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WORLD MIND SPORTS GAMES 2008:

INDIVIDUELLT GULD
TILL ”KATT”



Bridge, massor av bridge i dagarna tio! 24 juli 
– 2 augusti vankas det återigen Bridgefestival. 
 Festivalen 2009 blir ytterligare en jubileums-
festival, eftersom Bridgefestivalen fyller 15 år. 
Vi börjar även i år redan på fredagen. 
 Tisdagen den 28 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 
handikapptävlingar till internationella lag-
tävlingar och SM-fi naler. Självklart går det 

bra att också komma ensam. Vi garanterar 
att alla får partner via vår partnerförmedling, 
förutsatt att man är på plats 15 minuter före 
tävlingsstart.
 Varje morgon kommer en nyhetsbulletin 
med nyheter, reportage, resultat och mycket 
mer som förknippas med 
Bridgefestivalen.

Mer information hittar du 
i denna tidning och på 
www.svenskbridge.se.

ÖREBRO
24 juli – 2 augusti

Jubileumsfestival! Jubileumsfestival! Jubileumsfestival! 
2009 

Bridgefestivalens sponsorer



BR IDG E  DECEM BER 20 0 8  3

På bara ett år har Norge mäktat med 
att vinna Bermuda Bowl (VM) och 
EM. Dessutom imponerade vårt 
grannland i väst ånyo, genom att bli 
bästa nation vid World Mind Sport 
Games i Peking, som avslutades för ett 
par månader sedan.
 Hur kommer det då sig att Norge, 
med bara hälften så många medlem-
mar som vi har, lyckas så bra i inter-
nationella sammanhang, medan det nu 
är snart 22 år sedan Sverige vann ett 
mästerskap i öppen klass? 
 Något entydigt svar fi nns nog inte, 
utan det är säkert fl era faktorer som 
spelar in. I skrivande stund rasar en 
debatt på vår hemsidas anslagstavla, 
huruvida landslagen ska tas ut genom 
utslagstävlingar eller uttagning. Vilken 
modell som är den bästa är jag inte 
rätt man att svara på. Jag kan dock 
försäkra er att vi i förbundsstyrelsen 
följer Norges framgång, både med 
glädje och viss avund, för att se om vi 
kan kopiera deras segerrecept. 
 Jag anser att vi har har tillräckligt 
många individuellt skickliga spelare 
för att vinna EM eller VM. Frågan är 
om vi har ett lag... 
 Våra damer har varit desto mer 
framgångsrika under senare år. 2004 

blev det EM-guld i Malmö, 2006 spe-
lade Cecilia Rimstedt–Sara Sivelind 
hem VM-guld för juniorpar och nu 
senast i Peking vann Catarina Mid-
skog den individuella damtävlingen.
Grattis, ”Katt”!
 I dessa tider av fi nansoro, känns 
det skönt att kunna slå sig ner vid de 
gröna borden och för en kväll glömma 
sjunkande börskurser och varsel. 
Kanske för att spela en simultantäv-
ling. Har du provat? Några gånger i 
månaden ges möjligheten att räkna 
samman fl era klubbars resultat – man 
spelar samma brickor – och få en 
mångfaldigt längre resultatlista än bara 
klubbens. Förra årets sista simultan-
tävling lockade rekorddeltagande, då 
hela 307 par från 15 klubbar var med. 
Se till att också din klubb är med nästa 
gång! 
 Slutligen vill jag gärna passa på att 
puffa för 2009 års Bridgefestival. I 
detta nummer kan ni läsa mer om fes-
tivalen, den 15:e i ordningen. 
 Gott Nytt Bridgeår!

PS. Jag vill be alla distrikt om ursäkt för 
en illa genomförd Distriktsträff. Det är 
möjligt att Distriktsträffen är otidsenlig 
i ett modernt mediesamhälle. DS.

Norge har nått fina internationella framgångar det senaste året, medan 

det snart är 22 år sedan Sverige vann ett mästerskap i öppen klass.

Kan Norge, så kan vi också!

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

Mats Qviberg ordförande 
mqv@svenskbridge.se

ÖREBRO
24 juli – 2 augusti

Jubileumsfestival! 
2009 



Förbundet Svensk Bridge, kanslli  Nygatan 3, 803 20 GÄVLE  Telefon 026-65 60 70  Fax 026-12 25 00  Internet  www.svenskbridge.se  Kanslichef Lennart Persson,   

026-65 60 71  Kanslist Stefan Vestlund, 026-65 60 72, sve@svenskbridge.se  Kanslist Birgitta Alandh, 026-65 60 73, bal@svenskbridge.se

Information & Webb Carina Westl in , 026-65 60 74, car ina@svenskbr idge.se  Ekonomi Yvonne Ström, 026-65 60 70, yst@svenskbridge.se

Rikskonsulent Micke Melander, 026-65 60 75, mme@svenskbridge.se  Rikskonsulent & Rutersupport  Thomas Winther, 026-65 60 76, twi@svenskbridge.se.  

Juniorkonsulent Roger Wiklund, 0768-217 107, roger@skreacamping.se  Teknikansvarig Andreas Jansson, 026-65 60 78, aja@svenskbridge.se

FÖRBUNDSINFO

LÄR DINA VÄNNER ATT SPELA BRIDGE!

Många vill lära sig spela bridge och kan göra det genom våra klubbars 
kursverksamhet. Andra 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 hemsidan, 
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. 

ADRESSÄNDRING

Har du fl yttat - eller skickas tid-
ningen till fel adress?
Nu kan du själv ändra dina 
uppgifter i medlemsregistret.
Efter inloggning på www.svensk-
bridge.se går man in på rubriken 
Mina sidor.
 Under Ändra mina uppgifter 
kan man ändra adress, telefonnum-
mer, mailadress lösenord m m. 
Glöm ej att spara de nya inställ  -
ni ngarna längst ned på sidan. 

Förbundets 
vårresa

Följ med Thomas Winther och 
Yvonne Ström till den gröna 
ön Skiathos i Grekland 11-18 
maj.
 Bridgetävling arrangeras 
varje kväll. I övrigt har ni er 
egen semester och gör vad ni 
vill.
 I priset ingår fl yg från 
Arlanda, mat på fl yget, transfer 
i Grekland, frukost, 5-6 bridge-
tävlingar samt teori för dem 
som önskar.
 Kostnad i dubbelrum 
ca 7 100 kr. Ett fåtal enkelrum 
fi nns. Enkelrumstillägg 1 500 kr.
 Begränsat antal platser. 
Anmälan senast 9 februari. 
 Se www.svenskbridge.se för 
mer information och exakta 
priser.

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. 
 Efter inloggning på www.
svenskbridge.se går man in på 
rubriken Mina sidor.

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 under vintern 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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Ledaren 3. Förbundsnytt 4. Innehåll 5. Katt-guld i Kina 6-8. Bridgefestival 2009 9-13. World Mind Sports 
Games 14-17. Jubileumssilver i Göteborg 18. Champion’s Cup 19-21. Finanskrisen 21. JSM-par 22.  
Guldsimultan 23. Årets klubbledare 24. Distriktsträffen 25. När jag kom tvåa i VM 26-28. Allsvenskan 
29. Lite svårare... 30-31. Lerums BK 31. Steg för steg 32-35. LK har ordet 36-37. Tommys lagom svåra 
37. Lite svårare... Lösningar 38-39. Fråga Bridge 40. I begynnelsen var Ely 41-44. Fransk visit 44-45. 
Pratbubblan 45. Magisk bridge med Zia 46-47. PRO-mästerskapet 47. Bok- & Datatips 48. Korsordet 49. 
Tommys lagom svåra... Lösningar 50.

  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

I begynnelsen var Ely

S I D  4 1 – 4 4

S I D  6 – 8 :

Sveriges enda medalj i WMSG:
Individuellt guld till ”Katt”
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W O R L D  M I N D  S P O R T  G A M E S  K A T T - G U L D

Bridge-OS i Peking bjöd bara på en 
enda rejäl svensk framgång – ett OS-
guld till Catarina ”Katt” Midskog i 
den individuella klassen. Det var förs-
ta gången som tävlingen gick i IMSA:s 
regi (International Mind Sports Asso-
ciation), och premiär för tankesporter-
nas samlade olympiad. 
 Det var här ”Katten” tassade in i 
rullorna, som den allra första segraren 
i en ny era – en historisk bedrift.
 Att tävla individuellt är inget nytt 
påfund. Individuella bataljer har fun-
nits med på OS-programmet tidigare. 
”Katt” har varit med förr också, med 
varierande framgång. 
 – Första gången kom jag sexa, men 
för några år sedan gick det inte särskilt 
bra.
 36 män spelade i herrklassen och 24 
kvinnor i damklassen. Spelarna bjuds 
in efter lite svårtydda kriterier. Alla 
världszoner ska finnas representerade, 
men de länder som haft de största 
framgångarna under de senaste mäs-

terskapen (OS, VM, EM o s v) fick 
flest spelare till start.
 – Jag fick en inbjudan och kollade 
då om det gick att kombinera med 
det övriga programmet. Då den indi-
viduella tävlingen inte krockade med 
damlagets matcher, tänkte jag att då 
kan jag ju lika gärna lira när jag ändå 
är här.

TRE MATCHER OM DAGEN – INGENTING!

Det Katt gick miste om var ett par 
vilodagar, men det tycker hon inte var 
något problem.
 – Nej, jag tycker att vi kan spela fler 
brickor. Tre 16-brickorsmatcher om 
dagen är ju ingenting!
 ”Katt” menar, att så länge som alla 
spelare befinner sig på samma nivå 
kan man absolut ta individuell bridge 
på allvar.
 – Bland de roligaste minnen jag har 
från när jag började spela bridge var 
de singelåttor vi ordnade. Så länge det 
är jämn standard på spelarna fungerar 

det utmärkt. Men om man blandar 
erfarna spelare som vill vinna med 
spelare som just avslutat nybörjarkur-
sen, då blir det obalans i en individuell 
tävling, så det går inte alls. 

KOMPROMISSSTANDARD

Att spela individuell bridge fungerar 
så klart precis som vanligt när du väl 
sitter vid bordet, men du spelar bara 
ett par brickor med samma partner. 
Alla deltagarna hade ett enklare ge-
mensamt system som alla var tvungen 
att följa. 
 – Jag började rätt lugnt. Över hu-
vud taget spelade jag väldigt lugnt hela 
tiden, och poängskörden var jämn... 
ja, förutom den rond jag hade otu-
ren att ha en partner som dubblade 
motståndarna i två kontrakt. Det var 
skärpt dubblat – för det var straff i 
båda kontrakten – det var bara det att 
partnern sedan släppte hem båda två... 
 Att ha bra koll på sin partner, men 
även vara en bra partner, är något som 

Katt-guld  
i Kina
TEXT: NOOMI HEBERT STOCKHOLM  FOTO: BERNE LUNDKVIST MALMÖ, NOOMI HEBERT STOCKHOLM & PRIVAT

När våra landslag floppade i World Mind Sport Games räddade 

Catarina ”Katt” Midskog på egen hand den svenska äran, genom 

att spela hem guldet i den individuella damklassen.
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NAMN  Catarina ”Katt” Midskog
KLUBB  Karlstads BK
ÅLDER  46 
BOR  Stockholm
FAMILJ Singel
ARBETE  Driver firman Katt-Bridge, 
som arrangerar bridgeresor och 
säljer bridgemateriel, samt lär ut 
bridge på Bridgeskolan
DRICKER  Gärna ett glas rött
ÄTER  Blodig biff med svampsås
BRIDGEPARTNER  Kathrine Bertheau
DET VISSTE VI INTE OM KATT  Dansar 
gärna, går på obskyr teater, bur-
lesk revy eller stand-up comedy, 
gillar konst i alla former och går 
ofta på utställningar, är hästintres-
serad, gillar trav och är delägare i 
hästar
SYSTEM  Häxan 2000
SPELAR BRIDGE  Varje måndag samt 
var och varannan helg, Ölands-
veckan och Bridgefestivalen
STYRKA  Envishet, att aldrig ge upp 
samt ”kattutspelen”, förstås!
SVAGHET  Ibland kan det bli lite 
vingligt i spelföringen
STÖRSTA FRAMGÅNG  EM-guld och 
individuellt seger i WMSG
MÅL Att ingå i det första svenska 
lag som höjer VM-bucklan
SENAST LÄSTA BRIDGEBOK  
Läser sällan, men Spelföraren av 
Terence Reese är en bra bok
BÄSTA NYBÖRJARTIPS  Träna bridge 
ofta, tvinga duktiga spelare att spela 
med dig och se till att också ha 
minst ett av alla de bra bridgepro-
gram som finns för datorn.

 FAKTA CATARINA MIDSKOGKatt värdesätter högt.
 – Titta här! säger ”Katt” och hämtar 
en vacker brevkniv i silver. Den här 
fick jag av en indisk dam, för att hon 
tyckte att jag var den trevligaste part-
nern hon haft. Den brevkniven är jag 
mycket stolt över.
 – Och det här kom idag...
 ”Katt” försvinner iväg igen, och 
återkommer med ett anonymt beund-
rarbrev från Avesta!
 – Spännande, va?

ANPASSA SIG TILL PARTNERN

– Det viktigaste att tänka på i en indi-
viduell tävling är att försöka anpassa 
sig till partnern. Många av spelarna 
som deltog, har jag ju mött tidigare 
och jag hade därför en hyfsad uppfatt-
ning vilken spelstil de hade. Så när jag 
t ex spelar med någon av Kinas dukti-
ga damspelare, då vet jag att det inte är 
någon fara att spela ut ett riktigt pas-
sivt utspel, för partnern kommer inte 
att saka bort sig. När det är partävling 
är det extra tricket så dyrt och man 
tjänar massor med poäng på att inte ge 
bort ett stick direkt. 
Andra tips från Sveriges individuella 
mästarinna, är att inte bjuda för högt 
samt att göra det lätt för partnern i 
motspelet. 

LYCKAT UTSPEL

Ett utspel som gav många poäng gjor-
de ”Katt” med följande sortering:

™ D 9   © 6 3   ® D 10 8 7   ß E K 6 4 3

Spelaren till vänster om ”Katt” öpp-
nade med 1 sang och ”Katt” passade. 
Nästa dam krävde ”blixtsnabbt” till ut-
gång och motståndarna hamnade i 4©.
 ”Katt” såg att de allra flesta poäng 
försvaret förfogade över, de hade hon. 
I stället för att banka ner ess och kung 
i klöver, vilket de flesta av oss gjort, 
spelade hon ut en liten trumf.

N
Ö

S

V

™ 8 7 6 5 2
© Kn 2
® kn 6 2
ß kn 7 5

™ D 9
© 6 3
® D 10 8 7
ß E K 6 4 3

™ E K kn
© K D 7 5
® E 9 5 4
ß 8 2

™ 10 4 3
© E 10 9 8 4
® K 3
ß D 10 9

Spelföraren trumfade ut, och spelade 
sedan en liten klöver mot träkarlen 
(Nord). ”Katt” duckade i tempo, så 
spelföraren begärde tian och Öst kun-
de vinna sticket med knekten. ”Katts” 
partner vände med en liten spader till 
mask, så ”Katt” fick för sin spader-
dam. Ett klöverstick till fick försvaret 
– och skillnaden på -420 och -450 gav 
många härliga poäng.
 Notera, att om ”Katt” hade tagit ut 
klöverhonnörerna, skulle spelföraren 
ha kunnat saka spaderknekten på den 
godspelade klöverdamen och därmed 
inte behövt slå spadermasken. Spelfö-
raren hade möjligheten att undvika att 
tappa två klöverstick, då ”Katt” spela-
de lågt, men det är ett ovanligt spelsätt 
då det i praktiken är större chans att 
honnörerna sitter delade.

PASS, PASS, PASS

Att inte bjuda för högt är ett annat av 
”Kattens” recept.
 – Folk har en tendens att ha en 
övertro på sig själva. Det är många 
stora egon som tror att de är fantomer 
på att trixa hem saker och ting, så de 
bjuder som skållade råttor. Om man 
bara håller sig lite cool, så tjänar man 
oerhört många poäng. Det bud jag 
tjänade mest poäng på i den här täv-
lingen, det var pass. Det är ett otroligt 
underskattat vapen, att säga pass. 
 Här följer ett bra exempel, där den-
na tes visade sig vara helt sann. ”Katt” 
plockade upp: >

W O R L D  M I N D  S P O R T  G A M E S  K A T T - G U L D
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Med sina 19 poäng fi ck hon höra part-
nern öppna med 2™, svagt. 
 3 sang? 4™, någon?
 ”Katt” sa – pass!
 Det var förstås helt rätt, när hela 
brickan såg ut så här:
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Att bo och spela i Peking gick ut-
märkt. Arrangemangen höll hög klass, 
och alla bridgespelare verkade trivas.
 – Hela organisationen var helt otro-
lig. När vi kom över det första hindret 
– att vi inte hade några hotellrum – så 
var det toppen.
 Vänta nu ett ögonblick... inga rum?
 – Ja, det var nämligen Lennart Pers-
son (kanslichefen) som var inbokad 
i sex rum, så de undrade var de där 
sex Lennart Persson fanns. Så där var 
förvirringen total ett tag, men det löste 
sig...
 Stämningen under tävlingarna var 
också bra. Tidigare år hade ”Katt” sett 
en del sura miner, men nu har hon lärt 
sig undvika fällorna.
 – Ja, det har ju funnits en del räpor. 
Men jag lyckades blidka dem genom 
att vara väldigt artig och berömde dem 
för deras fi na framgångar. Sen kanske 
jag inte la så många kort fel heller, så 
mot mig var de väldigt ämabla. Men 

de kunde gadda ihop sig och vara... 
mindre charmanta. 
 ”Katt” har en teori om att de trev-
ligaste bridgespelarna tillhör två kate-
gorier – de som ingenting kan, och de 
som är mycket kompetenta spelare. 

BRIDGELÄRARE TILL VARDAGS

– Jag brukar säga till mina elever, att 
så fort ni träffar någon som säger att 
”jag har spelat bridge i trettio år” 
och sätter näsan i vädret, är det bara 
att ignorera dem. Men när ni möter 
någon som är tyst, lugn och snäll, då 
är det dags att vakna. Anders Morath 
är ett lysande exempel; han säger ju 
aldrig någonting. Det var närapå att 
han lyckades lura mig en gång när jag 
var ny, till att hänga mig i ett rep. Men 
plötsligt kände jag att något var fel, 

och kom på vad det var. Så då tittade 
jag på honom och sa ”fy dig!”. Och 
han bara log...
 ”Katts” är bridgelärare till vardags, 
och hennes elever kom med både 
blommor och champagne för att gra-
tulera till den fi na framgången i öster. 
 BK S:t Erik, som ”Katten” tillbring-
ar sin mesta tid på, bidrog med ett par 
färgglada apor. Över huvud taget har 
”Katt” fått mycket uppmärksamhet 
och det tycker hon bara är roligt.
 ”Katt” återgår med ett skratt till 
klassrummet och sina elever för att 
lära ut sin stora passion – bridge.

W O R L D  M I N D  S P O R T  G A M E S  K A T T - G U L D

En katts minnen från Kina: Ett vackert skåp, en badge (id-kort) – som ”Katt” 
sparat bara för att det står ’Atlet’ på kortet – en brevkniv i silver, som ”Katt” fick 
i ”trevligaste partner-pris” samt ett anonymt beundrarbrev... ja, och så själva 
guldmedaljen, förstås!

>
>

Chairman’s Cup! 



Chairman’s Cup är en tävling öppen för alla och spelas på Conventum, Örebro, 
25–30 juli. Det är en lagtävling som inleds med ett kval i form av Gröna Hissen 
och avslutas med raka cupmatcher. Tävlingens namn kommer av att ordföranden 
för Förbundet Svensk Bridge, Mats Qviberg, sponsrar tävlingen. 

spelas med skärmar. Kvartsfi naler, semifi naler och 
fi nalen kommer att sändas på internet. Ramateater 
kommer att arrangeras i mån av plats.
 
MÄSTARPOÄNG
I Gröna Hissen spelar vi om silverpoäng. Från 
kvartsfi nalen och framåt spelas om guldpoäng 
medan de tidigare cupmatcherna ger silverpoäng. 
I Andra chansen spelas om bronspoäng. 
 
VANDRINGSPRIS 
Vinnarlaget får förutom prispengar även en 
inteckning i kampen om vandringspriset. Seger 
ger 10 poäng. Inför sommarens tävling fi nns inga 
inteckningar, eftersom Tobias Törnqvist spelade 
hem vandringspriset i 2008 års Chairman’s Cup.

SYSTEMREGLER
B-system gäller i Gröna Hissen och de korta 
cupmatcherna (lördag-måndag). Från och med de 
långa cupmatcherna (kvartsfi nalen; 
tisdag) tillåts A-system. Oavsett 
systemnivå ska deklarationer 
överlämnas till motståndarna 
direkt vid val av motståndare.   

MER INFORMATION
www.svenskbridge.se

STARTAVGIFT 
–  Gröna Hissen: max 2.000 kr/lag 
    (125 kr/junior, 500 kr/senior) 
–  Måndag och framåt: 500 kr/lag 
Senaste anmälan fredag 24 juli kl 13.00.
 
PRISER 
1:a pris 50.000:– 
2:a 30.000:–  
3:e 12.000:–  
4:e 8.000:–  
5:e-8:e  Fri start i CC 2010  

SPELUPPLÄGGNING
• Chairman’s Cup inleds lördag och söndag med 
ett kval i form av Gröna Hissen. 28 lag kvalifi cerar 
sig till cupmatcherna med start måndag förmiddag. 
• Måndag förmiddag spelas följande: 
– De lag som har kvalifi cerat sig från helgens spel 
spelar cupmatch över 32 brickor. 
– Övriga lag kan spela återkval om två platser. 
Detta spelas som Gröna Hissen över 30 brickor. 
• Måndag eftermiddag spelar 16 lag cupmatch över 
32 brickor. 
• Avslutningen från och med tisdag är kvartsfi nal, 
semifi nal och fi nal, alla över 64 brickor. På fi nalda-
gen (torsdag) spelas även match om tredje pris
över 32 brickor.  
• SM-Par Veteraner och CC-kvalifi cering överlap-
par några ronder. Därför kan lag tillåtas starta i rond 
3 i CC, givet vissa förutsättningar. (Se hemsidan.)

DISTRIKTSLAG
Alla distrikt får anmäla valfritt antal lag med gratis 
start i Chairman’s Cup, förutsatt att följande vill-
kor uppfylls:
–   Högst två spelare i laget får tidigare har deltagit i CC.
–  Samtliga spelare måste tillhöra samma distrikt.
– Laget måste bära distriktets namn.

SKÄRMAR OCH RAMA 
Med start i semifi nalen kommer matcherna att 

Chairman’s Cup! 
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Transearly, Gävle
Riksbyggen, Helsingborg
FAB Kronosund, Helsingborg
Bridgeservice Göteborg
Anonym
Jan Kamras
Ingerun Syrén-Sjösvärd
Bridgeliv i Stockholm
Sivelinds Kontor AB
Juristfirman 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
PDM Akuten, 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, Göran Rångevall 
Ella Olsson/Mats Allgöwer
Lennart Eriksson
Jan Nilsson/Britta Åkerblom-Nilsson
Gradienta AB, Torbjörn Herngren
Anatronic AB, Lars Jeppsson/
Kjell Håkansson
SVIB
Sko-Artur 
Peolen 
Abramssons Fastighetsförvaltning 
Näringslivets EU-byrå
Micke Almgren
Arla Foods AB
JO-Bolaget 
Kenneth Hallqvist
Roland Dahlman
Moelven Eurowand AB
Musikverkstan
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JUBILEUMSSPONSORER 2008

Bridgefestivalen 2009 spelas på Con-
ventum Arena i Örebro 24 juli– 
2 augusti med guld-, silver- och  
bronstävlingar så gott som varje dag. 
 Festivalprogrammet 2009 bjuder på 
en hel del nyheter. Här följer en sam-
manfattning över årets nyheter.
 ß I år kommer de 24 bäst placerade 
paren i Nybörjarträffen, som spelas på 
klubbar runt om i landet 23 mars– 
3 april, att bli direktkvalificerade till 
SM Par Nybörjarträffen. Finalen 
spelas 26-27 juli på Bridgefestivalen. 
I finalen spelas 46 brickor. Förutom 
medaljer till ettan, tvåan och trean 
sponsrar Svenska Bridgeförlaget SM-
finalen, så att alla finalister får pris!
 ß Bronstävling för spelare med max 
klövernål spelas jubileumstisdagen. 
Förhandsanmälan krävs och tävlingen 
är maximerad till 108 par. Parallellt 
spelas en liknande tävling för spelare 
med max ruternål. Efter spelet hålls 
ett kostnadsfritt seminarium, där 
samtliga brickor gås igenom. Spelarna 
kan också ställa frågor till seminarie-
panelen.
 ß Sista lördagen utökas med en 
bronstävling. Start kl 19.00.
 ß Sista söndagen utökas med en 
bronstävling med handikapp. 
Start kl 10.00.
 ß Precis som i fjol har stormästare 
möjlighet att delta i en individuell 
Stormästarträff. 2009 utökas antalet 
spelare till 96. Av dessa viks 64 platser 
till dem som anmäler sig i turordning. 
Därutöver  bereds de 26 spelare med 
flest MP samt sex wild cards plats.
 ß En IAF-silver har tagits bort till 
förmån för vanlig silvertävling.
 ß Guldtävlingen består av kval 

(Gröna Hissen) och final.
 ß Mini-Knockouts utgår ur festi-
valprogrammet till förmån för andra 
tävlingar.

PARTNERFÖRMEDLING

Festivalen har tävlingar för alla, från 
handikapptävlingar till internationell 
lagtävling och SM-finaler. Självklart 
går det bra att också komma ensam. 
Vi garanterar att alla får partner via 
vår partnerförmedling i silver- och 
bronspartävlingar, förutsatt att man 
är på plats minst 15 minuter före 
tävlingsstart. Undantaget är mixedtäv-
lingen där vi inte kan garantera mer än 
att vi försöker få ihop mixade par så 
långt det går.

FÖRANMÄLAN

Normalt krävs inga förhandsanmäl-
ningar till tävlingar på festivalen. Det 
är bara att sätta sig till bords, gärna 
minst fem minuter före start. Några 
undantag finns dock: Chairmans Cup, 
Veteran SM-lag, Stormästarträffen, 
Klövernålstävlingen samt Ruternåls-
tävlingen.

Festivalnyheter 2009
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SPONSOR: 
SVENSKA BRIDGEFÖRLAGET – ALLT I BRIDGE – TEL 020-52 13 13

Nybörjarträffen spelas någon gång under tiden 

23 mars – 3 april 2009
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. Klubben avgör själv 
vilket datum inom perioden den önskar spela.

Tävlingen Nybörjarträffen är öppen för alla som 
gått eller går en nybörjarkurs som startat tidigast 
2007-07-01. 

NYHET!

Bli

gått eller går en nybörjarkurs som startat tidigast gått eller går en nybörjarkurs som startat tidigast 
2007-07-01. 2007-07-01. 

ALLA FINALISTER FÅR PRIS!

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.

4-5:E PRIS  Budlådor, komplett för ett bord.

6-24:E PRIS  Bokpaket för nya spelare.

för nybörjare!
SVENSK MÄSTARE

I   år kommer de 24 bäst placerade paren i Nybörjarträffen att bli direktkvalifi cerade till 
SM Par Nybörjarträffen, som spelas 26-27 juli på Bridgefestivalen i Örebro. I fi nalen 

spelas 46 brickor över två dagar. Startavgiften är 200 kr per spelare. Silverpoäng delas ut 
till de främst placerade. Förutom medaljer till ettan, tvåan och trean sponsrar Svenska 
Bridgeförlaget SM-fi nalen, så att alla fi nalister får pris!

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.

Klubbar beställer materiel från Svenska Bridgeför-
laget, 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.           



FREDAG 24 JULI 
10.00-20.25 SM-par Veteraner
14.30-18.00 Brons 1, handikapp
15.30-21.45 Silver 1, IAF
19.00-22.30 Brons 2

LÖRDAG 25 JULI 
10.00-14.35 SM-par Veteraner
10.00-13.30 Brons 3
11.30-12.45 Chairman’s Cup
 Kaptensmöte
13.00-22.30 Chairman’s Cup
 Gröna Hissen
14.30-18.00 Brons 4, handikapp
15.30-21.45 Silver 2
19.00-22.30 Brons 5

SÖNDAG 26 JULI 
10.00-20.25 SM-par Damer
10.00-15.00 SM-Par Nybörjarträffen
10.00-20.40 Chairman’s Cup,
    alt -15.40 Kval, Gröna Hissen
10.00-13.30 Brons 6
14.30-18.00 Brons 7, handikapp
15.30-21.45 Silver 3
19.00-22.30 Brons 8

MÅNDAG 27 JULI 
10.00-14.35 SM-par Damer
10.00-15.00 SM-Par Nybörjarträffen
10.00-14.25 Chairman’s Cup,
 Andra Chansen
10.00-14.10 Chairman’s Cup, CC28
10.00-13.30 Brons 9
14.30-18.00 Brons 10, handikapp
15.30-21.45 Silver 4
16.00-20.10 Chairman’s Cup, CC16
19.00-22.30 Brons 11, Mixed

JUBILEUMSTISDAG 28 JULI
09.00- Stormästarträff, ind. guld
10.00- 20.50 Chairman’s Cup, kvart
09.30-13.00 Jubileumsbrons 12, 
 Max klövernål*
09.30-13.00 Jubileumsbrons 13,
 Max ruternål*
10.00-13.30 Jubileumsbrons 14

14.00-18.30 Jubileumssilver 5,
 Gröna Hissen
14.30-18.00 Jubileumshandikapp, B15
19.30- Jubileumsbankett

ONSDAG 29 JULI
10.00-20.25 SM-par Mixed
10.00-20.50 Chairman’s Cup, semi
10.00-13.30 Brons 17
10.30-20.50 SM-lag Veteraner
14.30-18.00 Brons 18, handikapp*
15.30-21.45 Silver 6
19.00-22.30 Brons 19

TORSDAG 30 JULI
09.00-14.40 SM-par Mixed
10.00-20.50 Chairman’s Cup, fi nal
10.00-14.50 Chairman’s Cup, plats 3
10.00-13.30 Brons 20
10.30-20.30 SM-lag Veteraner
14.30-18.00 Brons 21, handikapp*
15.30-21.45 Silver 7
16.00-23.00 SM-par, Sista Chansen
19.00-22.30 Brons 22

FREDAG 31 JULI
10.00-20.40 SM-par, kval
10.00-13.30 Brons 23
14.30-18.00 Brons 24, handikapp*
15.30-21.45 Silver 8
19.00-22.30 Brons 25

LÖRDAG 1 AUGUSTI
10.00-20.25 SM-par, fi nal A
10.00-13.30 Brons 26
10.30-20.55 SM-par, fi nal B
14.00-20.00 HQ Fonder Guld 
14.30-18.00 Brons 27, handikapp
19.00-22.30 Brons 28

SÖNDAG 2 AUGUSTI
09.00-14.35 SM-par, fi nal A
10.00-14.50 SM-par, fi nal B
10.00-14.45 HQ Fonder Guld
10.00-13.30 Brons 29, handikapp

Dag-för-dag-schema

Mer information på www.svenskbridge.seMer information på www.svenskbridge.se

Öppna SM-lag 
Veteraner 
29-30 juli 2009
för dig född 1950 eller tidigare

Årets Öppna SM-lag för 
Veteraner spelas under Bridge-
festivalen. Spelet pågår onsdag 
10.30–20.50 och torsdag 09.30–
20.30. Anmälan ska ske på för-
bundets hemsida eller på plats i 
Örebro. Sista anmälningsdag är 
27 juli. Av anmälan ska framgå 
lagnamn, deltagande spelare 
och medlems-ID. I tävlingen 
spelas om guldpoäng enligt 
principen 10-5-3-2. Startavgif-
ten är 1.200 kr per lag (+400 för 
lag i slutspel), som betalas före 
start. Medlemskap i Förbundet 
Svensk Bridge krävs.

Mer information på 
www.svenskbridge.se           
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* Efterföljande seminarium

Jubileumsbankett! 
2009 
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Tisdagen den 28 juli firar vi tillsammans 
att Bridgefestivalen fyller 15 år! 
Då anordnas jubileumstävlingar 
och dagen avslutas med 
en sprakande 
jubileumsbankett.

41

Bar

KÖK

KÖK

KÖK

Bar

Bord 1-17 = 24p

Bord 18-19 =16p

Bord 20-41 =24p

Bord 42-45 =10p

BANKETTKVÄLLEN
I priset ingår trerättersmiddag med 
bordsdryck och kaffe, underhållning 
och dans.
 Vinbiljetter kommer att säljas i 
informations disken på samma sätt som 2008. 
Barer fi nns i festlokalen.
 Menyn och namn på artisterna kommer att läggas 
ut på förbundets hemsida.
 
BOKA BORD! 
Till 2009 års fest kan ni boka plats vid ett bord, 
enligt principen först till kvarn. Bordsnumreringen 
och antal platser vid varje bord framgår av lokalskis-
sen här ovan. Bord nummer 18 och 19 är bokade för 
gäster och sponsorer. Platserna vid bord nummer 
1-2, 7-9, 10-17 och 20-26 kostar 400 kr och platser 
vid övriga bord 350 kr. Observera att bord 3, 4, 5 
och 6 kommer att brytas efter middagen för att vi 
ska få plats att dansa.

SÅ HÄR BOKAR DU 
1. Kontakta Sune Fager via e-post sune.fager@lm.se 
och ange ditt MID-nummer, namn, antal platser och 
vid vilket bord ni vill sitta. Observera att det räcker 
med ett namn och MID-nummer oavsett hur många 
biljetter ni bokar.
2. Ni får sedan bekräftelse på att platserna är preli-
minärt reserverade eller förslag på alternativa platser 
om bordet redan är fullt.
3. När platsbokningen är klar betalar ni snarast in 
hela beloppet till Svensk Bridge på PG 401914–7. 

På inbetalningen måste ni ange bordsnummer, 
MID-nummer och namn. Även här räcker det 
med ett namn. Er preliminära reservation gäller i 
två veckor; har betalning inte gjorts inom den tiden 
riskerar ni att platserna släpps till någon annan.
4. Biljetterna, med bordsnummer angivet, lämnas ut 
i informationsdisken under festivalveckan.

RABATT 
Om ni bokar och betalar biljetterna före den 
1 februari får ni en rabatt på 50 kr per biljett. 
Det innebär att biljetterna kostar 350 kr eller 300 kr 
beroende på vid vilket bord ni bokat plats.

Jubileumsbankett! Jubileumsbankett! Jubileumsbankett! 
2009 

BR IDG E  DECEM BER 20 0 8  13



    BR IDG E  DECEM BER 20 0 814

W O R L D  M I N D  S P O R T S  G A M E S

I och med World Mind Sports Games 
tillkomst försvinner OS-turneringen 
ur Världsbridgeförbundets tävlings-
program. OS har arrangerats vart 
fjärde år sedan 1960. Flera klasser 
har också tillkommit, bl a individuell 
dam- och herrklass samt en junior-
klass för spelare upp till 28 år. 
 Två kinesiska TV-kanaler fanns på 
plats och sände ”live”. 10 miljoner 
TV-tittare såg inslag om mästerska-
pen varje dag. Därutöver fanns 326 
journalister från 109 länder represen-
terade. 
 Övriga tankesporter var schack, go, 
dam och kinesiskt schack, men brid-
gen lockade flest deltagare till Beijing.
  Norge blev överlägstet bästa 
bridgenation, med två guld, ett silver 
och tre brons. Med ett guld hamnade 
Sverige på sjunde plats i medaljligan.

ÖPPEN KLASS

Sverige ställde upp med följande 
sextett: Per-Ola Cullin, Johan 
Upmark, Anders Morath, Bengt-
Erik Efraimsson, Mats Axdorph och 
Johnny Östberg. Kapten Jan Kamras 
gav laget 60% chans till att gå vidare 

från gruppspelet. Sverige slutade sexa 
i sin grupp, men då bara fyra lag från 
lika många grupper kvalificerade sig 
till åttondelsfinalerna var det därmed 
slutspelat för de blå-gula.
 Fulvio Fantoni, Claudio Nunes, 
Giorgio Duboin, Antonio Sementa, 
Alfredo Versace och Lorenzo Lauria 
spelade hem guldet till Italien.
 
DAMKLASS

Kapten Tommy Gullberg hoppa-
des åtminstone på kvartsfinal för de 
svenska damerna. 
 Svenskorna slutade trea i sin grupp 
och hade inga problem att ta sig vidare 
till åttondelen. Där blev dock europa-
mästarna från Frankrike för tuffa och 
vi föll med 106–122.
 I det svenska laget spelade Cecilia 
Rimstedt, Pia Andersson, Catarina 
Midskog, Kathrine Bertheau, Catha-

TEXT: PETER VENTURA KARLBO

Fem tankesporter samlades i oktober för första gången under samma 

paraply. World Mind Sports Games i Beijing samlade nära 3.000 

deltagare från 143 länder. Förhoppningen är att dessa mästerskap i 

framtiden ska bli en del i den olympiska rörelsen.

rina Forsberg och Maria Grönkvist.
 Cecilia Rimstedt rosades i bulleti-
nen, för denna spelföring mot Pakis-
tan. Den kandiderar också i Interna-
tionella Bridgepressens tävling om 
bästa spel av en junior.

SYD VÄST NORD ÖST
Cecilia   Pia
Rimstedt  Andersson 

  1 © pass
1 NT* pass 2 ® pass
3 ® pass 3 ™ pass
3 NT pass pass pass
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™ K 4 3 2
© E K D 5 4
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Giv: Nord
Zon: Ingen

1 sang var rondkrav.

Ett guld – enda svenska glädjeämnet
i World Mind Sports Games
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 Hur planerar du spelet, efter det 
att Väst spelat ut spadersju, Öst lagt 
nian och du vunnit första sticket med 
spaderknekt?
 Om du nu valt spelsätt, kan vi titta 
på hela given:

N
Ö

S

V

™ 9 6
© kn 10 9 7 6 3
® 4
ß D 10 3 2

™ E D 8 7
© 8
® E K 9 7
ß 9 8 7 5

™ kn 10 5
© 2
® kn 10 6 5
ß E K kn 6 4

™ K 4 3 2
© E K D 5 4
® D 8 3 2
ß –

Giv: Nord
Zon: Ingen

Med öppna kort ser man att det enda 
vägvinnande är att spela låg ruter till 
åttan. ”Cilla” valde en mer naturlig 
rutertia i stick två. Väst vann med 
kungen och kunde nu ha betat med en 
utopisk hjärtervända. Väst tog dock 
ut spaderesset och slog ut sig med 
spaderdam, då Öst sakade en hjärter. 
 Nu kunde ”Cilla” ta ut två hjärter-
honnörer och därefter peta in Väst i 
detta läge:

N
Ö

S

V

™ –
© kn 10 9
® –
ß D 10 2

™ –
© –
® E 9 7
ß 9 8 7

™ –
© –
® kn 6 5
ß E K kn

™ –
© D 5 4
® D 8 3
ß –

Rutersjuan kunde vinnas med bordets 
åtta. På hjärterdam försvann klö-
verknekten och när ruterdam följde 
säkrade ”Cilla” tre ytterligare spel 
– och hemgången.
 Damfinalen blev en svängig historia, 
där Kina ett tag låg under med 58–141, 
men sedan spurtade ikapp England. 
Britterna lyckades dock till slut vinna 
finalen med en ynka imp! I det vin-
nande engelska laget spelade Nevena 
Senior-Deleva, Heather Dhondy, 
Sally Brock, Nicola Smith, Anne 
Rosen och Cathrine Draper.

SENIORKLASS

Sverige hade följande manskap på 
plats: Björn Wenneberg, JO Anders-
son, Roger Andersson, Olle Axne 
och Leif Trapp. Spelande kaptenen 
Gunnar Anderssons stora förhopp-
ningar, efter sommarens överraskande 
EM-silver i franska Pau, kom på 
skam. Veteranerna slutade 11:a i sin 
grupp, där det gällde att sluta bland de 
åtta av totalt 16 lag.
 Japan vann sensationellt seniorkla-
sen efter en knapp finalseger över 
USA. För Japan spelade Masayuki 
Ino, Hiroya Abe, Akihiko Yamada 
och Kyoko Ohno.
 Om du inte visste att japaner kan 
spela bridge, ta då en titt på följande 

giv hämtad från den transnationella 
tävlingen för mixedlag.

SYD VÄST NORD ÖST
  Teramoto 

  2 ©* pass
2 NT* 3 ™ 4 ® pass
5 ® pass pass D
pass pass pass

N
Ö

S

V

™ E D 10 8
© K 6
® kn 10 2
ß E K 10 5

™ –
© E 9 8 4 3
® D 8 7 5 3
ß 8 3 2

Giv: Nord
Zon: Ingen

Som Nord satt Tadashi Teramoto, en 
av japans bästa spelare. 2© visade fem 
hjärter och minst en femkorts lågfärg 
samt förnekade normal öppnings-
styrka. 2 sang frågade efter vilken 
lågfärg Nord hade med sig. 
 Öst inleder med ess, kung i ruter 
och fortsätter med en tredje trumf. 
Hur vill du fortsätta?
 Det här uppdraget ser dödsdömt 
ut, så de flesta spelförare skulle nog 
bara försöka undvika så många straffar 
som möjligt. En japan ger dock inte 
upp så lätt och Teramoto gjorde ett 
försök. Han vann trumfvändan på 
handen och spelade låg klöver till tian, 
som stod. Spaderess inkasserades, med 
hjärtersak från handen, och sen följde 
spaderdam till kung, stöld – och nian 
från Öst. Bordet spelades in i klöver 
och spadertio täcktes av knekten, men 
spelföraren stal. Nu kunde Teramoto 
kila in på bordet, för att inkassera spa-
deråttan som nu vuxit till sig. I detta 
läge kom Öst i trångmål, då han var 

Cecilia Rimstedt.

>
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tvungen att hålla både den fjärde klö-
vern och en hjärter. Jämn hemgång! 
 Hela given:

N
Ö

S

V

™ 9 5
© kn 7 5 2
® E K 6
ß D kn 7 4

™ K kn 7 6 4 3 2
© D 10
® 9 4
ß 9 6

™ E D 10 8
© K 6
® kn 10 2
ß E K 10 5

™ –
© E 9 8 4 3
® D 8 7 5 3
ß 8 3 2

Teramoto lyckades alltså kombinera 
tre speltekniker på en och samma giv: 
dubbelmask, press med stöld samt 
skvis.

U28

I WMSG såg en ny juniorklass dagens 
ljus: U28. Hela 74 nationer, med 
exotiska inslag som Bangladesh, Bot-
swana och Mongoliet, kom till start. 
 För Sverige spelade Sara Sivelind, 
Daniel Salomonsson, Per-Erik Malm-
ström, Patrik Johansson, Björn Thalén 
och Erik Fryklund. 

 Kapten Roger Wiklund fick inte 
glädjas åt några större framgångar, då 
det blev en 24:e plats. Endast åtta lag 
kvalificerade sig för fortsatt spel.
 Norge slog Polen i finalen.
 I näst sista ronden fanns en teore-
tisk möjlighet att ta sig vidare, så Per-
Erik Malmström försökte skapa några 
imp på egen hand.

N
Ö

S

V

™ 8
© kn 6 5 4
® E 9 7 6 4 2
ß 10 5

™ D 10 4
© D 7 2
® 10 8
ß K D 7 6 3

™ E K 9 7 5 3
© 9 3
® K
ß E kn 9 8

™ kn 6 2
© E K 10 8
® D kn 5 3
ß 4 2

Giv: Väst
Zon: Nord-Syd

Efter två pass psyköppnade Per-Erik 
med 1™ med Östs kort. Med sex-
kortsspader tyckte Syd att det var bäst 
att passa. Patrik Johansson höjde till 
2™ som Väst. Nord var rädd för att 
få ett klöverbud från partnern om han 
upplysningsdubblade, så även han 
passade. Öst passade och Syd hade 
inget emot att spela med spader som 
trumf, så han passade också glatt.
 Fyra straff för N/S +200 var en 
billig affär för svenskarna, då vingen 
vid det andra bordet noterades för 
+620 i 4™.

 Uppenbarligen psykade Per-Erik 
alltför sällan med tanke på lagets 
resultat – eller så var inte alla psykar 
riktigt lika lyckosamma...

U26 & U21

Danmark vann U26 med Polen på 
andra plats. I U21 gick guldet till 
Frankrike, som besegrade England i 
finalen. Sverige representerades inte i 
någon av klasserna.

DAMER – INDIVIDUELLT

Här kom Sveriges enda medalj, genom 
Catarina Midskog. Läs mer om ”Katt” 
på sidorna 6-9. ”Katt” vann före 
Anne-Frederique Levy, Frankrike, 
och Ru Yan, Kina.

HERRAR – INDIVIDUELLT

Tor Helness, Norge, vann storstilat 
före mer Norge, genom Geir Hel-
gemo. Andrey Gromov, Ryssland 
slutade trea.

MER INFORMATION

Då utrymmet i denna tidning är alltför 
begränsat för att täcka ett enormt 
evenemang som World Mind Sports 
Games, får vi hänvisa intresserade till 
förbundets hemsida www.svenskbridge.se 
eller Världsbridgeförbundets dito 
www.worldbridge.org. Där finns mer 
information och dagliga bulletiner 
med massor av fler givar!

Per-Erik Malmström.

>

Det norska guldlaget i U28.

>
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ÖPPEN KLASS – ÅTTONDELSFINALER

Italien – Indien .........................135–69

Polen – USA ...........................127–100

Brasilien – Kina ......................125–134

Norge – Turkiet .......................145–84

Israel – Rumänien ...................102–170

England – Bulgarien .................143–98

Holland – Estland ......................99–89

Tyskland – Belgien ...................210–89

ÖPPEN KLASS – KVARTSFINALER

Polen – Italien .........................173–210

Kina – Norge ..........................159–214

England – Rumänien ..............267–146

Tyskland–Holland .................217–196

ÖPPEN KLASS – SEMIFINALER

Italien – Norge ........................210–111

England – Tyskland ...............277–143

ÖPPEN KLASS – BRONSMATCH

Norge – Tyskland ....................96 – 56

ÖPPEN KLASS – FINAL

Italien – England ....................200–170

DAMKLASS – ÅTTONDELSFINALER

Tyskland – Brasilien .................158–32

Polen – Kina .............................40–176

USA – Spanien ..........................161–73

Holland – Danmark ...................86–98

England – Singapore ..............175–122

Frankrike – Sverige ................122–106

Finland – Turkiet ...................126–144

Ryssland – Italien .....................118–97

DAMKLASS – KVARTSFINALER

Tyskland – Kina .....................150–198

Danmark – USA .....................176–200

England – Frankrike ..............189–143

Turkiet – Ryssland .................169–164

DAMKLASS – SEMIFINALER

Kina – USA .............................161–154

England –Turkiet ...................304–197

DAMKLASS – BRONSMATCH

USA – Turkiet ..........................134–88

DAMKLASS – FINAL

Kina – England .......................222–223

 

SENIORKLASS – ÅTTONDELSFINALER

USA – Belgien ..........................139–82

Kanada – Ungern ......................97–150

Australien – Pakistan .............137–120

Frankrike – Egypten ..............135–136

Indonesien – Hong Kong ........144–58

Taiwan – Holland .....................50–139

Japan – Tyskland ....................152–129

Polen – England .......................57–107

SENIORKLASS – KVARTSFINALER

Ungern – USA ........................198–222

Egypten – Australien .............172–166

Indonesien – Holland ............217–159

England – Japan ........................95–199

SENIORKLASS – SEMIFINALER

USA – Egypten .......................245–132

Indonesien – Japan .................175–196

SENIORKLASS – BRONSMATCH

Indonesien –Turkiet .................134–88

SENIORKLASS – FINAL

USA – Japan ............................200–202

HERRAR – INDIVIDUELLT %

1) Tor Helness, Norge ..............58,66

2) Geir Helgemo, Norge ..........55,27

3) Andrey Gromov, Ryssland .53,75

4) Craig Gower, Sydafrika .......53,04

5) Jan Baldursson, Island ..........52,95

DAMER – INDIVIDUELLT %

1) Catarina Midskog, Sverige ...57,51

2) Anne-Frederique Levy, 

 Frankrike ...............................57,13

3) Ru Yan, Kina .........................55,10

4) Wenfei Wang, Kina ..............53,45

5) Gabriella Olivieri, Italien .....51,62

 Liz McGowan, Skottland ....51,62

U28 – BRONSMATCH

Kina – Frankrike ......................107–82

U28 – FINAL

Polen – Norge ......................116–118,7

U26 – BRONSMATCH

Taiwan – Norge ........................95–126

U26 – FINAL

Polen – Danmark ....................137–208

U21 – BRONSMATCH

Bulgarien – Kina .....................117–136

U21 – FINAL

Frankrike – England ...........149,7–125

Resultat
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Tävlingen riktade sig enbart till spela-
re med högst ruternål. 50 par anmälde 
sig, vilket innebar en helt full lokal. 
 Det spelades barometer över 36 
brickor. Valet 36 brickor var nog en 
av anledningarna till att startfältet 
blev så stort. Att genomföra en silver-
tävling med minst 42 brickor skulle 
antagligen fått många av spelarna att 
tveka inför den koncentration och 
tidsåtgång som detta skulle innebära. 
Därför valdes 36 brickor som ett 
lämpligt antal brickor. 
 Tävlingsledare var Gerth Hermans-
son och Bosse Ström, som på ett lugnt 
och trivsamt sätt fick spelarna att må 
bra och utan tjat och gnat fick täv-
lingen att flyta i ett bra tempo. 
 I pausen bjöd GBF på kaffe och 
macka och efter spelet minglade man 

med ost, korv och ett glas vin eller 
cider. Under minglet kåserade Gö-
teborgsbridgens Arne Larsson om 
hur det gick till när han startade sin 
bridgekarriär, något som var mycket 
uppskattat.  
 Därefter startade prisutdelningen. 
Tävlingen vanns av Lars Jansson och 
Tobias Bende. Lars Jansson är junior 
och Göteborgs Bridgeförbund har för 
avsikt att göra en juniorsatsning, så att 
få en juniorspelare som förstaprista-
gare förgyllde det hela. 
 Stämningen var hög från början och 
för många av breddspelarna var detta 
debuten i en silvertävling. 
 I tävlingen deltog ung som gammal, 
den yngsta 12 år, den äldsta drygt 80 
år. Trivseln vid borden var stor och 
bara något enstaka domslut behövdes. 

TEXT: LILLEMOR HAGBERG GÖTEBORG

Lördagen den 4 oktober anordnade Göteborgs 

Bridgeförbund (GBF) en jubileumssilvertävling 

med anledning av att FSB fyllde 75 år under 2008.

Fullt hus i Göteborgs 
jubileumssilver

 Bland Göteborgs breddspelare finns 
en social kutym att uppträda mycket 
trevligt vid bridgebordet, man hälsar 
på sina motspelare när man kommer 
till bordet, man tjatar inte om brick-
orna som spelats i ronden innan och 
man uppträder trevligt mot sin part-
ner. Diskussion om budgivning och 
spelföring tar man på kammaren eller 
någon annanstans efter tävlingen. 
 Många deltagare framförde positiva 
kommentarer om tävlingen. De fick 
möjlighet att umgås socialt, koppla 
av tillsammans och möta motståndare 
under gemytliga former. Det känns 
inte främmande att satsa på något 
liknande i framtiden.

Irma var tävlingens yngsta deltagare  
med sina 12 år.

Hervor – en av 100 spelare i Göteborgs 
jubileumssilver.


