 
material och mycket mera 
beställs hos Svenska Bridgeför-
laget. F n fi nns följande mate-
rial att beställa:
•  Bridge på 10 minuter, 
    introduktionsfolder
• Vad är bridge, 
    informationsblad
• Kursstartsaffi scher

Någon gång till sommaren ska 
det också gå att beställa:
• Tidningen Bridge, Special-
    utgåva för nya spelare

Det enda klubben behöver stå 
för är frakten. Om man vill 
få till ett enhetligt yttre med 
bridgeanknytning, går det även 
att beställa 
tröjor, jackor, 
muggar etc. 
Beställer gör 
du enklast 
direkt på 
Bridge-
förlagets 
hemsida, www.
bridgeforlaget.se.

tröjor, jackor, 
muggar etc. 
Beställer gör 
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Förbundet Svensk Bridge, kanslli  Nygatan 3, 803 20 GÄVLE  Telefon 026-65 60 70  Fax 026-12 25 00  Internet  www.svenskbridge.se  Kanslichef vakant

Kanslist Björn Gustafsson, 026-65 60 72, bgu@svenskbridge.se  Kanslist Birgitta Alandh, 026-65 60 73, bal@svenskbridge.se   Information & Webb Carina Westlin, 

026-65 60 74, carina@svenskbridge.se  Rikskonsulent Micke Melander, 026-65 60 75, mme@svenskbridge.se  Rikskonsulent & Rutersupport  Thomas Winther, 

026-65 60 76, twi@svenskbridge.se.

FÖRBUNDSINFO
LÖSENORD TILL HEMSIDAN

På baksidan av denna tidning, 
alldeles invid adressen, fi nns 
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. 
 Hur du gör framgår i rutan 
här till höger!

ÄNDRA DINA UPPIFTER

Har du fl yttat - eller skickas 
tidningen till fel adress?
Nu kan du själv ändra dina 
uppgifter i medlemsregistret.
Efter inloggning på www.
svenskbridge.se går man in på 
rubriken Mina sidor.
 Under Ändra mina uppgifter 
kan man ändra adress, telefon-
nummer, mailadress lösenord 
m m. Glöm ej att spara de nya 
inställningarna längst ned på 
sidan. 
 Saknar du lösenord? 
Maila eller ring Carina på 
carina@svenskbridge.se
026-65 60 74. 

LÄR DINA VÄNNER ATT SPELA BRIDGE!

Många svenskar vill lära sig spela bridge och kan göra det genom våra 
klubbars kursverksamhet. Ännu fl er vill lära sig, men kursen kanske är 
fel dag eller tid. För att tillgodose även deras behov ville FSB skapa ett 
lättillgängligt sätt att lära sig spela bridge utan att behöva gå på kurs en 
kväll/dag i veckan. Nu fi nns det ett program att ladda hem gratis på hem-
sidan, www.svenskbridge.se.
 Nu kan ingen av dina bekanta skylla på att dagen inte passar. Nu är det 
dags att lära sig spela bridge! Sprid programmet till alla du känner, bränn 
det på en skiva och ge bort det i födelsedagspresent. 
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Ledaren 3. Förbundsnytt 4. Innehåll 5. 75 år med förbundet 6-10. Nybörjarträffen 9. Jubileumsfestival 
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Steg för steg 32-36. Kapten Jakolas bridgelektioner 37-40. Korsordet 41. Lite svårare... Lösningar 42-44. 
Fråga Bridge 44-45. Allsvenskan 45. Boktips 46. Talangcoaching 47. Magisk bridge med Zia 48-49. 
Tommys lagom svåra... Lösningar 50. Chairman’s Cup 52.

  Informativ artikel.      Artikel med enkla bridgetekniska inslag.     Artikel med bridgetekniska inslag.      Artikel med mer avancerade bridgetekniska inslag.
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I N N E H Å L L  I  B R I D G E

75 år med förbundet
S I D  6 – 1 0

Gripen av bridge i Strängnäs

S I D  2 4 – 2 6

I-medlemskapet bidrar till en  

växande bridgeklubb i Strängnäs.

Finska pekpinnar

S I D  3 7 – 4 0
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Spelet bridge uppstod i slutet av 
1800-talet som en utveckling av andra 
dåtida kortspel, i första hand whisten. 
Det förefaller som om bridgen vida-
reutvecklades på flera håll i världen 
ungefär samtidigt, bl a i Ryssland, 
Europa och Amerika. Det var främst 
amerikanarna som systematiserade 
bridgen och vidareutvecklade reglerna 
och metoderna. 
 I Sverige började man spela bridge i 
mer organiserad form under 20-talet. 
Några kända namn från den tiden 
var Ivar Andersson, bridgeskribent i 
Svenska Dagbladet redan på 20-talet, 
Einar Werner, Putte Kock, Seth och 
Tom Wennberg och sedermera Eric 
Jannersten. 
 1932 spelades den första ”riktiga” 
tävlingen i Stockholm med dupli-
katbrickor. Dessförinnan hade man 
fått sina kort i vanliga kuvert märkta 
Nord, Syd, Väst och Öst. Samma år 
bildade bl a Einar Werner och Seth 
Wennberg Stockholms Bridgesäll-
skap. Ungefär samtidigt startades 

RESEARCH: LISBETH ÅSTRÖM STOCKHOLM  BEARBETNING: PETER VENTURA KARLBO

I år är det 75 år sedan Sveriges Bridgeförbund bildades. 

 Förbundsresan från 1933 till idag kan kort sammanfattas 

med att förbundet helt bytt inriktning, från att ha varit ett 

förbund för eliten till ett förbund för alla bridgespelare.

Göteborgs Bridgesällskap och Malmö 
Bridgeklubb. Skåne var den lands-
ända där bridgen utvecklades snab-
bast under 30-talet och 1935 bildades 
det första distriktsförbundet i Skåne. 
Andra tidiga klubbar i Skåne var 
Eslövs BK, Simrishamns BS och två 
klubbar i Ystad.
 1932 bildades EBL, det Europeiska 
Bridgeförbundet, European Bridge 
League och samma år spelades det 
första europamästerskapet för fyrman-
nalag i Holland. Segern togs av Öster-
rike, som dominerade den europeiska 
bridgen på 30-talet. Redan 1927 hade 
man i USA startat American Auction 
Bridge League, men det skulle dröja 
ända till 1958 innan Världsbridgeför-
bundet (WBF) bildades.
 För att få delta i internationella 
mästerskap måste det deltagande 
landet ha ett nationellt förbund. Av 
det skälet bildade de tre klubbarna 
i Stockholm, Göteborg och Malmö 
Sveriges Bridgeförbund år 1933. Den 
förste ordföranden var advokat Emil 

Henriques, som kom att stanna på 
sin post i hela 15 år. De tre viktigaste 
uppgifterna för SBF var att placera 
svensk bridge på Europas karta, att 
få igång nationella mästerskap och att 
organisera de svenska spelarna och 
klubbarna. Förbundets huvuduppgift 
de allra första åren blev att upprätt-
hålla de internationella kontakterna 
och redan 1936 fick Sverige uppdraget 
att arrangera EM i Stockholm, där täv-
lingarna avhölls  på Grand Hotel. 
 1939 vann Sverige EM för första 
gången. Vinnarna hette Putte Kock, 
Einar Werner, Tore Sandgren och 
Jackie Neumann. 
 1937 får Sverige sin första världs-
mästare. I Budapest anordnas bl a 
mixed-VM och där vinner Elna Fri-
berg i par med den danske spelaren 
Otto Kaalund-Jörgensen.
 Svensk bridge började organisera 
sig för att ta hand om alla intresserade 
spelare. Det gällde att bilda lokala 
klubbar och att ordna tävlingar så att 
man kunde fånga upp spelare som 

75 år med förbundet

F Ö R B U N D E T S  H I S T O R I A

1933        1935       1937        1939        1941       1943        1945       1947        1949       1951       1953        1955        1957       1959        1961       1963        1965       1967        1969                       1973       1975       1977        1979        1981       1983       1985        1987       1989        1991       1993        1995        1997       1999        2001       2003       2005       2007
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F Ö R B U N D E T S  H I S T O R I A

>

fanns utspridda lite här och där. 
För förbundet blev en viktig uppgift 
att anordna svenska mästerskap. De 
första SM-tävlingarna i förbundets 
regi hölls 1940 och det var SM-par, 
men redan dessförinnan hade dags-
tidningarna inbjudit till inofficiella 
SM-tävlingar. Startåren för de olika 
tävlingarna var: 1940 SM-par, 1942 
SM-lag, 1949 SM-damer, 1954 SM-
mixed och 1967 JSM-par. NM spela-
des för första gången 1946.
 Antalet bridgeklubbar växte suc-
cessivt och det fanns uppskattningsvis 
300-400 klubbar i landet i början av 
40-talet. 
 1939 startade Eric Jannersten Brid-
getidningen och den är därmed värl-
dens näst äldsta bridgetidning. Antalet 
klubbar fortsatte sedan att öka under 
40- och 50-talen, vilket delvis var Eric 
Jannerstens förtjänst. Han reste på 
eget initiativ landet runt och startade 
kurser och bridgeklubbar.
 I början av 1948 bildades Bridge-
klubben S:t Erik.
 1949 upprättades Lagkommissionen. 
SBF:s styrelse ägnade under denna 
tidsperioden sig uteslutande åt frågor 
av elitbridgekaraktär i allmänhet 
och stockholmsorienterade sådana 
i synnerhet. Det fanns inte mycket 
av visioner eller ambitioner att göra 
bridgen till en bredare sport, utan man 
rullade på i god fart i till synes oänd-
liga och väl uppkörda hjulspår. 
 1950-talet skulle komma att bli 
svensk bridges guldålder. Antalet nya 
medlemmar ökade stadigt liksom del-
tagandet i förbundets tävlingar.  
I slutet av 50-talet var det över 30.000 

medlemmar i förbundet och SM-par 
var vid denna tid en  större tävling än 
Vasaloppet!
 1950 spelades Bermuda Bowl (VM) 
för första gången. Tre lag bjöds in, 
de amerikanska mästarna, europa-
mästarna (England) samt ytterligare 
ett europeiskt lag. Det sistnämnda 
laget bestod av Lilliehöök–Wohlin, 
Kock–Werner samt ett par från Island. 
Svensklaget var ytterst nära att ta hem 
det första världsmästerskapet, men 
fick slutligen nöja sig med andraplat-
sen efter USA.
 1952 spelades EM-lag på Irland. Sve-
rige vann, nu med laget Gunnar Anulf, 
Nils-Olof Lilliehöök, Einar Werner, 
Putte Kock, Jan Wohlin och Robert 
Larsen. Laget fick sedan representera 
Europa vid VM i New York, där vi 
emellertid åter besegrades av USA. 
 I mitten av 50-talet började flera 
personer på allvar fundera över hur 
den svenska bridgen skulle vara orga-
niserad. Under de två första årtion-
dena hade det bildats många klubbar 
i landet. Dessa hade anslutit sig till 
befintliga distriktsförbund efter eget 
tycke.
 1956 var det dags för förbundets 
dittills största arrangemang, EM för 
både herr- och damlag.  Turneringen 
vanns av Italien, som nu på allvar bör-
jade blanda sig i bridgetoppen.
 1957 hade förbundets arbete blivit 
så omfattande att man på allvar måste 
fundera över kansliets organisation. 
SBF beslutade att dels heltidsanställa 
en sekreterare (kanslist), dels deltids-
anställa en bokförare. Kansliets loka-
lisering var fortfarande hemma i Einar 

Werners bostad. Det skulle dröja till 
mitten av 60-talet innan ett ännu mer 
välordnat kansli med egna lokaler 
skulle inrättas.
 Det gjordes praktiskt taget ingen-
ting för att förnya och vidareutveckla 
den svenska bridgen. Man talade 
mycket litet om nyrekrytering, mark-
nadsföring och utbildning. Troligen 
var styrelserna fartblinda av de stän-
digt stigande siffrorna; man kunde 
inte föreställa sig att det skulle komma 
kärvare tider. 
 En stor förändring i början av 60-
talet var naturligtvis televisionen. 
Människor föredrog att sitta hemma 
och titta på tiotusenkronorsfrågan 
på lördagar hellre än att umgås med 
vänner och spela bridge. På ett decen-
nium försvann en tredjedel av förbun-
dets medlemmar. I slutet av 60-talet 
var det 20.000 medlemmar.
 1960 spelades den allra första brid-

Ordföranden 
genom åren
1933-1948 Emil Henriques 
1948-1960 P.W. Widengren
1960-1965 Carl Bonde 
1965-1970 Nils Jensen
1970-1975 Lars Erwall
1975-1981 Bengt Siwe
1981-1983 Nils Jensen
1983-1985 Ulf Cederborg
1985-1991 Bengt Nygren
1991-1997 Bo Appelqvist
1997 – Mats Qviberg

1933        1935       1937        1939        1941       1943        1945       1947        1949       1951       1953        1955        1957       1959        1961       1963        1965       1967        1969                       1973       1975       1977        1979        1981       1983       1985        1987       1989        1991       1993        1995        1997       1999        2001       2003       2005       2007
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geolympiaden, OS i Turin. Frankrike 
vann den öppna klassen och USA i 
damklassen. Sverige deltog med två 
lag, dock utan framgång.
 I början av 1960-talet hade Nisse 
Jensen och hans team konstruerat 
en bridgerama. Det var en tekniskt 
ganska avancerad metallkonstruktion 
där man tände och släckte lampor allt-
efter som korten spelades.
 I början av 60-talet utvecklades 
också budlådan i Sverige. Det var 
Gösta Nordenson som gjorde upp-
finningen och som fick patentet. 
Budlådan användes första gången vid 
Uddevallas stora tävling 1963 och lite 
senare vid Plattliret, S:t Eriks stortäv-
ling, 1964. Budlådan spred sig sedan 
snabbt bland Sveriges bridgeklubbar, 
men ute i världen kom genombrottet 
inte förrän under 70-talet.
 Internationellt sett var 60-talet 
damernas och juniorernas decennium. 
Herrarna var inne i en generationsväx-
ling, medan damerna verkligen visade 
hur slipstenen skulle dras. 1961 blev 
laget tvåa vid EM i Torquay och 1962 
kom den första segern i Beirut. Laget 
bestod av Rut Segander, Britta Werner, 
Inga-Lisa Larsson och Maj Rex. Lotty 
Saabye-Christiansen var lagkapten. 
 1965 hade förbundet och Putte 
Kock lyckats organisera den första 
TV-bridgen i Sverige.
 SBF började under 60-talet visa 
intresse för att utveckla ungdomsbrid-
gen. Man tog fram mästarpoängen, 
fick ett bemannat eget kansli och för-
nyade styrelsens arbetsformer. 
 EM för juniorer började spelas 1968 
i Prag, strax innan Sovjet tågade in 
med sina stridsvagnar. Sverige segrade 
direkt. Segrarna hette Tommy Gull-
berg, Pontus Svinhufvud, Sune Fager, 
Anders Morath, Olle Berggren och 
Martin Eriksson.
 Förbundsstyrelsen hade till mitten 
av 60-talet varit en tungrodd historia. 

Styrelsen bestod nämligen av en repre-
sentant från varje distrikt, 19 stycken 
som sedermera blev 21, plus ordfö-
randen och damernas representant. I 
slutet av 60-talet hade Nisse Jensen 
organiserat arbetet i kommittéer.
 Under 60-talet med start 1961, spe-
lades DN:s Tusenmannabridge. Det 
var utmärkt bridgepropaganda.
 De svenska damerna fortsatte sina 
fina framgångar. 1967 vann de EM i 
Dublin och OS i Deauville året därpå. 
Werner, Segander, Järpner, Moore, 
Blom och Silborn hette segrarinnorna 
med Lotty Saabye som kapten.
 Bland det allra sista som hände på 
60-talet var att det första numret av 
förbundets nuvarande tidning Bridge 
kom ut. Tidningen hette från början 
Bridge, ett namn som återtogs 2003, 
då tidningen hette Svensk Bridge i 
många år. Tidningens redaktörer har 
under åren varit Claes Landin (69-72), 
Tommy Gullberg (72-75), Lars Filips-
son (75-94) och Peter Ventura (95-).
 VM arrangerades i Stockholm 
under sommaren 1970.
 1970-talet blev utan tvekan ung-
domsbridgens decennium. Redan 
1970 hölls det första ungdomslägret i 
Tällberg. Utbildningen av ungdoms-
ledare startades 1972 i Vålådalen. 
Svensk bridge började anlägga en mer 
seriös och professionell syn på den 
verksamheten. Bridgen kom successivt 
in på skolschemat (fritt valt arbete), 
även om misstänksamheten i skol-
världen var stor. 1974 vinner Sverige 
junior-EM för andra gången med laget 
Svante Ryman, Max Ödlund, Björn 
Sanzén, Kent Karlsson, Jim Nielsen 
och Peter Billgren och Alvar Åström 
som kapten. Sverige vann EM 1977 i 
Helsingör. Segrarna hette Sven-Olov 
Flodqvist, P-O Sundelin, Anders 
Morath, Hans Göthe, Jörgen Lind-
qvist och Anders Brunzell. Lagkapten 
var Sven-Erik Berglund. Dessa spelare 

plus ett ytterligare tiotal skulle sedan 
komma att dominera svensk elitbridge 
under ett 20-tal år framåt. EM-vinsten 
innebar att Sverige för första gången 
på många år fick delta i lag-VM som 
gick på Filippinerna, där vi tog brons.
 Brickläggningsmaskinen konstrue-
rades av stockholmaren Curt Engwall. 
Den började användas i början av 80-
talet och  innebar en enorm arbetsbe-
sparing för brickläggarna.
 Två nya tävlingar såg dagens ljus 
i mitten av 70-talet. Den ena var 
nygammal, nämligen Allsvenskan. 
Den andra var däremot helt ny, 
Svenska Bridgerallyt, en serie partäv-
lingar över hela säsongen. 
 1978 infördes den första rökfria 
SM-tävlingen i Sverige.
 De viktigaste uppgifterna för 
förbundet under 1980-talet var 
arrangerandet av VM i Stockholm 
1983, breddbridgeprogrammet och 
ungdomsbridgens begynnande kris. 
Andra viktiga frågor som diskuterades 
var miljön (främst rökningen) och 
datoriseringen.
 1984 deklarerade ordförande Ulf 
Cederborg att förbundet de närmaste 
åren skulle satsa på breddbridge, med 
aktivt program för att förbättra brid-
gekursverksamheten på klubbar samt 
anordnande av kurser för utbildning 
av bridgelärare.
 1983-84 började förbundet disku-
tera datorisering,  dels av förbundets 
egen administration, dels i termer av 
nya bridgedatorer för att lära ut och 
träna bridge. 1986 hade man knappat 
in 16.000 namn och adresser i datorn.
 Internationellt fick Sverige några 
fina framgångar. 1987 vann Sverige 
EM i Brighton. I laget spelade Hans 
Göthe, Tommy Gullberg, P O Sunde-
lin, S-O Flodqvist, Magnus Lindkvist 
och Björn Fallenius. Lagkapten var  
P D Lindeberg.
 1989 vann Madeleine Swanström–

>

>
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Till klubbar och kursledare 
– dags att planera er Nybörjarträff!
Nu är det dags för en ny upplaga av Nybörjarträffen. Alla klubbar anslutna till Förbundet Svensk 
Bridge är välkomna att delta i tävlingen. Nybörjarträffen spelas som simultantävling, vilket innebär 
att man spelar samma givar på alla klubbar. Omkring 4-500 par brukar vara med. Ni rekvirerar de 
18 givarna och scorerna från Svenska Bridgeförlaget. De nya spelarna är oerhört spända efter täv-
lingen, dels för att se vem som spelade hem det lokala heatet, dels för att se hur placeringen blev 
på Sverige-listan. Tävlingen är öppen för alla som deltagit eller deltar i kursverksamhet i fjol eller i 
år. Nybörjarträffen spelas under en tvåveckorsperiod 7–20 april 2008. Ni avgör själva vilket datum 
inom perioden ni önskar spela. Förutom mästarpoäng i ert heat utgår bonus och priser till de bästa i 
landet. Material beställer ni via Svenska Bridgeförlaget, genom att maila ventura@bridgeforlaget.se. 
Ni får då souvenirhäften, rapportblanketter och allt annat erforderligt materiel. Kostnaden är 
10 kr per beställt häfte plus frakt. 
 
Mer information hittar ni på www.svenskbridge.se. 

SPONSOR: SVENSKA BRIDGEFÖRLAGET – ALLT I BRIDGE – TEL 020-52 13 13

SPONSOR: 
SVENSKA BRIDGEFÖRLAGET 
– ALLT I BRIDGE – 
TEL 020-52 13 13

PRISER!  till de 10 bästa paren i landet:
1:A PRIS  Boende i dubbelrum en natt samt 
start i valfri brons- eller silvertävling vid 
Bridgefestivalen i Örebro.
2:A PRIS  Boende i dubbelrum en natt vid 
Bridgefestivalen i Örebro.
3:E PRIS  Bridgebord, 81x81 cm.
4:E PRIS  Budlådor, komplett set för ett bord.
5-8 PRIS  Bokpaket för nya spelare.
9–10 PRIS  Start i valfri brons- eller silver-
tävling vid Bridgefestivalen i Örebro.

Vilket blir 2008 års nybörjarpar?
Tävlingen Nybörjarträffen är öppen för alla som gått eller 
går en nybörjarkurs som startat tidigast 2006-07-01. 
Till tävlingen fi nns souvenirhäften att beställa från 
Svenska Bridgeförlaget. Häftena inne håller alla givar 
med förslag till budgivning och spelföring, kommenterade 
enligt svensk standard. Extra bonus är mästarpoäng till 
de bäst placerade i landet! 

Nybörjarträffen spelas 
någon gång under tiden 

7 – 20 april 2008 

Mer information hittar ni på 
www.svenskbridge.se.           
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Jubileumsfestival! 

Eva-Liss Göthe EM-par för damer.
 Statens Ungdomsråd hade infor-
merat SBF att ungdomsverksamheten 
inte längre uppfyllde de krav som 
gällde för att erhålla statligt bidrag. 
Förbundet blev därför tvunget att 
bilda ett särskilt ungdomsförbund.
1980-talet blev ett motigt decennium 
för svensk bridge. Ungdomsverk-
samheten fi ck kraftigt sänkta bidrag, 
vi noterade färre medlemmar och en 
lägre aktivitetsnivå. Medlemsantalet 
var i såväl början som slutet av 90-
talet omkring 15.000. 
 Bridge i tvåan var en stor händelse 
i början av decenniet. Anders Ger-
nandt, Martin Löfgren och Catharina 
Midskog spelade bridge i TV i ett 
tiotal program. Tittaren var den fjärde 
spelaren. Gunborg Forsberg var den 
drivande kraften bakom projektet. 
 Två positiva åtgärder i denna rikt-
ning var införandet av nolltaxemed-
lemmar 1995 och välkomstpaket till 
alla nya spelare.
  1990 vann Lars Andersson–Eva-Liss 
Göthe silver i VM-mixed. 1991 blev 
det VM-brons för Sveriges öppna lag 
i Japan. I laget spelade Mats Nilsland, 
Björn Fallenius, P O Sundelin, Tommy 
Gullberg, Sven-Åke Bjerregård och 
Anders Morath med Svante Ryman 
som kapten.
 1993 vann damlaget EM i Menton 
och blev bronsmedaljöser i Chile 
samma år. Laget bestod av Lisbeth 
Åström, Bim Ödlund, Mari Ryman, 
Pyttsi Flodqvist, Linda Långström, 
Catharina Midskog med Kerstin 
Strandberg som kapten.
 1994 blev det brons i Rosenblum 
Cup genom Daniel Auby,Tomas 
Brenning, Mårten Gustawsson och 
Tommy Gullberg. 
 1996 blev vi EU-mästare i öppen 
klass, genom Stall Dieden och Anders 
Edstrand, Ulf Nilsson, Göran Lind-
berg, Magnus Lindqvist, Göran Gjer-

ling och L-I Hydén.
 1997 vann Sverige VM-par för 
juniorer genom Stefan Solbrand-Olle 
Wademark och 1998 EM-par i mixed 
genom Arne Larsson–Pia Andersson. 
 Vid VM i Lille 1998 kom Sverige på 
bronsplats både i Rosenblum Cup och  
VM-par. Magnus Lindkvist, Peter 
Fredin var med om båda bedrifterna 
och i lagtävlingen deltog också Mats 
Nilsland och Björn Fallenius.
 1993 anordnades en individuell 
stormästarträff med anledning av för-
bundets  60-årsjubileum. Åtskilliga 
internationella storheter ställde upp, 
bl a Chemla och Zia, men partävlings-
räven Thomas Magnusson från Sunds-
vall vann.
 Den stora händelsen i Sverige på 
tävlingsfronten var startandet av SM-
veckan i Skövde 1995. Detta projekt 
hade diskuterats under lång tid. 
 Förbundet får en egen hemsida.
 I slutet av 90-talet bestämdes att slå 
ihop ungdomsförbundet med huvud-
förbundet igen.

NYTT MILLENNIUM

Under de inledande åren på det nya 
millenniet intensifi erades arbetet med 
att rikta förbundets insatser mot de 
mindre rutinerade spelarna. Föränd-
ringen syntes också i tidningen Bridge 
som redesignades och innehållsför-
ändrades 2003,  för att spegla med-
lemsstrukturen bättre. Vägenserien, 
förbundets nya kursböcker, togs fram 
med örebroaren Göran Petersson som 
författare.
 2003 byter Sveriges Bridgeförbund 
namn till Förbundet Svensk Bridge. 
I samma veva gör en ny och mer 
modern logotyp entré.
 2004 arrangerades EM-lag i Malmö. 
Den skånska metropolen bjöd på 
bridgeväder, d v s regn i 14 dagar och 
förbundets ekonomi gick också i moll 
de efterföljande åren. Arrangemanget 

fi ck stort beröm från deltagarna och 
Sverige spelade hem silvret i den 
öppna klassen, efter ett överlägset 
Italien. I laget spelade Peter Bertheau, 
Fredrik Nyström, Magnus Lindkvist, 
Peter Fredin, Johan Sylvan och PO 
Sundelin. Jan Kamras var kapten. 
Damlaget var strået vassare – och vann 
guld! I guldlaget spelade Kathrine 
Bertheau, Catarina Midskog, Pia 
Andersson, Linda Långström, Catha-
rina Forsberg och Maria Grönkvist. 
Anna Järup var kapten. 
 Mixedkvartetten Helena Svedlund, 
Bengt-Erik Efraimsson, Ulla-Britt och 
Lars Goldberg spelade 2005 hem EM-
silver på Teneriffa.
 2005 fl yttades Bridgefestivalen till 
Jönköping och 2008 blir spelplatsen 
Örebro.
 2006 koras Sara Sivelind–Cecilia 
Rimstedt till världsmästare för juni-
orpar. Cecilia hade visat framfötterna 
några år tidigare, när hon blott 14 år 
gammal vann SM-mixed i par med 
Bo-Lennart Grähs.
 2004 tar systrarna Cecilia och 
Sandra Rimstedt silver tillsammans 
med Jenny Ryman och Emma Sjöberg 
i nyinrättade tjejklassen i JEM. Silver 
blev det även 2005 (med Sara Sivelind 
istället för Jenny Ryman) och 2007 
blev det brons genom Kristin Nedlich, 
Freja Andersson, Sandra Rimstedt och 
Emma Sjöberg.
 2006 når Peter Fredin, Magnus 
Lindkvist, Peter Bertheau och Fredrik 
Nyström fi nalen i Rosenblum Cup 
(öppna VM), men får se sig besegrade 
av ett norskt lag. Till stora delar är det 
samma norska lag som vinner Ber-
muda Bowl året därefter.
 Ulf Nilsson och Frederic Wrang 
ingår i det lag som 2007 tar brons vid 
öppna EM i Antalya, Turkiet.
 2005 börjar den holländska uppfi n-
ningen Bridgemate göra sitt intåg på 
de svenska klubbarna.

>
>



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 Stormästarträff
10.00 Chairman’s Cup
 Kvartsfinaler
10.00-13.10  Jubileums MKO 
10.00-13.30  Jubileumsbrons 
14.00  Jubileumssilver 
14.30-17.40  Jubileums MKO 
14.30-18.00  Jubileumsbrons 2
 Handikapptävling
19.30  Jubileumsbankett 
 med uppträdande 
 och dans

Jubileumssimultan
En stor guldsimultan planeras 
med fyra heat. Tävlingen plan-
eras bli en guldtävling över två 
dagar, där alla möter alla över 51 
ronder och 102 brickor. Max 52 
par per heat. På lördagskvällen 
ordnas middag och underhålln-
ing i samtliga heat. Arrangeman-
get görs i samarbete med Casino 
Cosmopol och First Hotels/
Scandic Hotels.  Tidpunkten blir 
troligen andra eller tredje helgen 
i november 2008. Spelplatsen 
kommer att bli på Casino Cos-
mopol i Sundsvall, Stockholm, 
Göteborg och Malmö.

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           
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Martin Stenmarck. 
Foto: Janerik Henriksson/SCANPIX
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En bra giv 
börjar på tåget
Om du vill ha trumf på hand, 
ta tåget till turneringen. Från 
Örebro Södra har du bara 200 
meter till spelplatsen.

Boka resan på 0771-75 75 75, 
www.sj.se, SJ Resebutik eller 
din resebyrå.

Fr o m 27/2 går det bra att boka 
biljetter för resor efter den 14/6. 
Örebro har två stationer, tänk på att 
boka till Örebro Södra.

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           
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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.
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I N T E R V J U N  C H R I S T E R  G R Ä H S

Lagkommissionen (LK) är förbundets 
högsta instans att tolka gällande lagar 
för tävlingsbridge. Ordföranden fung-
erar som kontaktperson mellan LK 
och förbundsstyrelsen. Sedan decen-
nier har oraklet i Skåne (Hans-Olof 
Hallén) varit LK:s ordförande, men i 
höstas fick den snart 40-årige Christer 
Grähs axla den tunga manteln.
 – Hans-Olofs värdefulla kompetens 
bibehålls, eftersom han kvarstår som 
ledamot, berättar Christer för Bridge.
 Får vi se några nya arbetsformer 
inom LK?
 – Det är för tidigt att uttala sig om 
det, men styrelsen har bett mig se över 
möjligheten till att modernisera kom-
missionen.
 Varför har Sverige så få tävlings-
ledare på elitnivå?
 – Det är en svår fråga. För att bli en 
duktig tävlingsledare krävs det god 
bridgekunskap, vilket man får genom 
att spela mycket. Det är svårt att kom-
binera mycket spel och en tävlingsle-
darkarriär. Att ersättningarna är låga 
och att det emellanåt är ett otacksamt 
jobb, där domslut kan väcka känslo-
stormar, bidrar säkert också.
 Så det är alltså bridgespelare utan 
talang som satsar på att bli tävlings-
ledare?

Grähs har växt ut till LK:s ordförande

TEXT: PETER VENTURA KARLBO  FOTO: PETER VENTURA KARLBO & SWANGAMES.COM

Det är lagen som dömer och inte domaren, enligt ett gammalt talesätt, 

men att tolka bridgelagarna kan ibland vara en hårfin avvägning. 

 Ytterst ansvarig för den svenska Lagkommissionen är sedan några 

månader Christer Grähs.

 – Jag tror inte att man kan genera-
lisera så. Carl Ragnarsson, som både 
tillhör den svenska eliten som spelare 
och tävlingsledare, är ett bra exempel 
på motsatsen. Sedan stannar säkert 
många duktiga tävlingsledare på hem-
maplan, där de inom klubbens ramar 
har tillräcklig arbetsbelastning.
 Vad tror du om Örebro som festi-
valstad?
 – Oj, jag är lite dåligt påläst om 
Örebro, men det faktum att örebro-
arna aktivt jobbat för att få festivalen 
bådar gott. Förhoppningen är att 
totalupplevelsen blir bättre än i Jön-
köping, där hotellet och kommunen 
inte riktigt bjöd till.
 Bridge är en av få sporter där  
spelarna inte känner till lagen. 
Varför?
 – Jag håller inte riktigt med. Om 
vi tar fotboll som ett exempel, så kan 
spelarna det grundläggande regelver-
ket, men det finns även där lägen som 
är svårare att tolka. När är en hands en 
hands t ex? Jag har själv också dömt 
innebandy och inte heller där kunde 
spelarna alla regler. Det som skiljer 
vår sport från andra, är att vi kan göra 
detaljgranskningar och bedömningar i 
efterhand. Därmed kan vi få mer kor-
rekta domslut.

 Har du någon favorit bland brid-
gelagarna?
 – Nej, inte direkt. Det ska i så fall 
vara lag 16. Den lagen behandlar otill-
låtna upplysningar, som att dra fördel 
av tankepauser, gester och liknande. 
Lag 16 gör bridgen till det spel det är. 
Samtidigt är det kanske den svåraste 
lagen, då många situationer rör sig 
i gränsområdet till otillåtna upplys-
ningar.

Christer Grähs.
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NAMN  Christer Grähs
KLUBB  BK Albrekts, Varberg
ÅLDER  39
BOR  Halmstad
FAMILJ  Felicia 12, Felix och Fritz, 10
ARBETE  Arbetsmarknadschef
DRICKER  Rött vin eller vatten
ÄTER  Gärna en god köttbit
KÖR  Cykel
BRIDGEPARTNER  Niclas Johansson, 
Daniel Svensson och Bo-Lennart 
Grähs
SYSTEM  5-korts högfärg, 
ofta kombinerat med stark klöver
SPELAR LIVE 2-3 gånger i månaden
SPELAR PÅ NÄTET  Sällan
SVAGHET  Humöret
STYRKA  Motspel
STÖRSTA FRAMGÅNG  Den har jag 
förhoppningsvis framför mig
MÅL MED BRIDGEN  Att ha kul
SENAST LÄSTA BRIDGEBOK  Cardinal 
Sins av Terence Reese & David 
Bird
BÄSTA NYBÖRJARTIPSET  Spela 
mycket och använd ett naturligt 
system

 FAKTA

JUBILEUMSSILVER 
– för spelare med högst ruternål

Förbundet Svensk Bridge fyller 75 år 2008. 
Under året arrangeras flera aktiviteter och vi har  
funderat på hur vi ska kunna ordna något arrange-
mang för alla våra breddbridgare. Därför har vi  
bestämt att alla våra distriktsförbund under hösten 
får chansen att arrangera ett Jubileumssilver.  
Målgruppen är spelare med högst ruternål!

SNABBFAKTA

NÄR Under hösten 2008, distrikten väljer 
 själva tid och plats. 
VAR En ort per distriktsförbund. 
 (Ansökan om flera orter skickas till TK.) 
KOSTNAD Normal mp-taxa för silvertävling. 
PRISER Bestäms av arrangören. 
KRAV För spelare med maximalt ruternål.  
 Minimum 24 brickor. Då delas mp ut 
 motsvarande för oktobersilver. 42  
 brickor eller fler blir förhöjt silver. 
INTE KRAV Arrangera gärna något extra, t ex 
 middag med dans, distriktsfest el dyl. 
FRÅGOR Besvaras av Micke Melander, 026-65 60 75 
 eller mme@svenskbridge.se.
ANMÄLAN Distrikt som bestämt tid och plats för 
 tävling anmäler alla tävlingsdata till 
 mme@svenskbridge.se.
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Festivalveckans handikapptävlingar
kan inte stavas annat än i ordet succé.
Redan 2006 var klubbspelarna Roland 
Zetterman och Hans Olsson på festi-
valen för att se och lära.
 – Då vågade vi inte vara med,
men vi sa att vi skulle återkomma året 
efter, säger boråsduon.
 En nyhet under fjolårets festival-
vecka var, att det arrangerades en 
bronstävling med handikappberäk-
ning varje dag.
 Det blev en riktig succé!
 Den första tävlingsdagen lockade
72 par till start. Toppnoteringen
noterades i mitten av veckan, då 112 
par spelade om bronspoängen. De 
dagliga handikapptävlingarna snittade 
90 startande par.
 Roland Zetterman och Hans Olsson
började spela bridge för några år sedan. 
Under festivalveckan hade Hans 48,2 i 
handikapp och Roland 50,0. 
 Handikappskalan går från 0 till 
52, där 0 är spelstarkast och 52 är 
ingångsvärdet för nybörjare. Medel-
handikappet beräknat över alla spelare 
i handikappsystemet är 26. Handikap-
pet kan aldrig bli högre än 52.
 I sin första handikapptävling under 
festivalveckan 2007 kom Hans och 
Roland på 22:a plats, bland de 98 
startande, och blev sugna på att prova 
en tävling till. Medan fruarna var på 
köpcentret passade de på att spela i 
festivalens sjunde handikapptävling.

 – Jag tyckte vi spelat ganska hyfsat,
men efter den första omgången
låg vi 72:a. Det var betydligt bättre
spelare med nu än i förra tävlingen, 
säger Roland Zetterman.
 Slutplaceringen denna gång blev 63, 
strax under medel.
 Till sommarens festival ska de för-
söka locka med fruarna också:
 – Man dras verkligen med i suget.
Det är mycket folk och man blir inspi-
rerad. Det här är verkligen en upple-
velse, säger de.
 Roland Zetterman och Gert
Malmström, funktionär på bridgefes-
tivalen, träffades 1969 på en gemen-
sam arbetsplats. Gert började spela 
bridge året därpå.

 – Det var synd att inte jag också 
började spela då, säger Roland.
 Hans och Roland har gått flera
kurser.
 – Vi har inget eget system med
multi eller något annat ännu, men det
kommer nog så småningom.
 Handikapptävlingarna har gjort
att fler nybörjare vågar spela, menar
de.
 – Handikappinslaget har varit 
enbart positivt. Ett par som gick 
nybörjarkursen med oss vann en han-
dikapptävling under festivalen. Det 
var kul att se, att det går att lyckas. Oj, 
det är så skoj att spela! Vi kan bara 
rekommendera till Bridgefestivalen, 
säger Hans.

TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN SKÖVDE

Handikapptävlingar under Bridgefestivalen gör att även mindre 

rutinerade spelare kan vara med och tampas i resultatlistornas 

övre skikt.

Handikapptävlingar varje dag

Hans Olsson och Roland Zetterman spelar gärna handikapptävlingar  
under Bridgefestivalen.
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www.hq.se

HQ har en lång och framgångsrik historia av att arbeta med 
en öppen urvalsprocess. Detta har gett oss tillgång till unika 
fonder världen över, som normalt sett är svåråtkomliga för 
privata investerare. Nu erbjuder vi detta beprövade och 
framgångsrika förvaltningskoncept genom HQ Tellus. 
Ring 08-696 19 40 för mer information.

En investering i HQ Tellus aktiefond är förenad med hög risk. Historisk avkast-
ning 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. För fullständig informationsbroschyr, faktablad och hel- och 
halvårsrapport besök vår hemsida www.hq.se

HQ Tellus
HQ Fonder lanserar inom kort HQ Tellus. 
Fonden kommer att investera i ett exklusivt 
urval av fonder från världens främsta 
förvaltare.

Försäljning 

startar i 

mars 2008

tellus halvsida bidge.indd   1 2008-01-29   10:37:05

S O M M A R ,  S O L  &  S E M E S T E R

Sommar, Sol och Semester
I nr 3/2008, med utgivning i slutet av maj, ger vi  Sveriges alla bridgeklubbar möjligheten att 
gratis tala om vilken eller vilka spelkvällar man hälsar gästspelare välkomna under sommaren 
2008. Vi planerar att som vanligt införa lättlästa kartor. Fyll i nedanstående talong och skicka till 
redaktionen. Senast den 30 april vill vi ha skriftliga uppgifter om klubbens sommarbridge.

OBS! BARA DE KLUBBAR SOM SKICKAR IN NY INFORMATION KOMMER MED PÅ SOMMARKARTORNA!

Klubb: .................................................................................  Ort: .........................................................

      Vi önskar införa samma information som i 2007 års sommarkarta!
      (Då behöver inte nedanstående fyllas i)

Speldag(ar): ......................................................... Datum:  .....................................
Klockan: ..................................................................................................................
Adress/Spellokal: ....................................................................................................
Kontaktperson (som kan svara på frågor): ...........................................................
Telefon och e-post till kontaktperson ovan: ........................................................
      Vi erbjuder partnerförmedling!

SKICKA DENNA TALONG TILL: BRIDGE, VILLA CICERO, 775 70 KRYLBO. 
FAX: 0226-130 48. E-POST: BRIDGE@SVENSKBRIDGE.SE
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S P E L T E K N I K  E X P E R T S P E L E T

Expertspelet
TEXT: ANDERS MORATH STOCKHOLM  FOTO: THOMAS LARSSON STOCKHOLM

Under denna rubrik kommer vi, när utrymme tillåter, 

redovisa en eller ett par givar, där en expert resonerar 

sig fram till rätt spelsätt, baserat på ledtrådar, aktuell 

information och sannolikheter.

Denna gång är det landslagsspelaren 
Anders Morath som glädjer oss med en 
bricka, hämtad från en internationell 
lagtävling i Milano, där Anders lag 
slutade trea bland 107 startande.

VILKEN MASK SKA SLÅS?

N
Ö

S

V

™ E 10 9 8 4
© E kn 4
® D 7
ß E 6 2

™ K D kn 5 3
© K 7 6
® 9 5
ß K kn 5

Giv: Syd
Zon: Ingen

SYD VÄST NORD ÖST
Anders  Bengt-Erik 
Morath  Efraimsson

1 NT 2 ® 3 ©* pass 
4 ™ pass pass pass

1 sang lovade 14-16 hp. Över Västs 
inkliv bjöd Bengt-Erik 3©, minst 
invitstyrka med femkortsspader. Med 
femkortsspader som stöd bjöd jag 
utgång.
 Väst spelade ut ruteress och fick 
en otydlig hacka från Öst. Han tog 
även ut ruterkungen och såg att Öst 
lågmarkerat. Sedan slog han ifrån sig i 
trumf, då Öst bekände. 
 Jag drog ut den sista trumfen och 

fick se Öst högmarkera klöver. 
 Synd att jag inte fick behålla 
ruterdamen som frånslagskort, tänkte 
jag. Då hade jag kunnat spela ess, 
kung och knekt i klöver. Om inte 
klöverdamen faller kommer endera 
motspelarna in. Är det Öst som vinner 
med klöverdam, vänder han bäst med 
hjärter. Jag vinner då hjärtervändan 
med bordets kung och slår ut mig i 
ruter, så att Väst fastnar på ruterkung 
och måste vända med hjärter upp i 
min gaffel eller en lågfärg mot dub-
belrenons. 
 Skulle det vara Väst som åkt in på 
klöverdamen, kan han ta ut ruterkung 
men hamnar sedan i samma läge, att 
han får ge hjärterfavör eller spela 
lågfärg mot dubbelrenons.
 Synd, att inte det gick. Nåväl, en 
mask av två ska väl gå, men Östs hög-
markering oroade...
 Lustigt – om jag gissar att en mask 
går ska jag inte slå den. I stället spelar 
jag tre ronder uppifrån i den färg där 
jag tror damen sitter rätt. Om den 
gör det är motspelaren som har den 
inpetad och måste hjälpa till med 
den andra färgen. Tilläggschansen är 
att jag klarar även dam andra bakom 
knekten. 
 Jag tog en trumf till för att få lite 

mer information. Väst sakade ruter 
och Öst lade en klöver till. Det tydde 
onekligen på att Öst hade minst fem 
klöver, så någon klövermask tänkte 
jag inte slå. 
 Jag var inne på bordet och spelade 
låg klöver till tia och ess, följt av 
klöver till nia och kung. Jag var  
övertygad om att Öst startat med   
D-10-x-x-x i klöver, så jag visste att 
jag nu kunde gå hem. Har Öst hjärter-
dam ska jag slå en hjärtermask, men 
har Väst den, ska jag spela tre ronder 
hjärter uppifrån och få dubbelrenons-
vända. Men vilket? 
 Å ena sidan trodde jag, att Öst hade 
fördelningen 1-4-3-5, så han hade 
fyra platser mot tre för en eventuell 
hjärterdam, å andra sidan talade Västs 
inkliv för att han hade motspelarnas 
resterande sidostyrka. 
 Till slut bestämde jag mig för att 
spela hjärter till kung och sedan ta 
esset. Då föll damen! 
 Nja, föll och föll, Väst visste vad 
som var på gång och försökte slippa 
bli inpetad, så han hoppades fåfängt 
att hans partner skulle ha knekten.  
 Så det kan utveckla sig! När jag såg 
träkarlen såg det ut som om jag skulle 
behöva slå två maskar, men enda sättet 
att gå hem var att inte slå någon.

Anders Morath.


