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PG Eliasson
 – ny landslagskapten för öppna laget 



Sommaren är snart här.
Välkommen till Bridgefestivalen 2012.
Boka in 27 juli – 5 augusti.

Bridgefestivalen i Örebro  
är den naturliga knutpunkten  
för alla bridgespelare. 

Här finns tävlingar för alla  
kategorier spelare.

www.svenskbridge.se
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INTERNET www.bridgeforlaget.se  GRATIS TEL/FAX 020-52 13 13  MAIL order@bridgeforlaget.se  BESTÄLL VÅR KATALOG!

Till Bridgefestivalen i Örebro kommer nya brickläggningsmaskiner av den nya supersnabba  
modellen MK4 att införskaffas och användas. Dessa säljer vi sedan med 20% rabatt på plats  
i Örebro, direkt efter det att den sista brickan är lagd. Så har ni ändå tänkt att införskaffa en brick-
läggningsmaskin inom en snar framtid är detta ett gyllene tillfälle. 

Eftersom maskinerna kommer att vara obetydligt använda gäller samma garantivillkor som vanligt, 
dvs 24 månaders fabriksgaranti (som täcker ev fel på maskinen) och öppet köp i 12 månader. 
Notera att det bara finns ett begränsat antal maskiner till salu, så först till kvarn...

Vill du köpa brickor och spelkort så rabatteras givetvis även det vid köp av maskin.

Under kategorin Duplicering och underkategori Nya 
på www.bridgeforlaget.se finner du mer information om 
brickläggningsmaskinen MK4 samt våra köpvillkor.

Det är möjligt att förhandsboka en  
av  maskinerna, genom att skicka  
mail till ventura@bridgeforlaget.se. 
Eventuella frågor kan också skickas  
till samma mailadress.

FESTIVALPRIS:  28.700:—  (Ord. pris 35.900:–)MK4

20% RABATT PÅ BRICKLÄGGNINGSMASKINER 
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Samtidigt som vi gläds åt att alltfler 
rena pensionärsklubbar ansluter sig 
till förbundet måste vi ta den stigande 
medelåldern på allvar.
 Jag vill inte säga att vi inom styrel-
sen givit upp slaget om att locka yngre 
spelare till bridgen, men alla som för-
sökt vet att det är betydligt lättare att 
knyta 50+ spelare till sig än juniorer 
och småbarnsföräldrar.
 Jag blir därför extra glad, då jag hör 
om klubbar som tänker utanför budlå-
dan – för att nå en yngre publik. 
 BK S:t Erik och Nya Bridgeskolan 
bjöd in till en intensivkurs riktad till 
personer under 35 år. Informationen 
om kursen gick ut via en sajt som 
mailar ut dagliga erbjudanden. Det 
initiativet var både innovativt och 
lyckosamt. 57 deltagare ramlade in för 
att delta i helgkursen. Ingen av dem 
hade spelat bridge förut.
 Efter helgen anmälde sig 16 på stå-
ende fot till fortsättningskursen. Målet 
är att deltagarna ska börja tävlings-
spela redan nu till sommaren. Snacka 
om intensivkurs!
 På tal om nya spelare, så är Ny-
börjarträffen, som arrangeras 16-29 

april, ett viktigt led i uppföljningen 
av kursverksamheten. För många nya 
spelare är Nybörjarträffen den första 
riktiga tävlingen. Dessutom får de 
jämföra sig med hela landet, eftersom 
den räknas som simultantävling, något 
som ger en extra nerv till tävlingen för 
nytillskotten. De 24 bäst placerade 
paren kvalificerar sig till SM-Par Ny-
börjarträffen, som spelas 29-30 juli på 
Bridgefestivalen i Örebro. 
 Visst håller din klubb årliga nybör-
jarkurser och arrangerar heat i Nybör-
jarträffen? 
 Sommaren närmar sig med storm-
steg. Den 18:e Bridgefestivalen blir 
förstås sommarens höjdpunkt. Se till 
att få med dig några trevliga medspela-
re och anmäl er till utmanande lagtäv-
lingen Chairman’s Cup! Misslyckas 
du med det, se då åtminstone till att få 
med partnern, för att delta i någon av 
den uppsjö av sidotävlingar som spelas 
varje dag. Nobbar också partnern – åk 
själv! Om du kommer till tävlingen 
minst 15 minuter före spelstart, är du 
garanterad partner i alla tävlingar med 
bronsstatus. Skriv nu in följande i 
kalendern: Örebro 27 juli-5 augusti!

Att vi är ett av få bridgeförbund i Europa som ökar antalet medlemmar  
år efter år, betyder inte att vi kan slå oss till ro. 

Nya sätt att nå yngre spelare

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

Mats Qviberg ordförande 
mqv@svenskbridge.se



KALENDERN
APRIL
15  Medlemsavgift som betalas
 fr o m idag inkluderar 
 spelåret 2012/2013
15  Fritt att byta klubb t o m  
 15 augusti
16-29  Nybörjarträffen
21-22  SM Lag Semifinaler
27-29  Landslagsuttagning 
 Damer, Tofta Gård, Orust.
28-29  Rekommenderad spelhelg  
 för SM Par Open, kval
29  Sista anmälnings- och 
 speldag för semifinaler i
 SM Par Damer, SM Par  
 Mixed, SM Par Veteraner
 samt SM Par Öppen klass
30  Sista dag för anmälan till  
 sommarkartan i Bridge
 nr 3/2012
 
MAJ
2 Fastställd finalplatsfördel- 
 ning för SM Par Damer,
 SM Par Mixed, SM Par  
 Veteraner samt SM Par
 Öppen klass ska finnas  
 tillgänglig
5-6  JSM-Lagfinal, Linköping
5-6  Guldmixed i Karlstad
17-20  SM Lag final, Örebro
 
JUNI
2  Patton Lagguld, Stockholm
3  Bridge 3/2011 kommer
 – inbetalningskort för  
 medlemsavgift bifogas
16  Krokbornsguld, Hällefors
30-1/7 Storsjöträffen guld, 
 Östersund

Förbundet Svensk Bridge, kanslli  Hattmakargatan 17, 803 11 Gävle  Telefon 026-65 60 70  Fax 026-12 25 00  Internet  www.svenskbridge.se  Kanslichef Lennart Persson,   

026-65 60 71, lpe@svenskbridge.se  Kanslist Stefan Vestlund, 026-65 60 72, sve@svenskbridge.se  Information & Webb Carina Westlin, 026-65 60 74, 

carina@svenskbridge.se Ekonomi Yvonne Ström, 026-65 60 70, yst@svenskbridge.se Verksamhetschef Micke Melander, 026-65 60 75, mme@svenskbridge.se

Rikskonsulent, Ruter- & Bridgematesupport Thomas Winther, 026-65 60 76, twi@svenskbridge.se och Tommy Andersson, 026-65 60 73, tan@svenskbridge.se 

Rikskonsulent Roger Wiklund, 026-65 60 77, rwi@svenskbridge.se  Rikskonsulent  Teknikansvarig Andreas Jansson, 026-65 60 78, aja@svenskbridge.se

FöRBUNDSINFO
ADRESSÄNDRING
Har du flyttat - 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!
 Adressändring via telefon, ring
kansliet på 026-65 60 70.

LöSENORD TILL hEMSIDAN
 
På baksidan av denna tidning,  
alldeles invid adressen, finns 
två sifferkombinationer. Den 
ena avser ditt medlems-id och 
den andra är ditt lösenord som 
behövs för att komma åt vissa 
delar på förbundets hemsida 
www.svenskbridge.se.
 Saknas lösenordet beror det på 
att du ändrat lösenord. 
 Du kan själv ändra ditt lösen-
ord till något du enklare kommer 
ihåg. 
 Efter inloggning på 
www.svenskbridge.se går man in 
under rubriken Mina sidor.

OM MEDLEMSAVGIFTER
KLUBByTE
Om ni har någon medlem som 
vill byta klubbtillhörighet så finns 
möjligheten att fritt göra det under 
perioden 15 april–15 augusti.  
16 augusti–14 april behöver kansliet 
godkännande från båda klubbarna. 
Observera att man bara kan repre-
sentera en klubb/säsong vad gäller 
Allsvenskan och DM/SM, oavsett 
om klubbyte godkänns.
 
MEDLEMSAVGIFT SOM BETALAS 
PÅ KLUBBEN
Om medlemsavgiften betalas
kontant på klubben kan avgiften
regleras via ruterkontot. Hör av
er till kansliet. Ange medlemsnum-
mer och vilket belopp det gäller så 
dras summan från klubbens ruter-
konto.
 
DUBBELBETALD MEDLEMSAVGIFT
När en medlem av misstag har
betalat sin medlemsavgift för andra 
gången under samma spelår
återbetalas avgiften till klubbens
ruterkonto, eftersom vi oftast
inte kan se avsändarkontot.
 
INBETALNINGSKORT
I tidning nr 3, i början av juni,
kommer inbetalningskortet för
nästa spelår. Används detta går
det inte att skriva något medde-
lande. Om man ”tappat” bort
inbetalningskortet kan man i
stället använda PG 25 10 42 – 8,
ange sitt medlemsnummer och
sin klubb i meddelandefältet.
 
öVRIGT OM MEDLEMSAVGIFTER
Frågor angående medlemsavgifter?
Kontakta kansliet! Tel 026-65 60 70
eller kansliet@svenskbridge.se.
 

 

Adressändra? 026-65 60 70 eller www.svenskbridge.se.
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Ledaren 3. Förbundsnytt 4. Innehåll 5. Ny kapten för öppna laget 6-9. Simon i kamp med världsstjärnor 
10-12. Årets spelföring 13. Bridgefestivalen 14-15, 17. Fråga Bridge 16-17. BBO 18-19. Nordisk Standard 
20-24. De har flest bronspoäng 25. Modern Standard 26-27. LK har ordet 28-29. Tommys lagom svåra 29. 
Steg för steg 30-33. hjärtstartare 33. Stormästaren som klipper till 34-35, 37. SCA - sponsor i 60 år 36-37. 
Lite svårare 38. Chairman’s Cup 39. Uppsalabridgen 40. Korsordet 41. Zia – magisk bridge 42-43. Boktips 
44-45. Lite svårare... lösningar 46-47. Bridge i Thailand 48-49. Tommys lagom svåra... lösningar 50. SM-lag 
för veteraner 51.

  Informativ artikel.      Artikel med enkla bridgetekniska inslag.     Artikel med bridgetekniska inslag.      Artikel med mer avancerade bridgetekniska inslag.

BRIDGE Officiellt organ för Förbundet Svensk Bridge  ISSN 1652-1943  Ansvarig utgivare Mats Qviberg, mqv@svenskbridge.se  Prenumerationspris 230:— per år  

Postgiro 25 10 42 – 8  Öppettider Mån – Fre 8.00-16.30 Redaktion Peter Ventura, redaktör  Bridge Villa Cicero,  775 70 KRYLBO  E-post bridge@svenskbridge.se

Produktion AB Svenska Bridgeförlaget, Karlbo  Illustrationer Arne Larsson, Sundsvall, & Webban, Härnösand  Tryck Tryckpartner  Utgivningsdata 10 februari – 20 april – 1 juni – 
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PG Eliasson
 – ny förbundskapten för öppna laget 

I N N E h Å L L  I  B R I D G E

Nordisk Standard

S I D  2 0 - 2 4

Simon i kamp 
med världsstjärnor

S I D  1 0 - 1 2

Årets giv 2011
signerad Geir Helgemo

S I D  1 3
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På Anslagstavlan har många gratule-
rat och önskat dig lycka till. Men upp-
draget som svensk landslagsskapten är 
svårt, obetalt och, vad många tror, i 
stora delar ett otacksamt jobb. Borde 
man beklaga istället?
 – Nej, nej, gratta på bara! Jag är 
medveten om att det finns problem, 
men jag gillar att ta de där jobben 
ingen annan vill ha. Jag gillar utma-
ningar! Utmaningen består i första 
hand av att få spelarna att prestera 
ännu bättre. Man ska komma ihåg att 
Sverige gått relativt bra på den inter-
nationella arenan. Men med de spelare 
vi har, borde vi kunna få ut lite till.
 Nästa mästerskap är EM i Dublin i 
sommar. När ska det laget tas ut?
 – I början av april, hoppas jag på. 
Jag vill helst prata med dem som kan 
vara aktuella ”face to face”, i den mån 
det går.  Sedan har vi ju Mind Games 

senare i höst, men EM är den turne-
ring jag prioriterar. Det är fullt möjligt 
att vi inte skickar exakt samma lag till 
de båda tävlingarna. Men det kommer 
inte att bli några uttagningstävlingar 
inför årets mästerskap. Däremot 
kanske det är en bra idé inför nästa års 
NM. Jag har ju ofta drivit frågan om 
konkurrensutsättning av landslaget 
– och jag kanske har större chans att 
driva igenom det nu…
 Ja, du har ju själv funnits med i 
landslagstruppen och tillhör skiktet 
precis under dem som tagits ut till 
landslaget. Vad kan du se ur det per-
spektivet?
 – Där kan man göra mycket. Jag vill 
definitivt jobba mer med en bredare 
trupp. Spelarna närmast landslaget 
har många gånger känt att det inte är 
någon idé att satsa vidare, att lands-
laget är ”stängt”. Men om den här 

gruppen är pigg och alert, får även 
landslagsspelarna anledning att pre-
stera sitt yppersta. Jag tror absolut att 
förberedelser och träning spelar roll. 
Sedan har jag också som ambition att 
försöka få fram de lite yngre spelarna 
på något sätt. Du vaskar inte fram 
några nya landslagspar på en kvart. 
Allt det här får så klart komma succes-
sivt, men på sikt är målet absolut att 
bredda truppen.
 Hur går det till när en landslags-
kapten blir tillsatt? Blev du ”headhun-
tad” eller anmälde du dig frivilligt?
 – Mja, jag sökte inte, men det var 
mest för att jag inte tyckte jag hade 
tid. Det här kan ju kollidera med 
eventuellt veteranspel för mig. Efter 
många och väldigt bra diskussioner 
med avgående kaptenen, Jan Kamras, 
blev vi överens och har en samsyn. 
Jag har tagit upp de punkter jag kan se 

PG, ny kapten:

– Sverige kan ännu bättre!
TEXT & FOTO: NOOMI hEBERT, STOCKhOLM

Precis innan pressläggningen av detta nummer blev det äntligen klart med 
en ny landslagskapten för det öppna laget. Bridge hann byta några ord i 
all hast med PG Eliasson, som tar över rodret efter Jan Kamras.
 Trots att PG bara haft jobbet ett par dagar har han hyfsad koll på sin 
önskelista. Bredda truppen, popularisera elitbridgen och vinna ett stort 
mästerskap, står högst på agendan.
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som hinder för mig – och han har sagt 
att vi löser det.
 Senast jag mötte dig vid bridge-
bordet havererade du och din partner 
(svenska parmästaren Thomas Mag-
nusson) i en slam, men trumfkungen 
satt rätt. Då utbrast du: ”Vilken 
tur att vi inte har essfråga!”. (Trots 
denna turbricka fick PG:s lag stryk av 
BRIDGE-murvelns lag med 13-17.  
/Skribentens anmärkning).  
Vilka krav kommer du att ställa på 
metoder och träning för landslagskan-
didaterna?
 – Jag kommer att ställa krav, helt 
klart. Men jag kommer också att 
behandla spelarna individuellt och 
med respekt för den personlighet 
de har. Respekt är grunden i ett bra 
lagbygge. Spelare av landslagskaliber 
är som regel stora personligheter och 
man kan inte förvänta sig att alla bara 
ska ställa sig i led och bocka. Men 
med respekt, personlig integritet och 
gemensamma regler tror jag vi kan få 
ett vinnande lag.
 Ser du inte några hinder?
 – Ett problem, som jag ser det, är 
att vi saknar resurser. Vi har för liten 
budget för landslagsbridgen. Samtidigt 
är de flesta spelarna i toppen proffs,  PG Eliasson – ny landslagskapten för det öppna svenska bridgelandslaget.

FAKTA
NAMN  PG Eliasson
ÅLDER  Fyller 60 år i oktober
BOR Sollentuna
KLUBB Näsby BS
ARBETE Har varit egen företagare i många år men 
har just sålt sin verksamhet. Blev egen 1989 och har 
haft både landsslagsmeriterade Peter Bertheau och 
Fredrik Nyström som anställda. Är kvar som pro-
grammerare, konsult och problemlösare minst ett 
par år till.
AKTUELL Ny landslagskapten för öppna laget
STyRKA VID BRIDGEBORDET     ”Jag är en bra partner.”

SVAGhET VID BRIDGEBORDET  ”Jag kanske är lite för 
kreativ ibland.”
MERITER Allsvensk seger med Näsby BS för några 
år sedan. Seger i den stora lagtävlingen på Island. 
INTERNATIONELLA MERITER    Förutom mycket spel 
utomlands var PG kapten för det lettiska landsla-
get i början av 2000-talet. ”De hade många – som 
det visat sig nu – väldigt duktiga spelare, men också 
mycket konflikter. Min roll var att sammansvetsa 
laget och få dem att prestera bättre. Många spelare 
har väldigt mycket talang, men den ska ut också!”
DET VISSTE DU INTE!     PG står för Per-Gunnar, 
kanske en av bridgesveriges hittills bäst bevarade 
hemligheter...

>
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       vilket gör det svårare att ställa 
krav utan att kunna ge något tillbaka. 
Men jag hoppas på ett lagbygge som 
kan växa fram.
 Hur ska landslaget få mer resurser?
 – Ja, det är ju någon som bestämmer 
budgeten… svensk landslagsbridge får 
en hundradel av vad Holland satsar 
på sitt landslag. En hundradel! Då 
säger det sig självt, att det är svårt att 
bedriva någon bred verksamhet.
 Hur ser du på svensk elitbridge?
 – Jag vill popularisera elitbridgen. 
Det handlar inte om bredd eller elit – 
alla får plats. Med en bra elit och ett 
framgångsrikt landslag kan bridgen 
förhoppningsvis bli ännu starkare. 
Just nu är landslagstruppen relativt 
dold, tycker jag.
 Du bor och arbetar i Stockholm. Är 
bridgen alltför stockholmsfixerad?

 – Ja, den kritiken är inte helt obe-
fogad. Men samtidigt går det inte att 
blunda för att det finns fler duktiga 
bridgespelare i Stockholm än någon 
annan stans. Jag saknar nya, duktiga 
spelare från de andra stora distrikten.
Det är ett landslag för hela Sverige, 
inte för Stockholm. Så, de som vill 
satsa ska bara höra av sig, oavsett var 
de bor.
 Lycka till med nya jobbet!
 – Tack! Jag har som ambition att 
försöka vara öppen och kommunicera, 
men också behålla min handlingsfri-
het. Jag har absolut inget emot debat-
terna på Anslagstavlan på förbundets 
hemsida, för de har i alla fall inte haft 
någon avskräckande effekt på mig. 
Jag tror det är viktigt att man disku-
terar; jag gillar diskussioner. Visst 
ska debatten vara anständig, men jag 

Sommar, Sol och Semester
I nr 3/2012, med utgivning i början av juni, ger vi  Sveriges alla bridgeklubbar möjligheten att 
gratis tala om vilken eller vilka spelkvällar man hälsar gästspelare välkomna under sommaren 
2012. 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 2011 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, så att gästspelare kan komma ensam!

SKICKA DENNA TALONG TILL: BRIDGE, VILLA CICERO, 775 70 KRyLBO. 
E-POST: BRIDGE@SVENSKBRIDGE.SE

tycker inte den havererar så ofta.
Sedan vill jag gärna passa på att tacka 
för alla glada tillrop – de värmer! Jag 
är en känslomänniska och att få höra 
uppskattande och peppande ord har 
gjort mig väldigt glad. Tack!

>

>

BRIDGERESOR
Tyska Wismar 6 dgr, 5/8

Turkiet 15 dgr, 14/9, 15/9

Trettonhelgsbridge Weissen-
häuser Strand 5 dgr, 2/1 2013

Läs mer på vår hemsida!

0555-130 15, gruppresor.se
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L A N D S L A G  D A M E R  &  V E T E R A N E R

FÖR 12:E ÅRET:

Vårbridge på Orust
17-19 maj 2012

Öppen både för rutinerade och oerfarna.

Torsdag      Silverbarometer, 42 brickor
Fredag     Barometer, 24 brickor
Fredag kväll    Bridgefest
Lördag     Silverbarometer, 42 brickor

Helpension på vandrarhemmet:  
880 kr/dygn

Anmälan och information: 0304-503 80  
eller info@toftagard.se. 

Mer information: www.toftagard.se
— Orust BK —


Längst ut på Orust västra sida, finns STF 

vandrarhem Tofta Gård/Orust.

Tofta Gård
Orust

Vandrarhem & Konferens



I mitten av februari arrangerades en 
OBS-tävling för veteranspelare. Andra 
dagen sändes uttagningen på BBO. 
När tävlingen närmade sig sitt slut 
var över 200 åskådare inloggade och 
kunde följa upplösningen. 
 18 par deltog och Peter Billgren– 
Björn Sanzén, BK Lavec, vann före 
Lars-Ingvar Hydén, BK Lavec, och 
Göran Levan, Skövde BA. Dessa två 
par uttogs också till EM av kapten 
Tommy Gullberg. En tredjeplacering 
i OBS-tävlingen för jämtarna Leif 
Trapp–Olle Axne, Storsjöbygdens 
BK, räckte inte för uttagning. Tredje 
par i Dublin blir Anders Morath–
Sven-Åke Bjerregård, BK S:t Erik.
 I veteranklassen kvalificerar sig de 
sex bästa nationerna i EM till VM på 
Bali i september 2013. 

DAMLAGET

Posten som kapten för damlandslaget 
är vakant efter EM i sommar. Fram 
t o m EM kommer Roger Wiklund, 
Falkenberg, att fungera som tillfällig 
kapten. Till sin har han Patrik Johans-
son, som också är den som kommer 
att leda laget på plats i Dublin med 
Carina Westlin som coach.
 Roger har redan tagit ut två av tre 
par för EM-spel. Det ena paret är 
Emma Sjöberg– Sandra Rimstedt, som 
trots låg ålder är ett mycket rutinerat 
par, inte minst när det gäller interna-
tionella tävlingar. De har en väldigt 
hög lägstanivå och har bra kontroll på 
sitt system. 

 Pia Andersson–Marie Johansson 
har också tagits ut till sommarens EM.
Pia har under årtionden tillhört den 
absoluta toppen i bridgesverige – och 
då inte bara på damsidan. Efter att 
Marie under några år gått fram som 
en slåttermaskin i stora partävlingar 
som spelats i södra Sverige, slog de 
sina påsar ihop och bildade ett ytterst 
slagkraftigt par. De har redan visat 
att de hör hemma i damtoppen och 
kommer under sommaren få chansen 
att bekräfta det intrycket.

Damer och veteraner rustar för EM
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO

De svenska dam- och veteranlagen håller på att formas inför 
EM i Dublin på Irland i juni.

 Enligt kapten Wiklund finns det 
bakom dessa två par inte något givet 
tredjepar. Därför kommer en uttag-
ningstävling i slutet av april att arrang-
eras på Tofta Gård, Orust.
 Utöver det kommer de svenska 
damerna att spela en träningslands-
kamp mot Holland i början av april. 
Sverige representeras där av Pia 
Andersson–Marie Johansson och
Kathrine Bertheau–Jessica Larsson, 
Filbyter Bridge.Emma Sjöberg och Sandra Rimstedt 

spelar EM i Dublin....

... precis som Peter Billgren och Björn 
Sanzén.
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Som nybliven landslagsspelare i det 
yngre juniorlandslaget debuterade 
Simon Ekenberg i Danmark i JNM, 
där han och partnern Simon Hult blev 
femte bästa par på Butlern.
 Jag råkade se Simons talang när 
jag under senare delen av 2010 mötte 
och även spelade några gånger med 
honom i partävlingsspel i Kalmar. 
Jag kände spontant för att göra något 
för en lovande junior och beslöt att 
bjuda in honom till världens största 
bridgevecka i Gatlinburg, Tennessee, 
med drygt 4.000 deltagare, däribland 
USA:s främsta bridgespelare. Jag skrev 
brev till Simon och bjöd honom på 
resan till Gatlinburg. Han fick själv få 
stå för mat och spelavgifter, men jag 
lovade honom ett minne för livet och 
professionella lagvingar.
 Gatlinburg, i östra Tennessee, är en 
underbar liten stad vid foten av Smo-
ky Mountains  – omöjlig att beskriva 
om man inte varit där. Tävlingarna 
går alltid i april – just när allt slagit ut 
i blom, d v s så vackert som vi har det 
här hemma i mitten av maj. Landska-
pet är ljuvligt.  

DUKTIGA MEDSPELARE

Under vintern höjde Simon sin kapa-
citet och när vi åkte över till USA så 

hade han även ett kommande lands-
lagsuppdrag att se fram emot.
 Hur kunde jag – i mina bästa stun-
der av hygglig div II-klass – erbjuda 
honom professionella lagvingar? Jo, 
dels hade jag och Tommy Strindfors 
varit över och spelat en National i 
Washington DC sommaren 2002 och 
då på åtta spelade dagar blivit Sectio-
nal Master of the Year. Det var samma 
år som Peter Fredin och Magnus 

Lindkvist blivit tvåa-trea i en Lifemas-
terklass i samma UNIT 999. Denna 
klass består av spelare som under ett 
år spelat bridge i USA utan att vara 
amerikaner eller kanadensare. Tommy 
och jag tog våra titlar på åtta dagar i 
stället för under ett år, vilket ju var 
en liten bedrift. Några jänkare lär ha 
uppmärksammat detta. 
 2006 och 2007 hängde förbunds-
konsulenten Thomas Winther med 

Simon i kamp med världsstjärnor
TEXT: LARS MOQUIST, KALMAR

Simon Ekenberg – lägg det namnet på minnet!
 Simon är en 19-årig grabb från Kalmar som spelat bridge  
i knappt tre år. Trots det är han redan landslagsmeriterad.

J U N I O R E R  S I M O N  E K E N B E R G

Simon Ekenberg och Lars Moquist på väg till bridgelokalen i Gatlinburg.
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till Gatlinburg. Vi råkade flera gånger 
slå ett för oss okänt professionellt lag 
med GS Jade Barrett som kapten. Vi 
talades vid under veckan och denne 
Barrett sände mig under hösten 2007 
ett mail och bjöd över mig för spel 
2008. Det nappade jag förstås på och 
jag började som reserv i deras första-
lag, med att under två matcher ersätta 
Kanadas näst bäste spelare genom 
tiderna, Cameron Doner. 
 Vi inledde med att slå lag Cap-
pelletti men fick sedan i kvartsfinal 
stryk av Meckstroth/Rodwells lag. 
I fortsättningen spelade jag i ett ut-
märkt lag med Jacob Morgan som 
partner med utmärkta resultat, då vi 
bl a i söndagens avslutande final slog 
ett starkt ungdomligt USA-lag med 
Jenny Wolpert, Kevin Bathurst, Shan-
non Cappelletti och Justin Lall.  Min 
partner Jacob Morgan är ett av USA:s 
nya stjärnskott och topp-tio-rankad i 
USA. 
 Efter äventyret 2008 har jag en 
stående inbjudan att vara med i Bar-
retts lag, så jag sände ett mail till min 
gode vän, om att jag ämnade komma 
till Gatlinburg med en lovande junior. 
Han lovade bums att hjälpa till med 
lagvingar. 
 Så var vi då på plats i Gatlinburg, 
men startade dagen innan med en liten 
partävling i en grannstad, Oak Ridge. 
Där fick Simon också sitt medlemskap 
i ACBL, d v s USA:s Bridgeförbund. 
 På kvällen mötte vi Barrett som lite 
tufft meddelade Simon, att nu var det 
allvar – dåliga brickor kunde accepte-
ras men inga ”silly ones” eller ”stupid  
ones”. 

408 LAG

408 lag, fördelade i 16-lagsgrupper 
stod på startlinjen. Vårt lag var fem-
terankat med drygt 54.000 poäng. 
Meckstroth-Rodwell-Passell-Balicki-

Zmudzinski-Lynch var topprankade 
med ungefär 215.000 mästarpoäng. 
 Vi inledde med en vinst om 19 imp.  
 I kvartsfinalen tog vi fram vårt bästa 
artilleri och hade 66-8 i halvtid mot ett 
av USA:s topplag. Kan ni tänka er – de 
gav upp! Efter  denna extra vila mötte 
vi i semi ”Meckwell” och Simon och 
jag, som spelade första halvlek, mötte 
Mike Passell och Carolyn Lynch. Det 
var roligt för Simon att få  möta USA:s 
näst högst rankade spelare. Simon och 
jag  spelade utmärkt, men vingen hade 
inte sin bästa dag och 12-32 i halvlek 
blev till förkrossande 20-76 i baken, 
när Simon och jag stod över. Vi var sex 
spelare i laget – GS Jade Barrett med 
21.000 mp, Karen Barrett, Jeff Roman, 
sponsorn Anne Dawson samt Simon 
och jag. De första dagarna gick vi runt 
på så sätt att varje par spelade två halv-
lekar, gick ut en o s v. Barrett ansåg 
oss dock så småningom vara bästa par, 
så de sista dagarna var vi ankarpar och 
spelade rubbet medan övriga fyra väx-
elspelade som vingar.

UNGDOMLIG ENTUSIASM

Följande bricka var kanske inte så 
märkvärdig, men med ungdomlig 
entusiasm tog Simon oss till 6s mot 
Jerry Helms lag, där jag satt Nord och 
Simon Syd.

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

SyD	 väSt	 norD	 öSt
 1c D pass	
1s pass 4s pass
4NT pass 52	 pass
6s pass pass pass

Den slammen var motståndarna vid 
det andra bordet inte i närheten av. 
Slammen går alltid hem oavsett ut-
spel, när ruterkung och -tio satt där 
de skulle. Med klöveress ut får man 
två kast på handen och med trumf ut 
så brinner klöveress inne och man tar 
tolfte stick, genom att spela hjärter 
upp mot damen.  

LIMO-KLöVER

Vi spelade systemet LIMO-klöver, 
som Claes Lindh och jag konstru-
erat – just för att passa jänkare dåligt. 
Stark 17+ klöver, slaskruter på 11-13 
hp utan 4-korts högfärg, exakt 4-korts 
högfärgsöppningar med 11-16 hp och 
canapéprincip. 1 NT visar 14-16 hp 
utan 4-korts högfärg, 2c visar 6-korts 
klöver med 11-13 hp eller nio kort i 
lågfärgerna och 14-16 hp, medan 22 är 
”Ekren” och visar båda högfärgerna.  
2 i högfärg visar 14-16 hp och 5+ färg, 
2 sang är svagt med båda lågfärgerna.  
 Förutom tre minnesvärda uppercuts 
med goda imp-vinster och en utmärkt 
Gröna Hiss över 48 brickor, med en 
andraplacering, så var det efter många 
Knock-out-matcher dags att på lör-
dagen starta vår sista lördag-söndag 
KO. Vi spelade samtliga halvlekar och 
efter klara segrar under lördagens två 
24-brickorsmatcher var det dags för 
söndagsspel. Trots ett surt underläge 
i semifinalen så redde vi upp det och 
det var dags för final mot polska elitla-
get Pszczola-Blass-Zaremba-Lesniev-
ski-Jassem-Martens. Vi ledde med 20 
imp  i halvtid, efter det att Simon och 
jag fått två gåvor av Blass-Zaremba  
(3 sang i stället för 4s och 7c med tre 
straff). 
 I andra halvlek mötte vi Jassem-
Martens som  kom i 7c – och på nytt 
gick det  bet. Men Simon hade också 
en dyr felvända i ett motspel mot  
3 sang. Vi hade tyvärr inte infört 
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Smith-Echo, som kunde ha givit ho-
nom vägledning. 
 Våra vingar hade några rejäla missar 
så minus 30 i andra halvlek innebar 
förlorad match.

SMOKy MOUNTAINS

Förutom bridgespelet – strålande - så 
hann vi med fyra utflykter. Första 
söndagen var vi på en countryshow 
”CountryToNite” i Pigeon Forge. 
En förmiddag var vi uppe i Smoky 
Mountains vid Clingmans Dome och 
en annan förmiddag ägnade vi åt Gat-
linburgs fina akvarium. Efter avslutat 
söndagsspel besökte vi Dolly Partons 
Stampede Show, som är en hästshow 
med god mat runt en hästarena och 
med hästar, bufflar, gamla vagnar mm 
för att spegla inbördeskriget i USA. 
Ena långsidan av gästerna företrädde 
inbördeskrigets nordstater och den 

andra sidan sydstaterna. Det var ett 
härligt stampande ”Stampede” och 
buande mot motståndarstaternas aktö-
rer. Riktigt kul och väl värt ett besök! 
För mig var det sjätte besöket i Gat-
linburg  – och Simon verkade entusi-
astisk, så det var nog inte sista gången 
han möter världsstjärnor i Gatlinburgs 
Regional.
 Jag som fick äran att lotsa Simon 
bland de stora hajarna i USA heter 
Lars Moquist – är en anonym svensk 
stormästare, dock Bronze Life Master 
i USA.

NAMN  Simon Ekenberg
KLUBB  Lilla Sällskapet
ÅLDER  19 år
BOR  Kalmar
FAMILJ  Mamma, pappa, storebror 
och storasyster
GöR  Pluggar sista året på den 
naturvetenskapliga linjen
DRICKER  Det som serveras
ÄTER  Det mesta, men grillat är fint
KöR  Cykel
BRIDGEPARTNER  Simon Hult i 
större sammanhang, på hemma-
plan väldigt olika
SySTEM  5-5-4-2 med transfer eller 
naturligt med fyrkorts högfärger
SPELAR BRIDGE 1-3 gånger/vecka
BRIDGE PÅ INTERNET Väldigt mycket 
STyRKA  Bra partner, bordsnärvaro
SVAGhET  Spelar för fort ibland
FöREBILD  Kalmars stolthet, Henrik 
Rydström
STöRSTA FRAMGÅNG  JNM- och 
JSM-silver
MÅL  Bli en bättre bridgespelare
SENAST LÄSTA BRIDGEBOK  Jag har 
aldrig läst någon hel bridgebok...
REKOMMENDERAD BOK TILL NyBöRJARE 
”How to read your opponents’ 
cards” av Mike Lawrence verkar 
väldigt bra
BÄSTA TIPSET TILL NyBöRJAREN  
Spela så mycket du bara kan, ställ 
frågor och ha kul!

 FAKTA

Lars och Simon i Smoky Mountains.
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S P E L T E K N I K  Å R E T S  S P E L  2 0 1 1

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

SyD	 väSt	 norD	 öSt	
Helgemo	 Skjetne	 Lund	 Forfot

1s 2s1 2NT pass
3c2 pass 4c pass 
4NT pass 5s pass
7s pass pass pass

1  Minst 5-5 i hjärter och klöver 
2  Naturligt tillägg

7s är ett utmärkt kontrakt och verkar 
bara hänga på att spadern uppför sig. 
Sitter spadern 2-1 tar spelföraren 13 
stick. 
 Väst spelade ut klöverkung och när 
Öst följde med knekten anade Hel-
gemo ugglor i mossen. Väst har minst 
tio kort i klöver och hjärter och nog 
verkar det första sticket tyda på att 
Väst även har en sjätte klöver. För vad 
ska knekten annars vara, än singel? 
Visst skulle det kunna vara från kn-10 
men knappast från kn-x, då risken 
finns att ställa Syds klöver. Helgemo 
prickade således Väst med två kort 
utöver klöver och hjärter, men var det 
en ruter och en spader eller två ruter?
 Efter klöveress spelade Helgemo 
hjärteress följt av ruterkung. När Väst 

TEXT: PETER VENTURA, KARLBO

Årets spelföring 2011 presterades av en norrman, inte helt okände  
Geir helgemo. Given spelades vid de norska mästerskapen för klubblag.

Årets spelföring 2011

följde med ruternio kände sig han rätt 
säker på, att Öst inte hade åttakorts-
ruter; då borde han agerat i budgiv-
ningen över 2 sang. Det som också 
talade emot fördelningen 1-5-1-6 var, 
att Väst inte spelat ut en trumf, vilket 
brukar vara automatiskt mot storslam. 
Därmed hade han Västs fördelning 
klar för sig: 0-5-2-6! 
 Med den fördelningen i bakhu-
vudet, var det som att spela som en 
öppen bok. Ruter till ess, hjärterkung 
och spadernio från bordet. Då Öst 
la en liten spader, gjorde Helgemo 
detsamma! Spader till knekten följde 
och Väst sakade ännu en klöver. Spa-
derkung följde – och vad ska Väst nu 
kasta? Läget:

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

Väst hade tre klöver och lika många 
hjärter kvar på handen. Sakar han 
en klöver spelar Helgemo klöver till 
stöld, hjärter till stöld, klöver till stöld 
och handen är stor. Kastar han en 
hjärter tar spelföraren över handens 
trumfkung med bordets ess, spelar 

hjärter till stöld, klöver till stöld, hjär-
ter till stöld – och nu är bordet stort. 
Detta spelsätt kallas entry-shifting-
squeeze. 
 Det var avgörande, att träkarlen 
hade trumfesset kvar i det avgörande 
läget, för att vid behov användas för 
att kunna sticka över kungen, om Väst 
sakar hjärter.
 Att spela på direktmask i trumf utan 
att först lägga ned någon av spader-
honnörerna, visar prov på enastående 
spelförmåga och självförtroende. 

FOTNOT  Hela given finns publicerad på 
engelska på www.bridgetopics.com.

Norske bridgestjärnan, Geir Helgemo, 
presterade Årets spelföring 2011.
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För ett par år sedan besökte Andreas 
Plejdrup Bridgefestivalen i Örebro 
för första gången. Den blott 16-årige 
danske junioren fyllde fickorna med 
prispengar under fjolårets festival.
 – Förra året spelade vi ihop drygt 
10.000 kronor i prispengar efter att ha 
”tjuvtränat”i den danska Bridgefesti-
valen i början juli.
 2009 gick det inte lika bra. Andreas
Plejdrup var långt ned i bronstäv-
lingarnas resultatlista. Buden blev 
fel, motspelet var inte det bästa och i 
spelföringen gick det inte alltid som 
han tänkt.
 Men nu var det helt annorlunda, 
även om den danske juniorspelaren 
har en hel del kvar att lära.
 – Jag har bara spelat i 4 år, berättar 
han.
 Under fjolårets Bridgefestival finan-
sierade Andreas en del av resan och 
kostnaderna i samband med festivalen 
genom flera fina placeringar i brons-
tävlingarna.
 Mot slutet av festivalveckan fick 
också Andreas kliva högst upp på 
pallen där han utsågs till veckans 
bronslirare, tillsammans med sin part-
ner, sin mor.
 Sommarlovet hade annars börjar på 
bästa sätt, när Andreas slutade tvåa
i lagturneringen Vinoble Open, som 
spelades under den danska festivalen.

 – Det var en hård turnering, berät-
tar 16-åringen.

KORTSPELARFAMILJ

Att bridge blev ett av Andreas Plejd-
rups stora intresse är inte så underligt.
I familjen Plejdrup har det spelats en 
hel del kort.
 – Min mor känner många danska 
bridgestjärnor och jag har spelat en 
hel del med henne. Hon är en god och 
vänlig lärare.
 Något krångligt budsystem har 
Andreas inte.
 – Det är ett danskt standardsystem, 
typ Modern Standard.

 Det är ett system som hela tiden 
utvecklas.

MÅNGA SVERIGEBESöK

Till Sverige kommer de flera gånger 
om året. De reser för att spela i olika 
tävlingar och bl a till Örebro.
 – Svenskarna är vänliga och artiga. 
Det är inte likadant i Danmark, säger 
Andreas Plejdrup, som har framtiden 
klar för sig.
 – Det är riktigt roligt med bridge 
och jag hoppas bli världsmästare 
någon gång i framtiden, säger han.
 Vem är bäst, du eller din mor?
 – Jag förstås, säger han och skrattar!

TEXT & FOTO: ThOMAS WEDIN, SKöVDE

Bridgefestivalen närmar sig med stormsteg. I slutet av juli är det dags 
igen. En som fyller sommarlovet med bridge är Andreas Plejdrup. Förra året 
deltog juniorspelaren först i den danska Bridgefestivalen och därefter i den 
svenska. Andreas utsågs till Årets bronslirare i fjolårets festival.

Andreas sommarlov fylls av bridge

16-årige Andreas Plejdrup fyller sommaren med bridge.
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Veckans lirare i tre kategorier

Handikappliraren
Alla handikapptävlingar räknas. Bästa 5 av 7 möjliga tävlingar räknas.
 

Här räknas alla morgon- och 
kvällsbrons (ej sista söndagen el. 
klöver/rutertävlingen 31/7).  
Bästa 9 av 13 tävlingar räknas.

Alla silvertävlingar utom den 
inledande IAF tävlingen räknas.  
Bästa 4 av 6 tävlingar räknas.

Hur går det till?
Man adderar sin inspelade 
procent i de olika deltävling-
arna. Om en spelare spelar fler 
än antalet tävlingar som räk-
nas tas automatiskt de sämsta 
resultaten bort. 

Topp-10 i respektive kategori 
publiceras i bulletinen och på 
Internet. Vinnarna koras efter 
lördagens tävlingar. 

Kompletta resultatlistor finns 
i spellokalen samt på Internet. 

De tre främsta i respektive ka-
tegori belönas med prispengar. 
5.000 - 3.000 - 1.000 i silver, 
3.000 - 2.000 - 1.000 i brons 
och 1.500-1.000-500 i hcp.

Parkering under 
Bridgefestivalen
Det enklaste sättet att ta sig till Bridgefestivalen 
är att ta tåget. Örebro Södra station ligger bara 
ett par hundra meter ifrån Conventum, där  
Bridgefestivalen hålls.

För dig som ändå tar bilen kommer gratis  
bridgeparkering att erbjudas omkring 700 meter 
från Conventum. 

Handikapparkering finns tillgänglig våningen 
under spellokalen. Tillstånd krävs. Flera kost-
nadsbelagda parkeringar finns i närheten.

Mer information på www.svenskbridge.se           

Jourspelare
Det går utmärkt att komma utan  
partner till Bridgefestivalen.

Under Festivalveckan kommer det att finnas jour-
spelare till alla partävlingar med bronsstatus, för att 
alla besökare ska kunna spela, även om man inte har 
någon planerad partner.

Kommer det ett jämnt antal spelare utan partner paras 
dessa ihop och jourspelaren får stå över. Kommer det 
ett udda antal spelare, får jourspelaren spela med en av 
dessa.

Partnergarantin gäller förutsatt att man är på plats 
minst 15 minuter före spelstart.

Mer information på  
www.svenskbridge.se           
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Fråga Bridge
Alla frågor om bridge, oavsett om det gäller budsystem, färgbehandlingar, 
böcker, berömda spelare eller annat skickas till Bridge. Våga fråga!  
E-posta till bridge@svenskbridge.se!

NORDISK STANDARD, BRIDGERESOR M M

Jag är en 72 år gammal värmländska 
som för första gången tar kontakt med 
er. 
 Jag har flera frågor. Den första 
handlar om BBO. Jag är intresserad av 
att spela bridge på BBO Nordic. Hur 
gör jag?
 Jag har läst att läroböckerna numera 
innehåller Nordisk Standard och då 
undrar jag vad som skiljer mot de 
böcker jag har läst, ”Den rätta vägen” 
och ”Den breda vägen”. Kan ni i tid-
ningen upplysa om skillnaderna?  
 Sedan undrar jag, om det finns nå-
gon bridgeresa, gärna utomlands, där 
vi vanliga ”hemmaspelare” kan känna 
oss rätt placerade. Jag var i Turkiet år 
2010 och i Vålådalen 2011 och det var 
jättetrevligt. Finns det fler resor? 
 Till sist en liten undran, om det 
finns någon regel för vem som ska 
ta fram brickorna till bordet. Nord 
ska sköta protokollet och Öst ska 
kontrollera, men vem ansvarar för 
brickorna? 
 Jag är tacksam för att ni finns!

Hillevi Jansson, Kristinehamn

SVAR DIREKT

Mycket bra frågor och önskemål, Hil-
levi. Vi har hörsammat dina önskemål, 
som säkert delas av många andra. På 
sidorna 18-19 finns en redogörelse av 
Micke Grönkvist för hur man spelar 
bridge på BBO. Vidare beskriver 
Anders Wirgren på sidorna 20-24 
Nordisk Standard och vad som skiljer 

jämfört med ”Vägen-serien” och Mo-
dern Standard.
 Det finns ett flertal bridgeresear-
rangörer, som anordnar resor både 
i Sverige och utomlands. De allra 
flesta riktar in sina resor mot grup-
pen sällskapsspelare. Bästa tipset är 
att läsa annonserna i Bridge och sedan 
ta kontakt med arrangörerna för mer 
information.
 Gällande vem som ansvarar för att 
ta fram brickorna, står att läsa i lag 
8A2: Nord vid varje bord är ansvarig 
för att de brickor som spelats vid hans 
bord under en rond flyttas till rätt 
bord inför nästa rond. Vem som ska 
ta fram brickorna finns det ingen regel 
för.
 Lag 8A1 säger, att TL anvisar hur 
brickor och spelare ska flyttas. Lag 
8A2 gäller om TL inte föreskriver 
något annat. 

Peter Ventura, Red. 
Hans-Olof Hallén, Malmö

VAD BETyDER SIFFRAN PÅ BBO?

Jag är ganska flitig spelare på BBO, 
men har aldrig blivit klok på vad det 
betyder när det står en siffra i använ-
darprofilen. Det har stått någon gång  
i tidningen, men jag hittar det inte.

Göran Redebring, Lidingö

SVAR DIREKT

Om det är den lilla röda pricken med 
en siffra på som du menar, så betyder 
det att denna person har mästarpoäng 
på BBO. 

 Precis som på klubben när du får 
mästarpoäng (bronspoäng), kan man 
få mästarpoäng när man spelar turne-
ringar på BBO. De turneringarna som 
delar ut mästarpoäng är de som kostar 
pengar att delta i. Personer med en 
högre siffra har spelat ihop fler poäng 
och ser man någon som har honnörer 
(J, Q, K eller A), betyder det att denne 
ligger i toppen av alla spelare som 
någonsin har fått poäng. 
 Mer om mästarpoängen kan du 
läsa om du loggar in på klienten och 
trycker på mästarpoäng.
 Vill du börja spela dessa turneringar 
kan jag tipsa om våra egna turneringar 
som går på fredag, lördag och söndag 
kväll. Där är bara nordiska medlem-
mar välkomna. Läs mer om det på 
www.bbonordic.com (BBO Nordics 
hemsida).

Tommy Andersson, rikskonsulent

hUR RÄKNAS POÄNG?

Som relativt nybliven bridgespelare 
med tävlingsintresse undrar jag hur 
resultat för poäng och % beräknas, 
framför allt i partävlingar. Jag har på 
olika sätt försökt få förklaringar men 
inte lyckats få några hyfsat lättsmälta 
sådana hittills. Kan jag läsa om detta 
någonstans?

Tage Sahlstrand, Helsingborg

SVAR DIREKT

Tage, det är fler än du som efterfrågat 
detta. 
 I poängräkning är tanken, att du får 

F R Å G A  B R I D G E  B B O
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2 poäng för resultat du slår och  
1 poäng för lika resultat.
 Vi kan ta ett exempel i poängräk-
ning, där 6 bord deltar.
 NS:s resultat är följande:
  NS öV

  +110 10 0
 +100 8 2
   +50 5 5
       +50 5 5
   -50 2 8
  -100 0 10
 
Börja med att sortera NS:s resultat. 
Sämsta NS-resultat (här -100) får  
0 poäng, nästa resultat (här -50) får  
2 poäng o s v.
 De NS-par som fått +50 på brickan 
har ju slagit två resultat (2+2 poäng) 
och har ett likaresultat (1 poäng). +50 
ger alltså 5 poäng till NS. Det NS-par 
med +110 har slagit alla övriga fem 
resultat och de får därmed toppen för 
NS (2+2+2+2+2 = 10).

Distriktstävling  
i Chairman’s Cup
– Alla distriktslag spelar gratis och har chans att vinna 10.000 kr!

Alla distrikt får anmäla valfritt antal lag med gratis start i Chairman’s Cup 
förutsatt att följande 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 o s v)
Huvudcup och bonuscup betalas av lagen. Distriktslagen spelar om ett 
distriktspris om 10.000 kr till det lag som klarar sig längst i tävlingen.

Guldgruvan 
heter sista helgens guldtävling. 
Den spelas med kval på lördagen 
(Gröna Hissen) och finalspel på 
söndagen. Carry over används.  
I samtliga grupper utdelas guldpo-
äng, därav namnet, enligt följande 
modell. Grupp A: 10-7-5-4. Grupp 
B-C: 3-2-1. Grupp D-G: 2-1. I alla 
övriga grupper som därefter följer 
belönas endast segrarparet med 1 
GP. Inga silver- eller bronspoäng 
utdelas i tävlingen. Det spelas 42 
brickor på lördagen och 30 brickor 
på söndagen. Startavgift: 250 kr. 
50% går tillbaka i prispengar. I 
grupp B-J får vinnarparet 1.000 kr. 
Resterande fördelas på topp-5 i A.

Festivalklippet 
kostar 300 kronor. Då får man spela 
vilka tävlingar man vill under Brid-
gefestivalens tre sista dagar. Man 
kan sålunda spela obegränsat antal 
brons-, silver- eller guldtävlingar, 
dock ej SM-final. Därutöver lottas 
10 nyttopriser ut varje dag. 

 På motsvarande sätt får ÖV sina 
poäng.
 Dina poäng jämfört med maximalt 
antal poäng, oavsett om det är en 
enskild bricka eller flera brickor sam-
manlagt, ger din %. +50 i exemplet 
ovan ger alltså 50% på brickan (5 
poäng där toppen var 10). Har du i en 
partävling t ex spelat ihop 62 poäng 
där det maximalt gick att få 100 poäng 
ger det dig 62%.
  Peter Ventura, Red.

B R I D G E F E S T I V A L E N  V E C K A N S  L I R A R E

Vi ses på Bridgefestivalen
i Örebro 27 juli –5 augusti!
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TEXT: MICKE GRöNKVIST, öREBRO & PETER VENTURA, KARLBO 

För långt till klubben? Passar inte speltiderna? 
 Misströsta inte! På ”Bridge Base Online” (BBO) finns tu-
sentals spelsugna bridgespelare – dygnet runt!

Din guide till BBO

Till att börja med behöver du såklart 
en dator med möjlighet att ansluta till 
Internet. Det första steget blir att gå 
in på hemsidesadressen ovan (alltså 
www.bridgebase.com/client/client.
php) med din webbläsare. Du kom-
mer till inloggningssidan:

För att kunna börja spela behöver du 
registrera dig, om du inte redan gjort 
det. Detta gör du genom att trycka på 
Bli medlem (gratis!). Då dyker föl-
jande ruta upp:

Där ska du först och främst hitta ett 
användarnamn som kommer att bli 
ditt tilltalsnamn på sajten. 
 Välj sedan ett säkert lösenord (blan-
da stora och små bokstäver samt siff-
ror och specialtecken) och du är redo 

för att ge dig ut i cyberrymden!
 Om du känner för det, har du även 
möjlighet att skriva lite mer om dig 
själv, men det är inget måste. 
 Nu är du registrerad och kan börja 
spela!

LOBByN

Väl inloggad kommer du först in i 
huvuddelen av BBO, den så kallade 
lobbyn (bilden längst upp till höger). 
Det är härifrån du kan välja, om du 
vill spela och i så fall vilken spelform 
du vill ägna dig åt eller bara titta på 
bridge. 
 Längst ut till höger kan du se vilka 
andra som är inloggade. Du kan högst 
upp välja mellan tre olika flikar: vän-
ner, värdar eller stjärnor. 
 De spelare som du har markerat 
som vänner genom att högerklicka på 
deras namn och sedan välja Definiera 
Exempel som vän är de som kommer 
att dyka upp under fliken vänner. 
 Värdar är de profiler som jobbar åt 
BBO, deras namn står alltid i gult och 
de är där för att hjälpa dig. Tveka inte 
att be om hjälp!
 Den tredje fliken, stjärnor, är spela-
re som har varit framgångsrika på den 
internationella scenen och därför till-
delats en stjärna av BBO. Man måste 
dock ansöka om att få en stjärna, vil-
ket inte innebär att alla landslagsspela-
re har en sådan. Bli alltså inte förvånad 

om du ser ett känt namn utan stjärna.
 I mitten av lobbyn finns rutan BBO 
i dag. Där finns det nyheter om sidan. 
När den här artikeln skrevs fanns 
även en guide över de funktioner som 
erbjuds (dock på engelska). Där kan 
du även hitta till direktsändningar från 
diverse tävlingar ute i världen. Genom 
att klicka på Vugraph (live-sändning-
ar) kommer du till menyn där du kan 
välja vilken tävling samt vilket bord 
du vill kolla in närmare. 

TÄVLINGAR

Klicka på Lista alla tävlingar under 
Spela eller titta på bridge i lobbyn. 
En lista kommer att visas, där du kan 
välja tävling helt på dina egna villkor. 
En sak att tänka på är dock, att täv-
lingarna som har prispengar spelas in-
dividuellt med robotar som partners, 
för att i möjligaste mån undvika fusk.

BBO NORDIC

BBO Nordic kallas samarbetet mellan 
de svenska, danska och norska för-
bunden. Tävlingar hålls fredag, lördag 
och söndag (för att inte konkurrera 
med bridgeklubbarnas ordinarie spel).
 I skrivande stund är 4.210 spelare 
medlemmar i BBO Nordic.
 För att delta måste man vara med-
lem i ett av de nordiska bridgeförbun-
den samt anmäla sig på BBO Nordics 
hemsida, www.bbonordic.com. 

ANNAT SPEL

Om du inte är intresserad av att spela 
en tävling ska du dock inte misströsta, 
BBO erbjuder även ströspel. 
 Genom att trycka på Starta ett 
bord, så får du möjlighet att själv styra 
upp spelet. Du får möjlighet att välja 
spelform (de allra flesta spelar imp-
par), om ställningen ska visas eller 
inte och kan reservera platser åt andra 
spelare.


