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PO Sundelin har vid flertalet tillfällen 
anordnat träningsläger för juniorer. 
För två år sedan hölls ett sådant för 
Sveriges U26-lag i Köln i samarbete 
med en drös tyska seniorer, något 
båda parterna uppskattade mycket. 
Till årets upplaga hade han vidgat sina 
ambitioner. Tillsammans med Marek 
Malysa arrangerade han i år en fem-
dagars weekend för svenska, tyska 
och polska juniorer i det lilla samhäl-
let Debrzyno, cirka 5 mil söder om 
Gdansk. Vi i ungdomslaget, med upp-
backning av Viktor Andreasson och 
Daniel Eriksson, fick chansen att delta 
– och vi var inte sena att ta den. 
 På en liten skogsomringad hotel-
lanläggning vid en sjö samlades vi efter 
ett fåtal timmars resa. På grund av 
olyckliga ekonomiska omständigheter 
hade de polska lagen inte lyckats ta sig 
till lägret trots allt, utan istället var vi 
en skara på 12 bridgesugna juniorer. 
Som tur var fanns både nya förbunds-
kaptenen Per Leandersson och U26-
coachen till årets junior-VM Hans 
Mattsson till vårt förfogande för att 
dryga ut startfältet lite.  
 Första kvällen bjöd på individuell 
tävling med annorlunda resultaträk-
ning. Man spelade två brickor med 
en lottad partner och det paret som 
samlat ihop mest helpoäng på ronden 
flyttade ett bord. En taktisk följd av 
detta var att man kunde hamna i det 

exotiska kontraktet 1c med sex över-
trick på andra brickan, eftersom man 
ändå tagit en bet på brickan innan… 
 Dag två drog det verkliga spelet 
igång. Med förstärkning av ett lokalt 
juniorpar spelade vi lagmatcher där vi 
gick runt på tre lag. Varje match var 
20 brickor lång och av dessa 20 var 
de allra flesta slumpmässigt lagda. Då 
och då dök det dock upp en instruktiv 
giv preparerad av PO, ta till exempel 
denna: 

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

Det finns ett hundraprocentigt spel-
sätt efter hjärteress i utspel mot kon-
traktet 4s.
    Om man upprepade gånger spelar 
hjärter från bordet och sakar lågfärgs-
förlorare på handen blir så småningom 
hjärterknekt stor. För att detta ska 
vara möjligt behöver du dock tre in-
gångar till bordet, något som bara går 
att få i en färg: trumf. Med andra ord 
behöver du stjäla högt redan i första 
stick, för att i ett senare skede ta dig 

in på bordet på spaderåtta liksom spa-
dertre. 
 Intressanta givar fanns det gott om, 
även när inte PO haft ett finger med i 
spelet. Ett knepigt budläge dök upp, 
när motståndaren till vänster öppnade 
med 21, som visade fyrkorts hjärter 
och en femkorts lågfärg samt under 
öppningsstyrka. Det gick pass fram 
till följande kort: 

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

Vid bordet valdes till slut pass, ett 
kostsamt beslut när storslam bara 
hängde på en korrekt spadergissning, 
de 23 honnörspoängen till trots. Gi-
ven:

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

 
TANKENÖTTER

Jag är nog inte ensam bridgespelare att 
fascineras av tankenötter. Många såda-
na bjöds det på, både bridgerelaterade 
och icke bridgerelaterade. 
 Bland annat testades vår allmänkun-
skap hårt under den dagliga tipspro-

TEXT: IDA GRÖNKVIST, ÖREBRO

Sommarvärmen höll på att ge med sig första veckan i september, 
vilket tvingade bridgespelare på altaner och balkonger att åter-
vända till spel på klubbar och vid köksbord. För åtta juniorer var 
det dock en alldeles särskild vecka.

Juniorer trimmades i Polen
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menaden, där allt ifrån världens fem 
största tennisspelare till antalet med-
lemsländer i WBF (123 stycken, tro 
det eller ej) var uppe till diskussion.  
 Även måltiderna slutade i heta argu-
mentationer efter utmanande frågor. 
Till slut kom vi fram till att detta nog 
var den enda handtypen där 3 sang 
står, oavsett vem som är spelförare:

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

Given var förstås hämtad från PO 
Sundelins svåra problem här i tid-
ningen.
 
PARTNERSKAPSPROV

Ett av de mest uppskattade inslagen 
under helgen var partnerskapsproven. 

Många var vi som tackade för att vi 
passat ner partnerns upplysningdubb-
ling i teorin och nu förhoppningsvis 
skulle slippa göra det i praktiken. 
Många var vi också som insåg hur 
snabbt överenskommelserna tar slut i 
en budgivning och hur viktigt det då 
är att ha en aning om hur ens partner 
resonerar generellt.  
 En väldigt givande övning för 
detta var en där vi fick en stencil på 
tio skruvade budgivningar med upp-
gift att måla upp en hand man skulle 
kunna tänkas ha. Partnern fick sedan 
budläget och den hand du skissat upp 
och skulle prestera ett rimligt bud. 
Enkelt? Knappast…  
 Sammanfattningsvis blev det fem 
intensiva, roliga och oerhört lärorika 
dagar på den polska landsbygden som 
stärkte både partnerskap, laganda och 
vänskapsband. Vi är PO Sundelin och 
Svensk Bridge extremt tacksamma för 
denna möjlighet vi erbjöds och hoppas 
på framtida arrangemang av detta slag 
inför andra mästerskap! 

Träningslägret var en lite sent 
påkommen idé, så det fanns inte 
pengar i varken fonder eller ju-
niorbudgeten – egentligen. Men 
ansvarige Roger Wiklund hittade 
någon nödfallsutgång och erbjöd 
viss ersättning från sin budget  (om 
han nu skulle ”låna” från nästa år 
eller hur han tänkt sig…)
 En rundfrågning bland tänkbara 
bidragsgivare gav ett mycket po-
sitivt resultat; deras välvilliga stöd 
täckte hela kostnaden för resor och 
läger så att Roger fick tillbaka sina 
pengar.
Några vill vara anonyma, men de 
övriga vill jag gärna tacka officiellt:
 • Ralf Byström
 • Johan Dieden
 • Ingvar Essegård
 • BK S:t Erik
 • Örebrodistriktet
 Se FSB:s sida ”Juniorbloggen”, 
(klickbar uppe till vänster) där det 
berättas om lägret.
 Det hela har väckt intresse hos 
en mängd länder så det är inte 
omöjligt att flera läger av samma 
typ kommer att arrangeras på eu-
ropanivå.

PO Sundelin

 ETT STORT TACK TILL SPONSORERNA

Riksläger 2011
21-24 april       Örebro

Mer info: www.svenskbridge.se

    Bridge från morgon
              till kväll ! !  ! ! 

                      Påsken är
                      räddad ! ! ! 

                Pris: 1.500 kr 
         inkl boende, mat 
& spel. 

De enda förkunskaper 
som krävs för att 
delta på lägret,  
förutom att 
man har ett 
gott humör, är 
att man hjälpligt 
kan spela bridge. 
Man behöver inte 
vara någon stjärna.

PO. 
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För någon månad sen tipsade en vän 
mig att det återigen skulle gå en Pro-
Am tävling i Köpenhamn. Pro-Am är 
ett par sammansatt av ett proffs (Pro)
och en amatör (Am).
 Jag är en vanlig klubbspelare som 
spelade och vann den tävlingen ihop 
med Sabine Auken för några år sedan. 
Den gången bestämde jag att jag skulle 
bjuda på Zia nästa gång tävlingen 
skulle gå. Men tävlingen hade inte gått 
sedan dess. Så ingen Zia. Förrän nu. 
Om bara några veckor. Tjoho! sa jag 
och rusade hem för att kolla på da-
torn. Men ack, ack. Bredvid Zia stod 
inget bud. Istället stod det: ”Sponsor 
paket”. Vad då? Senare mailväxling 
avslöjade att det betydde att någon 
redan hade förköpt Zia. Ursäkta mig, 
men hallå. Vilken orm! 
 När jag hade gått och retat mig på 
detta ett par veckor så kom jag ändå 
fram till att jag hemskt gärna vill spela 
tävlingen. Jag började undersöka 
vilka andra som fanns att bjuda på. 
Det fanns många superbra spelare att 
bjuda på, men jag fastnade för Frede-
ric Wrang. Han hade ju tidigare spelat 
med Ulf Nilsson som jag haft som 
lärare plus att några andra kompisar 
talade varmt om honom. 

PRINS hENRIK BESKyDDAR

Copenhagen invitational är en flerda-

garstävling med höga priser för in-
bjudna spelare. Tävlingen har danske 
prins Henrik, som spelat bridge sedan 
han var barn, som beskyddare. 
 Evenemanget inleds med en Pro-
Am och det var den jag skulle spela. 
Och prinsen. Och några till. Jag instal-
lerade mig på mitt fina rum på Tivoli 
Hotel i god tid. Det fanns gott om tid 
att sitta på rummet och bita på nag-
larna. Lite för mycket tid faktiskt. Jag 
var mycket nervös. 
 När jag kom ner till Tivoli Con-
gress center där tävlingen hölls, 
kände jag ganska snabbt igen Frederic 

Wrang. Han var hur rar som helst och 
min nervositet släppte lite. Frederic 
kände alla och var oerhört noga med 
att presentera mig för var och en. Det 
var flera jag kände igen från förra 
gången jag var med. Sabine Auken t ex 
som jag såklart gick fram och hälsade 
på. Sen gick Frederic fram till Zia och 
jag hängde på. Zia hälsade vänligt och 
jag berättade då att jag hade träffat 
honom tidigare och när.
 – Ah, yes, you won. Now I remem-
ber you. (Övers. Aha, ja, du vann. Nu 
kommer jag ihåg dig.)
 Zia nickade lite.

Med gräddan av bridgeproffs

TEXT: INGERUN SyRÉN-SJÖSVÄRD, KUNGÄLV  FOTO: IB LUNDBy, DANMARK

Ingerun Syrén-Sjösvärd berättar om hur hon som vanlig klubbspelare 
kunde delta i en tävling med världsstjärnor som Zia Mahmood,  
Sabine Auken och Geir helgemo.

BRIDGEPRINSEN. Prins Henrik (t v) och hans Pro-partner, fransmannen Philippe 
Cronier, diskuterar system.

I N T E R N A T I O N E L L T  C O P E N h A G E N  I N V I T A T I O N A L
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 – I remember you too, sa jag. (Da-
gens understatement.) (Övers. Jag 
kommer ihåg dig också.)
 – She beat me. I hate her, sa Zia. 
(Övers. Hon slog mig. Jag hatar 
henne.)
 – I don’t hate you, sa jag. (Övers. 
Jag hatar inte dig.)
 Tävlingen började. Det var lätt och 
roligt att spela med Frederic. Han var 
inte en sån där som klagar eller, etter 
värre, sitter tyst och ser lidande ut. Jag 
fick lära mig en del under tävlingen. 
Bland annat i en bricka mot Gunnar 
Hallberg. Budgivningen gick något i 
stil med:
   

SyD	 väSt	 norD	 öSt
Ingerun	 	

   pass
pass pass 12 D 
1s 2c 2s 3c 
3s pass pass pass

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

Utspel: klöverfem.
 Efter att ha tittat på brickan en 
stund kom jag fram till att det måste 
sitta honnör-andra i trumf för att det 
skulle gå hem, så jag spelade på det. 
Jag inledde trumfbehandlingen med 
liten spader från bordet mot knekten, 
jag menar bonden. Det satt faktiskt 
honnör-andra, men jag gick ändå en 
back.
 – You could have guessed the 
trumps and then it would make, sa 
Gunnar Hallberg. (Övers. Du kunde 
ha gissat trumfen och sen hade det gått 
hem.)

Svensk seger i Köpenhamn

Ton Hanlon (t v) och Gus Hansen.            Peter Bertheau och Fredrik Nyström.

Efter 10 brickor mot vart och ett av de 
andra 15 inbjudna paren fick svensk-
duon Peter Bertheau–Fredrik Ny-
ström på nya och flotta Tivoli Con-
gress Center en efterlängtad framgång 
och vann efter stabilt spel. Svenskarna 
tog täten i tävlingen tidigt och kunde 
sedan relativt lätt bevaka sin första-
plats.
 Tvåa i tävlingen blev det italienska 
paret Norberto Bocchi– Augustin 
Madala och tredjeplatsen gick till 
Krzystof Martens–Krzystof Jassem. 
Englandsboende Gunnar Hallberg 
slutade sjua i par med Philippe Cro-
nier, Frankrike.
 Mycker uppmärksamhet riktades 
också till ”sidotävlingen”, inledande 
Pro-Am, där såväl Prins Henrik som 
världsstjärnan i poker, Gus Hansen, 
deltog. Prins i poker verkade fung-
era bättre i bridge, för Gus vann med 

irländske Tom Hanlon. Som kuriosa 
kan nämnas, att Gus har varit med på 
People Magazines lista över världens 
50 sexigaste män. I poker har Gus bl a 
vunnit flera stora turneringar, som t ex 
The Aussie Million. Efter den turne-
ringen kunde han sätta in omkring 11 
miljoner kronor på kontot. I Pro-Am-
turneringen vann han två flaskor vin, 
men såg lika glad ut som om det var 
ännu en miljonvinst han kammat hem. 
 Gus menar, att det i bridge finns en 
tendens att peka finger åt partnern el-
ler motståndarna när något fel begåtts, 
men att man lätt glömmer sin egen del 
i misstaget. Från pokerborden vet han 
att man emellanåt gör fel, så det bästa 
är bara att lära sig av dem.
 Inte helt oväntat, anser Gus att 
bridgespelare generellt spelar alltför 
stereotypt, vilket gör det lätt för mot-
ståndarna att läsa dig. 

TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: IB LUNDBy, DANMARK

Copenhagen Bridge Invitational var en 16 par lång parad 
av bridgestjärnor.

>
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   Förra brickan hade jag spelat 41 
med två övertrick, varpå hans kom-
mentar varit ”You play like a pro”. 
(Övers. Du spelar som ett proffs.) 
 En sådan skicklig smickrare får lätt 
all min uppmärksamhet, så jag hängde 
nu på vart och ett av hans ord. 
 – Since my partner doubled he 
is more likely to have three trumps 
so you should start with the ten of 
spades. (Eftersom min partner dubb-
lade är det mer troligt att han har 
tre trumf, så du skulle ha börjat med 
spadertian.)
 Såklart! Jamen superdumt att jag 
inte gjorde så. Men, men, små steg i 
taget. 41 med två övertrick på förra 
brickan var förresten ett standardre-
sultat. Men i alla fall. Trevlig karl, den 
där Gunnar Hallberg. 
 Tävlingen gick så fort att jag nästan 
inte hann andas innan det var dags för 
sista ronden. Med den – en liten över-
raskning. Vår sista rond skulle visas på 
BBO vugraph, dvs visas på Internet. 
Wow! Hur coolt är det? Och kan-
ske lite... hemskt? Vugraphen följde 
samma par hela tävlingen. Det var 
den kände pokerspelaren Gus Hansen 
med sin Pro-partner Tom Hanlon. 
Första brickan började. Vi bjöd oss 
snabbt upp till 61. Det var pokerstjär-
nans utspel. 
 – Jag funderar på att göra något 

crazy, sa pokerstjärnan.
 – I like it, sa hans partner. (Övers. 
Det tycker jag om.)
 Vad var det här för en snacketolva? 
Men detta är förstås show-bordet, 
tänkte jag sen. Det förväntas helt en-
kelt av dem att de showar lite.
 Till slut spelade Gus ut rutertio el-
ler kanske nian. Så här såg det ut:

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

Inte så bra. Varför skulle han spela ut 
ruter? Med trumf eller spader ut så 
hade det kunnat gå hem. Nu känns 
det chanslöst. Argh. Och allt visas på 
BBO. Finns det någon rutersättning  
som gör att det kan gå hem nu? 
 Om Pro-spelaren har både esset och 
damen så är jag chanslös. Det hjälper 
inte ens om pokerstjärnan har damen 
för jag kan inte komma ifrån ett tapp 
till klöveress senare. Hm... han sa att 
han skulle göra nåt crazy. Om han nu 
har gjort något så hialöst som att un-
derspela ruteress, då går det hem. Po-

kerspelare är väl lite vilda, eller hur? 
Tja. Sagt och gjort, jag bad om kungen 
från bordet. Den gick till Östs ess och 
sedan fick de två spel på  ruterdam 
och klöveress. 
 Pokerstjärnan spelade alltså ut från 
damen. Crazy och crazy? Så himla 
crazy var väl inte det, tycker jag. Att 
underspela esset däremot, det hade 
man kunnat kalla crazy!
 Nästa bricka är lite luddig i minnet 
men det gick iallafall bra på den när 
jag spelade liten upp mot K-10-x-x i  
spader och Pro-spelaren duckar från 
D-kn-x. Det skulle han inte ha gjort, 
för jag spelade på tian och kontraktet 
som kunde gått back gick istället hem 
med ett övertrick. Inte så dumt. 
 Efter tävlingen dukades det upp till 
buffé och prisutdelning. Gus Hansen 
med partner Tom Hanlon vinner hela 
tävlingen. Jag och Frederic slutar trea 
på Öst-Västs ledd. Två flaskor vin 
blev belöningen. Frederics partner 
Juan Carlos Ventin, vinner tredje pris 
på andra ledden.
 Innan jag går för kvällen passar jag 
på att hugga tag i arrangören, Lars 
Blakset. Jag vill förboka Zia till nästa 
år redan nu. Men Lars vägrar sig låta 
övertalas till detta. Jag får maila ho-
nom nästa år, som han sa, så får vi se. 
Typiskt. Men kanske. 
 Kanske blir det Zia nästa år.

Ingerun (t v) i par med Frederic Wrang.                                      Många spelare ville ha ett eget bridgeproffs för en kväll.

>

>
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K N E P  &  K N Å P  K O R S O R D E T

Namn .....................................................................................................................................

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

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

KORSORDET 1/2011
VÅGRÄTT
  1) Klassisk välkomstdrink (11).
  8) Batting (5).
  9) Håller kurs (7).
10) Hedvig Taube (8).
12) Kan ibland förorsaka dig  
 besvärande grannlåt (4).
14) Framkallar en positiv hjärtattack (13).
17) Skoga för Christer (4).
18) Stark drink som låter vildmark (8).
22) Kroppsfixering (7).
23) Teaterlinje (5).
24) Ger kontrollupplysning (11).

LODRÄTT
  1) Apart (5).
  2) Andeväsen (5).
  3) Åter i kronans kläder (8).
  4) Handling som gör slut på handling (13).
  5) Del av förnäm del i huvudstad (4).
  6) Sådan tystnad kan råda, fast  
 knappast vid ett bridgeparti (7).
  7) Påtagligt klädsam franska 
 även verbalt (7).
11)  Nöt som kan associeras med 
 vad vi har i handen (3).
13)  En bjudning där man får röka, 
 nånstans i Skåne får man söka (8).
14) Här var tyrannen god (7).
15) En italienare med fart, tycker en 
 Michael så klart (7).
16) Tidigare kontinental samarbets -
 organisation  (3).
19) Han blev älskad av sin publik,  
 för sin röst som var unik (5).
20)  Gnat och tjat (5).
21)  En speciell har Falu koppargruva 
 gett upphov till (4).

KOMMENTARER & VINNARE
Våg. 26. En av de starka dryckerna på 
systembolaget var Örebro  Överste  
Brännvin, som försvann på grund av 
för liten efterfrågan. Översten som var 
pappan till snapsen var greve Hugo 
Jacob Hamilton.
 Lod 2. Vid filmatiseringen av Bombi 
Bitt och jag var Eli  Frithiof Nilsson 
Piratens alter ego. Bombi Bitt spelades 
av en ung Stellan Skarsgård. Eli 
spelades av Reiner Albrecht. Året vi såg 
denna TV-serie för första gången var 
1968.
 Lod 19.  Det är en  Grip  som finns 
i Malmö (MMÖ) stadsvapen. Gripen 
har en örns framkropp och ett lejons 
bakkropp.
 Dessa fem lyckliga vinnare drogs ur 
den insända korsordshögen och kom-
mer att få presentkort med posten: Lars 
Brundin, Göteborg, Ann-Marie Jo-
hansson, Kristianstad, Carl Klingspor, 
Norrköping, Claes Landin, Helsing-
borg och Gunilla Sundström, Smara.
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KORSORDET

Om du inte vill 
klippa sönder din 
tidning går det 
bra att kopiera 
denna sida! 

Lösningar 
skickas senast  
15 mars till:  
Bridge, Villa 
Cicero,  775 70 
Krylbo.  
Fax: 0226-130 48.

LÖSNING KORSORDET 5/2010
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K G R R U S

Ö V E R S T E S P Ö K E
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Tänk om det hade funnits en långfilm 
om bridge! Rollfördelningen hade i 
vart fall varit enkel, med Omar Sharif 
i huvudrollen, kanske en Jodie Foster, 
en kombination mellan utseende och 
hjärna, som den intellektuella hjäl-
tinnan. Men vem hade du valt som 
regissör? En ledtråd kan vara, att söka 
i tidningarnas bridgespalter, för att 
se vilket språk som används. Skvisar 
är nästan alltid ”obarmhärtiga”, för-
bindelserna är alltid ”väl bevarade” 
och en 4-1-fördelning är alltid ”dåliga 
nyheter”.
 Alla kort högre än tian sakas aldrig 
utan kommentaren ”som han spek-
takulärt gör sig av med”. Skribenten 
målar med breda penslar, så man 
dubblar inte utan ”svingar yxan” och 
1100 ut blir ”en massaker” eller ”ett 
blodbad”.  ”Storm på hand” och andra 
”monster” är frekventa inslag – och 
någon gång kan man läsa om hur en 
genomsnittlig klubbspelare kan bli 
upphottad till en figur i en Quentin 
Tarrantino-film, utan alltför stor an-
strängning.
 Men det finns en stilla och sober 

sida av bridgen, såväl som den våld-
samma och de framgångsrika spelarna 
är ofta de, som kan hålla sig kontrol-
lerade och logiskt sansade.
 Du får äran att spela 62 framför en 
mysig liten brasa efter en utsökt mid-
dag i goda vänners lag.

SyD	 väSt	 norD	 öSt
Du	

  1s pass
22 pass 32 pass 
62		 pass pass pass

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

Väst spelar ut klöveråtta mot din lill-
slam. Hur spelar du?
 Du har fem ruterstick. Fyra klöver-
stick kan etableras, genom att pressa 
ut kungen, och du får fem klöverstick 

Zia Mahmood.

TEXT: ZIA MAhMOOD, NEW yORK   FOTO: PETER VENTURA, KARLBO

Zia är en av världens största ”bridgestars”. Med Zia som motståndare kan man 
vänta sig något udda, för han har ett rykte om sig att lösa situa tioner, både i 
budgivning och spelföring, med en stor portion fantasi.
 Denna gång berättar han om en stillsam mask.

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

 
En stillsam mask

om masken går. Men… ta en extra titt!
 Om Väst har spelat ut en klöver-
singel, har du inte ingångar till att slå 
klövermasken två gånger över Öst. 
 Säg att vi vinner utspelet med klö-
vernio, tar tre ronder trumf och är 
hög på bordet. Vi kastar en hjärter på 
spaderess och maskar sedan i klöver. 
Den lyckas, men Väst är nu renons 
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och du måste tillbaka till bordet för att 
maska igen.
 En bet.
 Så, hur spelar du?
 Vad sägs om att bara ta två trumf-
ronder – damen och kungen – innan 
du slår klövermasken? Om Väst star-
tat med trekorts trumf kommer han 
att stjäla – och det hela slutar återigen 
med att du är ett stick kort, då Väst 
stjäl av dig en vinnare. De gånger Väst 
inte kan stjäla, d v s han har färre än 
tre trumf eller kan följa färg i klöver, 
så kommer du givetvis att klara ditt 
kontrakt. Men ska du verkligen satsa 
på så dåliga odds?
 Vänta ett ögonblick. Hur går det då 
om du bara drar en trumfrond, med 
träkarlen inne, innan du maskar i klö-
ver? Väst kommer att stjäla, visst, men 
nu har du ingångar till träkarlen för att 
upprepa klövermasken, kasta bordets 
hjärterförlorare på den fjärde klövern 
och stjäla en hjärter på bordet – som 
ger det tolfte sticket.
 Given:

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

Denna spelföring kommer att lyckas 
alla gånger Väst har en, två eller tre ru-
ter tillsammans med singel klöver. Det 
är din bästa chans på denna giv. En 
stillsam mask, tajmad med perfektion. 
Inte obarmhärtig, inte spektakulär 
eller våldsam, men elegant. 
 Väldigt elegant!

”helgeness” flaggar ut

Det norska landslagets superduo, Geir 
Helgemo (t v), 41, och Tor Helness, 
53, flaggar ut och spelar för – Monaco! 
 Monacos landslag har aldrig hävdat 
sig i internationella sammanhang, men 
den tiden är nog förbi. Fr o m 2012 
ska stormrike schweizaren Pierre 
Zimmermanns proffslag utgöra Mona-
cos landslag. I laget kommer italienska 
storstjärnorna Fulvio Fantoni och 
Claudio Nunes, rankade som etta och 
trea i världen, att spela tillsammans 
Zimmermann själv i par med Franck 
Multon samt norska ”Helgeness”, dvs 
Helgemo och Helness. 
 Tor Helness bekräftar till Bridge 
i Norge att han och Helgemo blir 
landslagsspelare för Monaco. Avtalet 
med Zimmermann är fyraårigt och 
sträcker sig alltså fram till 2016, men 
blir satsningen lyckad kan det bli tal 
om en förlängning.
 Alla spelare måste formellt flytta till 
Monaco. För att få representera landet 
måste de ha varit registrerade mone-
gasker i minst två år. 
 ”Helgeness” var i Monaco i decem-

I N T E R N A T I O N E L L T  ” h E L G E N E S S ”  F L A G G A R  U T

TEXT: PETER VENTURA, KARLBO   FOTO: JONAThAN STEINBERG, KANADA   KÄLLA: BRIDGE I NORGE

ber för att skriva under alla papper.
 – Vi blev mottagna med öppna ar-
mar. I Monaco ser de fram emot att få 
ett slagkraftigt landslag i bridge. Det 
har de aldrig haft, säger Tor Helness.
 ”Helgeness” gör nu som en lång 
rad av världens bästa idrottsstjärnor 
gjort. I lilla Monaco bor bara 30.000 
invånare och dessa betalar noll pro-
cent i inkomstskatt. Det är självklart 
frestande, i synnerhet som lönen är 
hög. ”Helgeness” medger att de kom-
mer att bli bland de bäst betalda av 
världens bridgeproffs.
 – Helst skulle jag vilja spela för 
Norge, för det kommer naturligtvis 
inte att bli samma känsla att höra Mo-
nacos nationalsång, utifall vi skulle 
vinna något. Jag lever av att spela 
bridge, så visst är pengarna viktiga.
 Zimmermann lägger i sammanhang-
et svindlande summor på sin dröm om 
att vinna bridgeväldens största titlar. 
Alla spelare är heltidsanställda och får 
tillgång till en egen lägenhet i Monaco. 
 – Målet är helt klart att vinna Ber-
muda Bowl (VM), säger Helness.
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S P E L T E K N I K  L I T E  S V Å R A R E . . .  L Ö S N I N G A R

LÖSNING PROBLEM 1

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

Du har spelat ut en spaderhacka till 
Östs kung och Syds ess.  På ruteress 
och dam bekänner Öst med nian och 
tian. Vad vänder du med och varför?
Spaderfortsättning ger två stick. 
Räcker det?
 Frågan är vad Syd kan tänkas ha i 
hjärter och klöver. Har han 3K-x-x 
och cE-D måste du slå ifrån dig med 
spader (tian är bäst). 
 Med 3K-D-x och cE-x krävs det 
klöver innan Syd hinner etablera ett 
hjärterstick. Öst måste ha nian vid 
sidan av damen.
 Med 3D-x-x och cE-D så går det 
bra  med allt utom klöver eller hjär-
teress.
 Med 3K-D-x-x och cE så är det 
bråttom med klöver. 
 Finns det något som tyder på det 
ena eller det andra?
 Syds händer kan alla stämma med 
hans budgivning, men hur är det med 
Östs? Du vet att Öst har fyra spader. 
Med 4-4 i högfärgerna hade han svarat 
13 på din öppning. Alltså har Syd fyra 
hjärter och singelklöver och du ska 
fortsätta med klöver.

 Men spela en honnör så att inte Öst 
frestas sätta i damen.

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

Given ingick i Chip Martels Bols Tip-
sartikel för tjugo år sedan – Play With 
All 52 Cards.

LÖSNING PROBLEM 2

Så här satt det i dina 4s:

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

Du har fyra takförlorare utanför hjär-
tern. Den masken måste förstås gå, så 
slå den – och slå den igen…
 Det kan verka slöseri att stjäla alla 
dina höga ruter men det är ju de enda 
ingångar du har till bordet. Alltså, 
stjäl utspelet, hjärtermask, ruterstöld, 
ny hjärtermask, hjärteress, ruterstöld, 
hjärtersex och saka klövertvå.

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

Vem ska stjäla hjärtersex?

LÖSNING PROBLEM 3

Det ser ut som om du bara kan bli av 
med en av klöverförlorarna på spade-
ress. Om Nord har spader- och klö-
verlängd kan du skvisa honom, men 
med tanke på att han visat åtta kort i 
dom röda färgerna, så är det en dålig 
chans.
 I stället måste du hoppas att Syd 
har längd i båda svartfärgerna. Stjäl 
hjärtertian och ta för alla trumf för att 
åstadkomma följande läge, där Syd 
ännu inte sakat något i stick sju:

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

Syd måste ge upp någon av längderna. 
Lägger han klöver måste du visserli-
gen låta spaderesset frysa inne men får 
i gengäld två extra klöverstick. 

LÖSNING PROBLEM 4

Du ska ta alla stick med spader som 
trumf.

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

Inled med ruterkung och avblockera 
bordets åtta. Stjäl en hjärter.
 Spela Östs sista trumf och om Syd 
 A) sakar ruter står dina ruter.
 B) sakar klöver gör du också det. 

Lite 
svårare... 
Lösningar
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Nord måste behålla sitt klöverhåll och 
hållhjälpen i ruter, annars kan Syds 
nia maskas ut. Han måste alltså lägga 
sin hjärter. På klöveress skvisas Syd i 
hjärter och ruter.
 C) sakar hjärter gör du dig av med 
rutersexan och Nord blir skisad i hjär-
ter och klöver på ruterdam.

LÖSNING PROBLEM 5

Efter Nords UD kan vi placera alla 
utestående honnörer hos honom, dvs 
korten sitter ungefär så här:

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

Det gäller att inte låta sig förvillas av 
överflödet i klöver. Om du väljer att 
saka något på klöverkung och maskar 
i någon rödfärg, så vänder bara Nord 
tillbaka i den färg du sakat.
 Vinn därför utspelet med esset och 
stjäl en klöver högt. Spela sedan en 
hög spader till bordets ess. Stjäl klö-
verkung högt och fortsätt med trumf 
till bordets tia. Släpp hjärterknekt till 
Nords dam.

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

Nord kan vända med
 A) hjärter. Ta för tian, inkassera 

ruteress varpå Nord blir skvisad när 
du tar för bordets trumf och sakar 
handens ruter. 
 B) ruter. Ta för damen och hjärte-
ress innan du spelar trumfen i botten 
och sakar handens hjärter. Nord skvi-
sas igen.
 C) klöver mot dubbelrenons. Saka 
en hjärter från bordet och stjäl på 
handen. Ta för hjärteress och pressa ut 
hjärterkungen – stjäl om Nord täcker.

LÖSNING PROBLEM 6

Här gällde det 61 med spadertio i ut-
spel (många slammar den här gången).

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

Det är lite dåligt med ingångar till 
bordet, för att slå båda lågfärgsmas-
karna.
 En acceptabel plan är att trumfa ut, 
ta för klöveress för att kolla om Nord 
har renons, trumf till bordet, saka en 
ruter på spaderess och spela ytterligare 
två gånger klöver. Om damen faller el-
ler Nord kommer in, har du 12 stick. 
Om Syd har klöverdam får du hoppas 
att rutermasken går. Hemgångschan-
sen torde vara sisådär 80%.
 Men vad sägs om följande? 
 Uttrumfning, E-K i klöver, trumf 
till bordet och spaderess med klöver-
sakning.
 Nu är det dags för klöverknekten. 
Om inte Syd har damen sakar du ru-
terfyran och får ruterhjälp som nyss. 
Om Syd täcker stjäl du och slår ifrån 
dig med ruterhackan. Kommer Syd 
in, så får du som nyss maska med da-
men, men tilläggschanserna utöver det 
första spelsättet är, att Nords ruter är 
singelkung eller K-kn eller någon  
K-kn-10-kombination eller sexkorts-
färg vilken som helst. Totalt blev det 

en förbättring – med risk för felräk-
ning – till cirka 84%. 

LÖSNING PROBLEM 7

Tack, Pontus och Johnny!
 I 61 har Syd visat 10-12 hp med 
sexkorts spader och visat upp spader-
kung och de båda röda damerna. 
 Det är uttrumfat och du har efter 
en ruterrond (då Syd satte i damen) 
och spaderdam spelat klöver till dam, 
kung och hacka. 
 Om Syd bekänner på den andra 
rutern fullföljer du din plan att maska 
i klöver.
 Annars:

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

Om detta var den ursprungliga sitsen 
fortsätter du med tre gånger ruter och 
kastar klöver. 

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

Nord måste vända mot dubbelrenons 
och klöverförloraren försvinner. Det 
hade inte hjälpt Syd att ta för klöver-
ess, eftersom han då tvingats vända in 
i klövergaffeln eller mot dubbelrenons 
och låta spelföraren bli av med klöver-
förloraren.

S P E L T E K N I K  L I T E  S V Å R A R E . . .  L Ö S N I N G A R
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Poker-proffset Gus Hansen vann 
– nu i bridge. Vad säger han? Den 
fyndigaste pratbubblan vinner ett 
present kort. För slag till pratbubbla 
vill vi ha senast den 15 mars till 
adressen: Bridge, Villa Cicero, 775 70  
KRYLBO. Det går även bra att faxa 
på 0226-130 48 eller skicka e-post till 
bridge@svenskbridge.se.

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

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

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

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

Tommys lagom svåra 
problem... Lösningar

PROBLEM 1

Utnyttja nian till att spela upp mot 
hjärterkung. Hela given:

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

Hjärterkung ger hemgång även om 
Öst ingriper med esset och returnerar 
spader, eftersom bordets spader ser till 
att Öst-Väst får högst tre spaderstick.
 Satsar man på att spela upp mot 
spaderkung, vilket man kanske kan 
tycka vara riktigt om högfärgsessen 
byter plats, blir det ändå straff i kon-
traktet. Öst ingriper med spaderess, 
varefter hjärtervända straffar kontrak-
tet.

PROBLEM 2

Ta för hjärterkung och spela hjärter 
till ess och stjäl en tredje rond. Hela 
given:

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

Väst sakar bäst ruter på tredje hjär-
tern. Ni spelar nu in honom på trumf-
dam. Eftersom rutervända direkt ger 
hemgång spelar Väst en klöver. Du 
passar på att maska med klövernio och 
har därmed skaffat er en extra ingång 
till bordet. Du utnyttjar den till att 
godspela den femte hjärtern med klö-
veress som ingång för ett rutersak.

PROBLEM 3

Spela ruterknekt i andra stick! Hela 
given:

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

Bäst släpper Öst sticket. När nästa 
ruter avslöjar sitsen, får Öst vinna det 
sticket billigt. Motspelarna fortsätter 
attacken på hjärtern men Syd har inga 
problem med att driva ut ruteress för 
hemgång, eftersom klöveress är ingång 
till bordet.
 Inleder man ruterbehandlingen 
med en hacka till bordet, straffar Öst i 
praktiken kontraktet, genom att avstå 
från att ta sticket. Ruter till knekt av-
slöjar sitsen men rutern går inte längre 
att godspela.
 Skulle Väst ha ruteress singel, hotar 
inget. Hjärtergaffeln är skyddad.

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

 PRATBUBBLAN

Björn Fallenius och Peter Fredin 
spelade hem silvret vid öppna 
VM-par. Vad säger de? Många 
bubblor handlade om att paret skulle 
tiga för att få guld, men vinnarbubb-
lan blev överraskande Var snäll och 
klia min vänstra axel också, Mowgli! 
som Gunnar Ohlson författat. Grat-
tis, Gunnar! Pris kommer till Askim 
med posten!

Var snäll och klia 
min vänstra axel 
också, Mowgli!



Precis som förra året gäller, att om man blivit utslagen i första run-
dans kval så är det fortfarande inte slut för det laget. Lag som pla-
cerar sig 33-64 kommer att få spela en bonuscup som går parallellt 
med huvudcupen. Den pågår ända fram till finalen och vinnaren/
förloraren i bonuscupen blir sammanlagt trea och fyra i tävlingen. 
Lag som blir utslagna i huvudcupen flyttas ned till bonuscupen och 
får där välja motståndare precis som i huvudtävlingen. Att tävling-
en heter Chairman’s Cup beror på att ordföranden för Förbundet 
Svensk Bridge, Mats Qviberg, sponsrar tävlingen.

GRÖNA
hISSEN

hUVUD
CUP

BONUS
CUP

Ê
PLAC. 1-32

PLAC. 33-64Ê

VINNARE
GÅR VIDAREÊ hUVUD

CUP

UTSLAGEN

TVÅ LAG
ÅTERSTÅRÊ FINAL

VINNARE
GÅR VIDAREÊ BONUS

CUP
TVÅ LAG
ÅTERSTÅRÊ MATCh

OM 3:E PRIS

FÖRLORARE
GÅR TILL

FÖRLORARE

UTSLAGEN UTSLAGEN

FÖRLORARE

FÖRLORARE
GÅR TILL

Chairman’s Cup (CC) är en tävling öppen för alla och spelas på Conventum,  
Örebro, 30 juli – 4 augusti. Det är en lagtävling som inleds med ett kval i 
form av Gröna Hissen (32 första vidare) och avslutas med raka cupmatcher. 

– Vinnarlaget 2010 –

STARTAVGIFT 
Gröna Hissen: max 2.000 kr/lag (125 
kr/junior, 500 kr/senior). Måndag och 
framåt: 500 kr/lag. Senaste anmälan 
fredag 29 juli kl 20.00. 

PRISER 
Fördelas som följer 1:a: 50.000:- ,  
2:a: 30.000:- , 3:e: 15.000:- ,  
4:e: 10.000:-  och 5:e/6:e: 5.000:-.
 
SPELUPPLÄGGNING (SE SCHEMA)
CC inleds lördag och söndag med ett 
kval i form av Gröna Hissen. Därefter 
vidtar två parallella cuper:  
• Lag 1-32 spelar huvudcup. Här
spelas om 1:a och 2:a plats.  
• Lag 33-64 spelar i bonuscupen. Här 
spelas om 3:e och 4:e plats.  
• Ett lag som förlorar i huvudcupen 
under cupmatcherna flyttas ned till 
bonuscupen.  
• Ett lag som förlorar i bonuscupen är 
utslaget. 

• Uppflyttning till huvudcupen går ej.  
• Avslutningen från och med tisdag är 
kvartsfinal, semifinal och final, alla över 
64 brickor. På finaldagen (torsdag) spe-
las även match om tredje pris (32 br).  
• SM-Par Veteraner och CC-kvalificering 
överlappar några ronder. Därför kan lag 
tillåtas starta i rond 3 av CC, givet vissa 
förutsättningar. (Se hemsidan.) 

DISTRIKTSLAG 
Alla distrikt får anmäla valfritt antal lag 
med gratis start i CC, förutsatt att föl-
jande villkor uppfylls: 
• Högst två spelare i laget får tidigare 
har deltagit i CC.
• Samtliga spelare i laget måste tillhöra 
samma distrikt.
• Laget måste bära distriktets namn. Vid 
flera lag t ex Örebro 1, Örebro 2 osv.
• Lag som fortsätter kämpa i cupmat-
cherna betalar 500 kronor/lag.  
• Distriktslagen har en tävling i tävling-
en om ett distriktspris på 10 000 kr till 
det lag som klarar sig längst i tävlingen.  

• Om två eller flera lag går lika långt i 
tävlingen spelas även här cupmatcher 
för att få fram en vinnare. Missa inte att 
anmäla minst ett lag till denna tävling! 
Kontakta din distriktstävlingsledare för 
anmälan.

SKÄRMAR OCH RAMA 
Med start i semifinalen kommer match-
erna att spelas med skärmar. Kvartsfina-
len, semifinalen och finalen kommer att 
sändas på internet. Ramateater på plats, 
där man kan följa spelet, kommer att 
arrangeras tisdag–torsdag. 
 
MÄSTARPOÄNG 
Från kvartsfinalen och framåt spelas 
om guldpoäng, medan de tidigare 
cupmatcherna och Gröna Hissen ger 
silverpoäng. I bonuscupen spelas det om 
silver- och guldpoäng enligt tävlingsreg-
lementet. 

VANDRINGSPRIS 
Vinnarlaget får förutom prispengar även 
en inteckning i kampen om vandrings-
priset. Seger ger 10 poäng. Den som 
först når 30 poäng vinner vandrings-
priset.

SYSTEMREGLER 
B-system gäller i Gröna Hissen och de 
korta cupmatcherna (lördag-söndag). 
Från och med de långa cupmatcherna 
tillåts A-system. Oavsett systemnivå ska 
deklarationer överlämnas till motstån-
darna direkt vid val av motståndare. 
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• Kortlek 
   med 48 givar

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

FACIT- 
SPELKORT

Nr 4 snart här!

  
NY!

MJUKPLAST-
BRICKOR

• Ny plånboksmodell med protokollficka. 

• Förbättrad och extra hållbar kvalitet med 
   extra punktsvetsförstärkningar.

• Finns i färgerna blå, gul och grön.

• Set om 8 eller 16.

Prisexempel:

Spela Bridge är Förbundet Svensk Bridges nya kursserie, 
sprungen ur ett nordiskt samarbete och systemet Nordisk 
Standard lärs ut. 
spela Bridge 1 är ett utbildningspaket för nybörjare 
i bridge, där varje utbildningspaket innehåller  
1 st kursbok, 1 st CD och 2 st kortlekar. 
spela Bridge 2 är ett repetitionspaket för nybörjare 
i bridge, där varje utbildningspaket innehåller  
1 st kursbok, 1 st CD och 2 st kortlekar. När du spelat alla givar i detta 
paket – hela 192 stycken – är du definitivt redo att spela tävlingsbridge eller 
träningsbridge på klubben. Mycket är repetition, men du får lära dig mer om 
bl.a. utspel, upplysningsdubblingen och det starka öppningsbudet 2c.
spela Bridge 3 och 4 planeras utkomma under sommaren 2011.

NYA KURSSERIEN – SPELA BRIDGE

ModernStandard
Del 1

av Mats Nilsland och Anders Wirgren

Det naturligabridgesystemet

Femte omarbetade upplagan2
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1978 lanserade Mats Nilsland begreppet Modern Standard. Det 

var det namn han gav det budsystem, som spelades i stora delar 

av Sverige och som kunde sägas vara ett svenskt standardsystem. 

Men han gick längre än så, när han i den första upplagan av Modern 

Standard, del I – Det naturliga bridgesystemet förklarade hur syste-

met hängde samman och varför vissa konventioner hade sin plats i 

det. Han lärde också ut nya, effektivare metoder för kortvärdering.

 Under åren som gått har Modern Standard utvecklats, vilket ock-

så avspeglas i de upplagor som följt på den första. Från och med den 

andra upplagan har Anders Wirgren varit ansvarig för omarbetning-

arna, men utan att bruka våld på Mats ursprungliga text. Resultatet 

av den femte upplagan, som kom 2010, är ett system, som fortfa-

rande lever upp till sitt namn: ett modernt standardsystem.
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