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Disciplinnämnden  
informerar 
TEXT: PER-OLA CULLIN, STOCKHOLM

Disciplinnämnden (DN) handlägger disciplinära frågor.  
Den utses av SBF:s styrelse. I detta och nästa nummer  
följer en sammanfattning av de senaste ärendena.

AVVIKANDE FRÅN PÅGÅENDE TÄVLING  
(DN 1204) 

Anmälan: Anmälaren var i mars 2012 
tävlingsledare vid en partävling. A och 
B vägrade acceptera ett domslut han 
meddelade mot dem och de avvek från 
tävlingen omedelbart.  
 Utredning: A och B har yttrat sig 
över anmälan. De har vidgått att de 
avvek från tävlingen.
 Bedömning: Enligt §14.3a i SBF:s 
stadgar är det inte tillåtet att avbryta 
en påbörjad tävling utan giltiga skäl. 
Att man är missnöjd med ett domslut 
är inte ett sådant giltigt skäl.
 Beslut: A och B åläggs en varning.
 I Disciplinnämndens handläggning 
av detta ärende har deltagit Per-Ola 
Cullin, Roger Wiklund och Jan Lager-
man. Beslutet var enhälligt.

OTILLBÖRLIGT UPPTRÄDANDE MOT  
TÄVLINGSDELTAGARE (DN 1205)

Anmälan: Anmälarna (A och B i DN 
1204) spelade en partävling. I ronden 
mot C spelade de 4s +2. C fick ett 
hysteriskt utbrott och ställde sig upp 
och skrek ”Varför bjöd du inte 4s 
efter 2s?”. A sade till honom flera 
gånger att lugna sig. C rusade sedan 
från bordet utan att tacka för spelet. I 
egenskap av elitspelare bör C ha känt 
till att tävlingsledaren ska kallas till 

bordet samt att det strider mot god 
sed inom tävlingsbridgen, att gapa och 
skrika vid bordet och att utnyttja sin 
status som elitspelare för att få orätt-
mätiga fördelar.
 Utredningen: C har yttrat sig och 
därvid anfört i huvudsak följande. 
Han nekar bestämt till allt som står i 
anmälan. Att han ska ha utnyttjat sin 
ställning som elitspelare tar han som 
en förolämpning. 
 Anmälarna har beretts tillfälle att 
utveckla sin sak. De har avböjt detta. 
 Någon bevisning har inte åberopats.
 Bedömning: Mot C:s förnekande 
kan inte anses utrett att han betett sig 
otillbörligt eller förolämpande mot 
anmälarna. Det ska därvid särskilt 
framhållas att det, om det är riktigt 
som påståtts i anmälan – nämligen att 
C fått ett hysteriskt utbrott och skri-

kit, det torde ha varit en enkel sak att 
förebringa bevisning om detta.
 Beslut: Anmälan föranleder inte nå-
gon åtgärd.
 I Disciplinnämndens handläggning 
av detta ärende har deltagit Ingemar 
Borg, Roger Wiklund och Per-Ola 
Cullin. Beslutet var enhälligt.

OTILLBÖRLIGT UPPTRÄDANDE MOT  
TÄVLINGSDELTAGARE (DN 1206)

Anmälan: B deltog i en partävling. 
Bord 1 delade brickor med bord 2. 
När B satt vid bord 1 och knappade in 
resultatet för en bricka i Bridgemate 
kom A från bord 2 och slet korten ur 
händerna på honom och sade ”Hit 
med korten!”. 
 Utredning: A har yttrat sig och 
därvid anfört i huvudsak följande. An-
mälan är löjlig. Det är tävlingsledaren 
som ska tillkallas i första hand. B är en 
långsam spelare som ofta sinkar spelet 
och det finns inte tid för honom att då 
sitta och diskutera brickor. Hon var 
inte hetsig.
 B har angett tre referenser i sin an-
mälan. Disciplinnämnden har, av de 
skäl som framgår nedan, inte inhämtat 
vittnesintyg från någon av dem.
 Bedömning: Det agerande som 
läggs A till last i anmälan är inte av 
beskaffenhet att kunna föranleda be-
straffning enligt 14§ av SBF:s stadgar. 
Agerande av det nu aktuella slaget bör 
istället påtalas för tävlingsledare som, 
om det befinns motiverat, kan tillrät-
tavisa den felande.
 Mot bakgrund av det ovan sagda 
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saknas skäl att närmare utreda händel-
seförloppet.
 Beslut: Anmälan föranleder inte nå-
gon åtgärd.
 I Disciplinnämndens handläggning 
av detta ärende har deltagit Per-Ola 
Cullin, Roger Wiklund och Jan Lager-
man. Beslutet var enhälligt.

AVVIKANDE FRÅN PÅGÅENDE TÄVLING  
(DN 1207)

Anmälan: I en bronstävling under 
festivalveckan tillkallades TL under 
rond 11 av 12. A hade lämnat bordet 
efter att ha avgett ett otillräckligt bud. 
Motståndarna hade påpekat att budet 
var otillräckligt varpå A rest sig och 
gått med kommentaren ”Nu orkar jag 
inte mer.”. A:s partner berättade att A 
hade varit besviken på sig själv under 
flera dagar, främst för att A hade gjort 
ett antal revoker eller liknande, senast 
kvällen innan. Han trodde att det in-
träffade var det som på något sätt fått 
bägaren att rinna över. De kvarvaran-
de tre spelarna vid bordet var överens 
om att avvikandet inte på något sätt 
provocerats fram av motståndarna. 
A lämnade bordet innan TL hunnit 
tillkallas.
 Utredning: A har i svarsskrift anfört 
i huvudsak följande. Den aktuella lör-
dagen drabbades hon av sitt livs första 
panikångestanfall. Det fanns ingen 
annan utväg än att avvika från bordet 
och lämna lokalen. Att bevittna ett 
sådant anfall i en lokal full med kon-
centrerade spelare är olyckligt för alla 
närvarande. Orsaken till anfallet var 
följande. Hon hade spelat mer än 600 
brickor - dels under festivalen, dels 
under en bridgekurs (en vecka) i ome-
delbar anslutning till festivalen. Hjär-
nan var troligen överbelastad av för 
mycket kort-aktivitet och för lite vila. 
Det kommer aldrig att hända igen.
 Bedömning: Med varning eller av-

stängning bestraffas den som avbryter 
en påbörjad tävling utan giltigt skäl, 
se 14 § punkt 3a i SBF:s stadgar. 
 Det är ostridigt att A har avbrutit 
en påbörjad tävling. Ett panikångest-
anfall utgör giltigt skäl att avbryta en 
påbörjad tävling. Det låter sig inte 
göras, att nu inhämta någon medicinsk 
utredning i frågan. DN har istället 
att göra en värdering av trovärdighe-
ten av A:s uppgifter utifrån vad som 
framkommer i anmälan. Det kan då 
noteras, att detta fall skiljer sig från 
samtliga övriga fall av avbrytande 
av påbörjad tävling som DN haft att 
behandla under senare år. I det att 
avbrytandet inte har föregåtts av nå-
gon provokation eller orsakats av att 
den avvikande inte kunnat tolerera ett 
TL-beslut. Omständigheterna i sig ger 
således visst stöd för att A har drab-
bats av någon form av rubbning av 
sinnesnärvaron som legat utanför hen-
nes kontroll. DN finner därför skäl att 
utgå från det förhållandet.      
 Det måste normalt krävas att den 
som har giltigt skäl att avbryta en på-
börjad tävling tillkallar TL och begär 
att få tillstånd att avbryta tävlingen. 
Att A har underlåtit att göra detta kan 
dock, i det aktuella fallet, inte läggas 
henne till last som en så allvarlig över-
trädelse att den bör leda till påföljd.
 Beslut: Anmälan föranleder inte nå-
gon åtgärd.
 I Disciplinnämndens handlägg-
ning av detta ärende har deltagit Börje 
Dahlberg, Ingemar Borg och Per-Ola 
Cullin. Beslutet var enhälligt.

AVVIKANDE FRÅN PÅGÅENDE TÄVLING  
(DN 1208) OCH OTILLBÖRLIGT UPP-
TRÄDANDE MOT PARTNERN (DN 1209)

Anmälan: B uppträdde otrevligt och 
skällde ut partnern, A, hela tiden.  
A blev förbannad på B och lämnade 
tävlingen.    

 Utredning: A och B har per telefon 
förklarat att de inte önskar yttra sig 
skriftligen samt förklarat att de tillstår 
det som uppgivits i anmälan och att de 
nu har rett ut det inträffade sinsemel-
lan.
 Bedömning: Med varning eller av-
stängning bestraffas den som avbryter 
en påbörjad tävling utan giltigt skäl, 
se 14§ punkt 3a i SBF:s stadgar. A har 
erkänt att han har avbrutit en påbör-
jad tävling.
 Att man blir förbannad på partnern 
är inte ett giltigt skäl. Han ska därför 
åläggas en varning.
 Med varning eller avstängning 
bestraffas den som under tävling upp-
trätt förolämpande eller otillbörligt 
mot annan deltagare (i detta fall den 
egna partnern), se 14§ punkt 3e SBF:s 
stadgar. B har erkänt att han har skällt 
och varit otrevlig mot partnern. Han 
har uppenbarligen varit det i sådan 
omfattning att partnern provocerats 
att avbryta spelet. B är den klart mer 
klandervärde av de båda. Han har så-
vitt känt inte tidigare blivit dömd av 
DN. Påföljden kan därför stanna vid 
en varning.
 Beslut: A åläggs en varning. B åläggs 
en varning. 
 I Disciplinnämndens handlägg-
ning av detta ärende har deltagit Börje 
Dahlberg, Ingemar Borg och Per-Ola 
Cullin. Beslutet var enhälligt.
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LÖSNING PROBLEM 1A

Nord har hittills tagit alla stick i 63 
och du kan räkna ut att slutläget när 
ruterknekt spelas från bordet är:

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

Finns det någon chans?
 Om du har varit uppmärksam, så 
vet du att Östs frågetecken i trumf är 
fyran.
 Antag att du sakar spaderåttan. 
Nord stjäl med trumfdamen och spe-
lar en klöver, som han sakar rutertian 
på. Oops, du måste stjäla och vända in 
i E-K-9 i trumf.
 Okej, behåll spaderåttan och stjäl 
rutern. Nord stjäl över. Om han nu 
sakar rutern på klöver kan du låta Öst 
vinna sticket medan du sakar din spa-
der för att invänta stick med trumftian 
en passant när Öst spelar ett svart kort 
med tre kort kvar.
 Men den listige Nord stjäl klövern 
högt och fortsätter med rutertian. 
Du stjäl, och måste spela trumf in i 
E-9…..om inte Öst kan stjäla över dig 
och avsluta med ett svart kort som på 
samma sätt som nyss ger dig stick för 
trumftian en passant.
 Så här är samvetsfrågan: stal du ru-
terknekten med tvåan – hemsläpp –  
eller med en av dina mellanhjärter?

LÖSNING PROBLEM 1B

Vilka kort har du som Väst om åtta 

utspel straffar Syds lillslam i spader 
och fem släpper hem den, när du inte 
har någon jämn hacka.

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

Det innebär att Öst har alla jämna 
hackor, 12 stycken, och du har 13 av 
de övriga 14 korten.

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

Du ska ge Öst ett kort.
 Om du har fyra trumf finns det ing-
et utspel som ger spelföraren 12 stick, 
har du K-D-9 är det enbart trumfnian 
som släpper hem kontraktet.
 Men ge Öst trumfnian.

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

Om du inleder med en trumfhonnör, 
kan du sedan luta dig tillbaka och in-
vänta två trumfstick, kanske inte det 

utspel du skulle välja. 
 Säg att du i stället spelar ut en ofar-
lig klöverhacka.
 Syd stjäl och använder E-D i ruter 
och K-kn i hjärter som ingångar till 
bordet för att stjäla ytterligare tre klö-
ver och en ruter för att uppnå läget:

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

Han tar ut hjärteress och spelar sin 
sista hjärter till stöld med trumfåttan. 
Du kan förstås ta för en trumfhonnör 
men är sedan tvungen att ge Syd två 
trumfstick.
 Hade du valt ett rött utspel så räck-
er inte bordets entreer till för att ta de 
fem nödvändiga stölderna på handen. 
D v s sex röda utspel och två i trumf 
leder till straff.

LÖSNING PROBLEM 2

Nord störde dina starka 2c med ett 
spaderbud i ozon och fick stöd av 
Syd. Du tog er ändå till 6c. Nord 
spelade ut trumf från trekortsfärg. Syd 
sakade spader på den tredje trumfron-
den. Nord visade sig ha singelruter. 
Han högmarkerade spader på din an-
dra ruterhonnör. 

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

Lite svårare... Lösningar
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Båda motståndarna följer färg på E-K 
stöld i hjärter. Nord uddamarkerar. 
Damen har inte setts till.
 Det ser ut som om Syd haft för-
delningen 3-4-4-2. Det är dags att 
som vanligt med den här sortens bu-
doptimister i farten kasta in ett rejält 
önsketänkande och placera Syd med 
spaderdam och hjärterdam utöver de 
kn-9-x-x i ruter som vi känner till.
 Vad ska han lägga på trumfknekten?

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

Du sakar själv spaderfemman.
 1. Syd gör sig av med en spader-
hacka. Du spelar spader till dam, kung 
och Nords ess. Nord har bara spader 
kvar och bordet tar nästa stick för 
knekten. Syd är skvisad i hjärter och 
ruter. Men Nord är listigare än så. 
Han släpper spaderkungen, men du 
petar in Syd på hjärterdam och får de 
sista två sticken i ruter.
 2. Syd sakar hjärterdam. Du går in 
på handen i ruter och tar för hjärter-
tio som du sakar ruter på. Syd måste 
behålla ruterknekt, annars tar du för 
fyran, så han kastar sin spaderhacka. 
Du spelar spaderkung till ess, sjua och 
dam. Spaderknekten tar sista stick.
 3. Syd sakar ruter. Du tar två ruter-
stick och fångar Syd i samma typ av 
tvåkorts slutläge som nyss – eller gör 
du? 
 Vilken hand är du inne på efter det 
sista rutersticket? Om du är inne på 
bordet så kastar Syd sin hjärterdam 
och du förlorar två spader. Gjorde du 
dig verkligen av med bordets sjua när 
Nord inte bekände i ruter, så att du nu 

kan avblockera rutertian på damen och 
vinna det sista rutersticket med fyran?!

LÖSNING PROBLEM 3

Nord, som har visat 5-5 i hjärter och 
ruter och fått ruterstöd av Syd, spelar 
ut ruterkung mot dina 6s. 

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

Nord får inte ha singelspader. Du ger 
honom alltså två eller tre trumf och 
en eller noll klöver. Om du försöker 
stjäla fyra ruter på handen behöver du 
ta dig till bordet tre gånger utan att 
förbruka fler än en av handens trumf. 
Då befinner du dig sedan på handen 
utan möjlighet att ta dig till bordet 
utan att bli avstulen i klöver respek-
tive överstulen i hjärter.
 Av skäl som kommer att framgå 
strax behöver du slå en tidig klöver-
mask (och ta den lilla risken att Nord 
har singeldam). Stjäl alltså utspelet, 
spela trumf till bordet och en klöver 
till mask med tian. 
 Om Nord stjäl (har 3-0 i svart) så 
kan han vända i trumf. Nu slår du en 
ny klövermask, spelar hjärter till esset, 
stjäl en ruter och fortsätter med klö-
verkung och en fjärde klöver till esset. 
Nord ska saka ett kort. 

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

Du stöldreser den färg han sakar.
 Om Nord vägrar stjäla den första 
klövern spelar du trumf till bordet och 
slår en ny klövermask. Om Nord nu 

stjäl blir han skvisad som nyss när du 
tar dina klöver. Stjäl han inte fortsät-
ter du med klöver till bordet (Nord 
har en trumf, tre ruter och fyra hjärter 
kvar och är i saknöd – med hjärtersak 
stöldreser du den så det får bli en ru-
ter. Du tar en ruterstöld och envisas 
med klöverkungen Om Nord fortfa-
rande behåller sin trumf har du fyra 
klöverstick, ess-kung i högfärgerna, 
tre ruterstölder och en hjärterstöld. 
Om han stjäl vinner du hans hjärter-
frånslag och stöldreser ruterdam.
 Antag att Nord bekänner (har alltså 
2-1 i högfärgerna) när du slår klöver-
masken. Du fortsätter med trumf, stjäl 
ruter, spelar hjärter till bordet, slår 
ännu en klövermask, klöverkung och 
en fjärde klöver till bordet.
 Läget liknar det vi avverkade ovan. 

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

Syd har visserligen en trumf kvar men 
Nord har inte råd att saka något. Om 
han lägger hjärter spelar du hjärter-
kung och stjäl en hjärter som Syd kan 
stjäla över varefter din hand står – el-
ler inte stjäla över, men då tar du en 
ruterstöld för ett tolfte stick. Sakar 
Nord ruter reser du ruterdamen med 
en stöld. Hjärterkung och stöld kan 
Syd stjäla över, men måste sedan ge 
bordet sista stick för ruterdam.
 Lägg märke till hur viktigt det var 
att ta det sista klöversticket på bordet, 
för att eventuellt kunna stjäla rutern i 
slutläget. Om du inlett klöverbehand-
lingen med esset hade det inte gått lika 
bra.

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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1989 reste jag till Kairo i Egypten, 
där Mellanösternmästerskapen skulle 
hållas. Vinnaren skulle bli kvalificerad 
att representera Mellanöstern vid Ber-
muda Bowl i Perth, Australien.
 Före tävlingen satt några av oss i 
hotellbaren. (Egypten är ett av få mus-
limska länder som tillåter att alkohol 
säljs offentligt.) Vi diskuterade lagens 
chanser. Vi var eniga om, att Indien 
och mitt eget lag, Pakistan, tillhörde 
favoriterna. Det surrade emellertid 
ett rykte, att ett av de egyptiska paren 
hoppades överraska oss med sitt krav-
pass-system (och resten av laget med 
ett komplicerat system med en massa 
reläbud). Slutet på kråksången blev, 
att de inte bara överraskade oss, de 
körde över oss. Vi förlorade mot dem 
i semifinalen och sedan blev Indien i 
finalen också besegrat, av Egypten.
 Redaktören av Bridge Today hade 
tilldelat mig utmärkelsen tidningens 
lataste reporter – och för att leva upp 
till det ryktet, återvände jag med bara 
några enstaka givar.
 Under gruppspelet stötte jag på min 
gode vän och tidigare partner från 
Bombay, Indien, Jaggy Shivdasani. 
Det indiska laget var i toppform och 
de hade nått semifinalen i OS året 
dessförinnan. Vi förväntade oss inte 
bara en tuff kamp, utan såg också fram 
emot lite bridgefyrverkeri. Det dröjde 
inte länge. Bara några givar in i match-

en fick jag som Syd ta ställning till ett 
omöjligt avgörande på 7-läget!

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

Vi var i zon mot ozon och Öst, Rajesh 
Dalal, en duktig spelare som är lika 
rolig som Jaggy är engagerad, öppnade 
med 1s till höger om mig. Jag klev 
in med 23 och Jaggy, på min vänstra 
sida, passade. Masood, min fasta part-
ner i Karachi sedan tio år, hoppade till 
42. Utan att ha sett hans hand, utgick 
jag från att 42 visade singel eller re-
nons i ruter samt hjärterstöd. Men då 
jag tittade ner på två små ruter, miss-

TEXT: ZIA MAHMOOD, NEW YORK

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 Zia om bridge i faraoernas land.

 
Sfinxens förbannelse

tänkte jag att partnern  gjort ett stöd-
visande hopp à la Eric Kokish,  
d v s med hjärterstöd och ruterfärg. 
 Naturligtvis tänkte jag på att det 
var Masood som bjudit 42, vida känd 
för att vara lika solid och pålitligt som 
Sfinxen. Förresten, vet du att ansik-
tet till Sfinxen är en avbildning av en 
egyptisk farao som ville ha evigt liv. 
(Vem vill inte det?)

PAKI BLACKWOOD

Oavsett allt litade jag på Masod och 
bjöd 4 sang, essfrågan Key Card 
Blackwood. Vi brukade spela Paki 

M A G I S K  B R I D G E  Z I A
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Zia Mahmood.

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

Blackwood, som tillät partnern att 
avstå att redovisa ett ess, om han hade 
överbjudit sina kort. Blackwood-
bjudaren kunde sedan reläbjuda för 
att dubbelkolla antalet ess, exempelvis 
1s–3s; 4NT-52 (ett ess); 53 (är du 
riktigt säker?); 6s (okej, okej då, jag 
hade två ess). Vår coach, Billy Eisen-
berg, tillät oss tyvärr inte att använda 
Paki Blackwood längre.
 Plötsligt vaknade Jaggy till liv – och 
hoppade till 62! Tack så mycket, 
Jaggy! Jag trodde du var min vän! 
 Masod bjöd 63 och det gick pass 
runt till Jaggy. Han bjöd nu 72! Vad 
är det för fel på den karln? Han som 
brukar vara en så trevlig fyr – och nu 
bjuder han som en blandning av Hul-
ken och Meckstroth–Rodwell.
 72 passades fram till mig. Så här 
hade budgivningen gått:

SyD	 väSt	 norD	 öSt	
Zia	 Jaggy	 Masood	 Rajesh
	 	  1s
23 pass 42 pass
4NT 62 63 pass 
pass 72	 pass pass
?

Det var inte någon tvekan om, att 
min partner var renons i ruter då han 
passade på 72. Med singel hade han 
dubblat, för att varna mig för att bjuda 
vidare. Men hade han i tillägg ess-
kung i hjärter och en bra klöverfärg? 
 Skulle våra lagkamrater också offra 
sig i 72? 
 Skulle jag låta Jaggy slippa undan 
med bara tre-fyra dubblade straffar, 
när storslam var i sikte? 
 Tja, vad hade du gjort?
 Jag bjöd 73. Då Rajesh viftade med 
hjärteress framför mitt ansikte, öns-
kade jag att bara få vila lugnt och stilla 
i min grav, som en av Egyptens be-
römda mumier. Partnerns hand var:

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

Okej. Första blodet var spillt. Ett par 
givar senare fick jag min revansch. Jag 
hade fått mig denna hand tilldelad:

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

Partnern öppnade med 1 sang, svagt, 
och Rajesh till höger dubblade. Vad 
hade du gjort nu?
 Detta var en fin möjlighet att an-
vända en gammaldags redubbling, 
istället för att använda den blå lappen 
som en önskan om flykt. Vi använde 
redubblingen som ”butik”, så jag la 
blålappen på disken. Jaggy till väns-
ter provade 23. Masood dubblade 
och högeryttern redubblade som ett 
S.O.S. Då Saharas virvlande sand lagt 
sig, spelade vi försvar mot 3c dubbelt 
– 1100 in.
 Matchen blev roligare efter den här 
given. Själv var jag mest lycklig för att 
ha räddat äran efter storslamsmissen 
tidigare.
 Om någon kommande Bermuda 
Bowl-spelare läser detta, kommer här 
ett råd: Undervärdera inte egyptierna! 
De kan verkligen spela bra bridge. 

Här är en giv från semifinalen, som 
illustrerar varför Egypten vann turne-
ringen. Jag låter dig följa given, såsom 
min partner Masood såg det. Han 
hade fått följande kort:

s	E	kn	2		3	E	8	7	5		2	—		c	E	K	kn	9	5	3

Masood satt i tredje hand och såg 
mig passa som giv. Hans motståndare 
till höger, Walid, som mer liknar en 
basketspelare än bridgedito, men som 
likväl visade sig vara på rätt arena, 
passade också. Lätt? 
 Vänta en sekund! Alert! 
 Passet hade mer mening än hiero-
glyferna på den lokala pyramidväggen. 
Passet visade nämligen en stark öpp-
ningshand. Vad nu?
 Personligen, om jag hade haft 
Masoods kort, skulle min rygg-
märgsreflex vara att dubbla. Sfinxen 
skulle garanterat rynkat på näsan över 
dubblingen av ett öppningspass (vilket 
säkert också tävlingsledaren skulle 
ha gjort). Men hur skulle du annars 
kunna visa din starka hand? Om du 
”kliver in” med 1c kan det bli pass 
runt.
 Masood fann en enastående lösning: 
Han passade också! Om motståndaren 
till höger visar en kanonhand, genom 
att passa, kan du visa en än bättre 
hand, genom att också passa – krav-
pass över kravpass!
 Tre pass hade alltså gått, där två av 
spelarna hade glimrande händer. Detta 
var verkligen bridge i en annan dimen-
sion. Öst var tvungen att öppna med 
12 i sista hand, vilket var ett reläbud 
för att beskriva en svag hand. 
 Med lite tålmodighet (och en svag 
hand) dristade jag mig till att bjuda 
utspelsdirigerande 22. Walid passade 
igen. 
 Ja, du behöver antagligen en läges-

Forts. på sidan 49 >
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TJOLPE	FLODQVIST
• STARK KLÖVER
Bridgehuset; 46 sidor

I ett naturligt 
budsystem som 
Modern Stan-
dard finns ett 
problem. Det är 
att spännvidden 
för ett vanligt 
öppningsbud 
blir i största 
laget, med ett 
minimum på 
11 hp och en övre gräns på ungefär 21 
hp. Även om öppnaren får chansen 
att nyansera sin hand nästa gång, kan 
det bli problem att reda ut styrkan till 
belåtenhet.
 Budsystem uppbyggda på en stark 
1c-öppning slipper de problemen, 
eftersom ett vanligt öppningsbud då 
har en övre gräns vid 16 hp. Det un-
derlättar budgivningen med vanliga 
händer och även om det skapar andra 
problem, tycker många att fördelarna 
överväger.
 Tjolpe Flodqvist har med framgång 
använt stark klöver i många år och ger 
här svar på de viktiga frågorna varför 
och hur. Inte bara klöveröppningen 
diskuteras utan även hur införandet av 
en stark 1c-öppning påverkar syste-
met i övrigt.
 Bridgehuset i Limhamn har tidigare 
översatt tio småböcker av Andrew 
Robson. Boken om Stark Klöver är 
upplagd på samma sätt, med en lek-

tion och en illustrerande giv per upp-
slag.
 Är du intresserad av Stark Klöver, 
eller budteori i största allmänhet, skaf-
far du förstås den här boken!

MARK	HORTON	&	ERIC	KOKISH:
• THE RABBI'S RULES
Master Point Press; 234 sidor

1997 blev den 
engelske brid-
geskribenten 
Mark Horton 
inbjuden att 
spela en tävling 
med en okänd 
amerikan, Leo-
nard Helman, 
som börjat spela 
bridge i ganska 
hög ålder. De blev goda vänner och 
spelade många tävlingar tillsammans 
fram till Helmans död förra året. Trots 
det, dröjde det länge innan Horton 
fick reda på att Helman var rabbin.
 En rabbin är en judisk lärare. Som 
sådan ställde Helman upp ett regel-
verk också för bridgespelare: The 
Rabbi’s Rules. När Horton föreslog 
att man skulle publicera dem i bok-
form blev Helman entusiastisk, men 
boken hann inte komma ut under hans 
livstid.
 Utöver en presentation av Helmans 
regler, illustrerade med många givar 
som Helman själv spelat (ofta till-
sammans med Horton och ofta mot 
förstklassigt motstånd) har Horton 

tagit hjälp av världens ledande bridge-
coach, kanadensaren Eric Kokish, som 
utförligt och outtröttligt förklarar hur 
han tycker att många knepiga budsi-
tuationer hanteras på bästa sätt. 
 Summa summarum blir att detta är 
en bok som både budteoretiker och 
den som är ute efter praktiska tips 
kan ha glädje av. Givarna är trevliga 
och de flesta av rabbinens regler håller 
gott.
 Rekommenderas.

MARY	ANN	DUFRESNE:
• PLAYING A BRIDGE HAND – jUST THE 
BASICS
Master Point Press; 144 sidor

De flesta nybör-
jarböcker lägger 
tonvikten vid 
budgivningen, 
men som alla 
nya bridge-
spelare lärt sig, 
räcker det inte 
att hamna i rätt 
slutbud. Man 
måste också 
försöka spela hem sitt kontrakt. Eller 
försöka vinna lika många stick som de 
skickliga spelarna (i partävling). Där-
för behöver man också ha kläm på den 
grundläggande speltekniken.
 Den amerikanske bridgeläraren 
Mary Ann Dufresne har skrivit en 
bok, som riktar sig till mindre rutine-
rade spelare och som säkert kan hjälpa 
dem en bra bit på traven. Här får de 

Ny bok lär ut stark klöver

TEXT: ANDERS WIRGREN MALMÖ 
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lära sig vikten av att planera spelet, 
skillnaden mellan sang och trumf, 
olika tekniker för att vinna extra stick, 
när man skall trumfa ut, hur viktigt 
det är med ingångar, m.m.
 Exemplen är enkla och bra, resone-
mangen likaså. En för mig helt ny 
tumregel är den som författaren kall-
lar ”regeln om två tredjedelar”. Den 
säger, att om motståndarna har ett 
udda antal kort i en färg, så sitter de så 
jämnt som möjligt 2/3 av fallen. Har 
de ett jämnt antal, är sannolikheten 
2/3 att de inte sitter så jämnt som 
möjligt.
 Rekommenderas.

Juniorer – se hit!
Precis vid gränsen mot Österrike, 
ca 50 km norr om Salzburg och 100 
km öst om München, ligger den 
lugna, pittoreska lilla byn Burg-
hausen med sina knappa 18.000 
invånare.

Till sommaren är dock förhopp-
ningen att tempot höjs en smula, 
i alla fall under 12 dagar i juli. 
Då anordnas i tur och ordning 
Öppna JEM-Par (Mixed, Junior, 
Youngsters och Girls), JEM-Camp 
samt ett tyskt juniorläger. Därefter 
styr man såklart kosan tillbaks till 
Sverige och avslutar med 10 da-
gars bridgespel i Örebro!

För att uppmuntra juniorer att 
resa dit, har Per Jannersten valt att 
lägga pengar från bl a årets Janner-
stenstipendium till att sponsra ett 
visst deltagande. Deltar man des-
utom i minst 2 aktiviteter* i Burg-
hausen, får man boende och spel i 
Örebro betalt.

* EM-mixed + JEM (någon av klasserna) 
och deltagit i minst en Camp i Burghausen.

www.svenskbridge.se/kul_tur2014

rapport över hur budgivningen hittills 
gått:

SyD	 väSt	 norD	 öSt	
Zia	 	 Masood	
 pass1 pass2 123 
224	 pass

1   Stark       2     Starkare
3   Svag  4   Svagare

Vad skulle du ha bjudit med Masoods 
kort? Är det någon som har en aning 
om vad som nu skulle vara ett krav-
bud? Eller – är det någon som bryr 
sig? Påminner detta inte om TV-serien 
Lödder, där alla var galna?
 Masood bjöd praktiska 3 sang och 
tre ”äkta” passlappar dök upp i rask 
takt. Tyvärr var detta min hand:

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

Suck! 6c var bara att kasta upp. 
Den lillslammen nåddes efter två 
(!) budronder vid det andra bordet. 
Egyptiska Syd öppnade med 2 sang, 
för att visa en svag hand med båda 
lågfärgerna (bridge är ett lätt spel). 
Egyptiska Nord hoppade direkt till 
6c. Vad annars?
 På avslutningsbanketten hölls tra-
ditionen vid liv, att låta utlänningarna 
vifta sina rumpor med magdansöser. 
Både Jaggy och jag blev lurade till att 
dansa. Ja, bildbevis finns, men dessa 
borde nu vara preskriberade… hoppas 
jag.
 Nåväl, om du inte kan vinna över 
dem, gör gemensam sak. Därför är jag 
i färd med att snickra ihop mitt eget 
kravpass-system. Jag har tänkt mig 
att introducera det tillsammans med 
en mixedpartner, för skulle inte invit-
sekvenserna fungera tillfreds, kan jag 
alltid försöka mig på en annan typ av 
invit…

Zia – forts. från sidan 47

SIDE (Turkiet)
HOTEL S IDE STAR BEACH*****

20–27/9 2014
Hotel Side Star Beach är det enda förstaklass-
hotellet på den fina Kumköystranden, med 
kort promenadavstånd in till Sides gamla stad. 
På ca kilometern längs stranden nås stadens 
fina och välavvägda utbud av sevärdheter, 
restauranger, terrasserveringar, affärer och 
boutiquer. Hotellet erbjuder såväl utmärkt 
boende som en utsökt semestermiljö med 
mycket fina faciliteter. PRIS exkl flygtillägg 
10.300 kr inkl flyg, transfer, del i dubbelrum, 
helpension med all inclusive, reseledare och 
spelavgifter. Enkelrumstillägg 2.000 kr/vecka. 
Extra vecka 4.000 kr.

Info och anmälan: 
tel 0704-837027 / bridgeresor@gmail.com

  Välkomna! – Frölunda Bridgeresor

Kristihimmelsfärd
29 maj–1 juni 2014

Fira Kristihimmelsfärd på denna idylliska 
danska gourmet-krog. Krogen ligger mitt i 
danska jordbruksbyggden på södra Jylland, ca 
3 mil från tyska gränsen. Maten är himmelsk, 
miljön dansk gemytlig, liksom personalen, 
stor spellokal, lättillgängliga fina rum.

Pris 2750* kr i dubbelrum, enkelrumstil-
lägg 300 kr.

Priset avser endast vistelsen. Blir vi över 10 
bord så lönar det sig att åka buss. Tillkom-
mande kostnad i så fall ca 1.000 kr/p/p. 
Kostnad i egen bil ca 450 kr p/p om man 
är 4 i bilen.

* Priset är baserat på danska kronkursen 
15/11 förändras den måste priset i samma 
mån förändras.

>
>
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Tommys lagom svåra 
problem... Lösningar
PROBLEM 1

Hur garderar du hemgång, när Väst  
bekänner klöver i andra stick?
 Genom att maska med tian garderar 
du hemgång, så länge som klövern sit-
ter sämst 4-1. Det är kanske ett spel-
sätt man bör överväga i partävling.
 Hela given:

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

För att garantera hemgång mot alla 
sitsar, ska man låta Väst få första klö-
versticket! Satt klövern 3-2 eller 4-1 
ger den nu fem stick. När sitsen är 
enligt ovan, ger en klövermask de fem 
klöverstick Syd behöver för hemgång.

PROBLEM 2

Med klövern sämst 4-1 finns ett säkert 
spelsätt. Då tar man utspelet på bordet 
och spelar låg klöver mot handen.
 Hela given:

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

När Öst bekänner lågt nöjer sig Syd 
med sjuan eller nian. Väst vinner och 
fortsätter bäst ruterattacken. Syd tar 
då på handen och spelar klöver till 
åttan, när Väst bekänner lågt.
Skulle Väst saka på andra ronden 
klöver ser klöveress och mer klöver 
till att Syd får tre klöverstick för hem-
gång.
 Skulle Öst i andra stick bekänna 
med klövertio eller -knekt täcker Syd 
och får sedan enkelt de tre klöverstick 
han behöver för hemgång.

PROBLEM 3

Täcker man spadernio lever man far-
ligt. Hela given:

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

Väst släpper då sticket. När Öst se-
nare kommer in på ruterkung följer 
spadervända genom Syds sättning för 
bet.
 Låter man Öst vinna andra stick 
blir läget annorlunda. Nästa spader-
rond kan Väst vinna om han så önskar 
men motspelarnas kommunikationer 
är brutna. När Öst kommer in på 
ruterkung har han inga spader kvar. 
Följaktligen får Syd notera hemgång i 
sin utgång.

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

En av världens bästa bridgejuniorer, 
Dennis Bilde, verkar kunna hantera 
mer än kortleken. Vad säger han?  
Den fyndigaste pratbubblan vinner  
ett present kort. För slag till pratbubbla 
vill vi ha senast den 10 maj till 
adressen: Bridge, Villa Cicero,  
775 70  KRYLBO eller e-post till 
bridge@svenskbridge.se.

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

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

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

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

 PRATBUBBLAN

Vem säger att barn inte spelar kort? 
Rasmus Gråberg, Vänersborg, har 
bidragit med denna trevliga bild. 
Vad säger lillkillen till vänster? 
Eugenio Morini författade vin-
narbubblan: Inte ”All in” nu igen! 
Grattis! Pris kommer till Tyresö 
med posten!

Inte  
”All in”  
nu igen!



STARTAVGIFT 
Gröna Hissen: max 2.000 kr/lag 
(125 kr/junior, 500 kr/senior).  
Måndag  och framåt: 500 kr/lag.  
Senaste anmälan: fredag 25 juli kl 20.00. 
(25% högre kostnad om avgift ej är erlagd 
före start.)

PRISER 
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)
Lördag och söndag spelas Chairman’s 
Cup (CC) som 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 (BC).
Här spelas om 3:e och 4:e plats.  
• Ett lag som förlorar i huvudcupen un-
der cupmatcherna flyttas ned till  
bonuscupen.  

C hairman’s Cup 
är en tävling öppen för alla 

och spelas på Conventum, 
Örebro, 26–31 juli 2014. Det 

är en lagtävling som inleds 
med ett kval i form av Gröna 

Hissen (32 första vidare) och av-
slutas med raka cupmatcher. 

• Lag som förlorar i Bonuscupen är  
utslaget. 
• Uppflyttning till huvudcupen går ej.  
• Avslutningen från och med tisdag är 
kvartsfinal, semifinal och final (64 br). 
På finaldagen (torsdag) spelas match om 
tredje pris (32 br).  
• SM-Par Veteraner och CC-kvalificering 
över lappar 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: 
• Distriktslagen har en tävling i tävlingen 
om ett distriktspris på 10 000 kr till det 
lag som klarar sig längst i tävlingen. 
• Högst två i laget får tidigare har deltagit 
i CC och 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.  
• 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 distriktstäv-
lingsledare för anmälan.

SKÄRMAR OCH RAMA 
Med start i kvartsfinalen kommer match-
erna att spelas med skärmar. Kvartsfina-
len, semifinalen och finalen kommer att 
sändas på Internet. Ramateater finns på 
plats, där man kan följa spelet. Den kom-
mer att arrangeras tisdag–torsdag. 

MÄSTARPOÄNG 
Från åttondelsfinal och framåt spelas om 
guldpoäng, medan de tidigare cupmat-
cherna och Gröna Hissen ger silverpoäng. 
I bonuscupen spelas det om silver- och 
guldpoäng enligt tävlingsreglementet. 

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

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. 

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

PLAC. 65-Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

2014
Chairman’s  Cup

Precis som förra året 
gäller, att om man blivit utslagen i förs ta 
rundans kval så är det fortfarande inte 
slut för det laget. Lag som placerar sig 33-64 
kommer att få spela en bonuscup som går pa-
rallellt 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 bonuscu-
pen och får där välja motståndare precis som i hu-
vudtävlingen. Att tävlingen heter Chairman’s Cup 
beror på att ordföranden för Svenska Bridgeför-
bundet, Mats Qviberg, sponsrar tävlingen.

SPELSCHEMA
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ÖBERGS 361 BRIdGE •••
De traditionella “rätta” figurerna. ..................15:–
SPELKORT MEd MOTIV
Ett stort urval sammetsetuier, spelkort med vackra 
motiv. Idealisk present. Se motiv i vår katalog eller 
på hemsidan. Etui från ................................ 95:–
MjuKPLASTBRIcKOR •••
Högsta kvalitet. Set om 8 st. .......................140:–
Högsta kvalitet. Set om 16 st. ..................... 240:–
BId BuddY™ •••
Bid Buddy är en budlåda lätt att ställa i ordning 
för spel. Per bord .......................................375:–
BRIdGE PARTNER •••
Bridgepartner är en budlåda lätt att ställa i  
ordning för spel. Per bord  .......................... 375:–
SPELBORd SPEcIAL
Mycket stabil konstruktion som tål hårda bud. .....  
..................81x81 cm 1.475–   91x91 cm 1.580:–
MIcROBRIdGE 13 ••• ny version!
Spelprogram. ........................................... 760:–
jAcK 5.0 – SPELPROGRAM
Sexfaldig världsmästare för bridgeprogram. Med 
Modern Standard. Windows på CD.... .......835:–
FAcIT-SPELKORT – kORtLEk MEd 48 GivAR
Med Facit-Spelkort kan ni spela hemmabridge 
och jämföra er med andra resultat, precis som på 
klubben eller andra större tävlingar.
Pris per lek inkl scorer och kommentarer ....... 90:–
LAGBOK •••
Senaste utgåvan: 2007 års lagar ................. 89:–
SPELA BRIdGE – kURSLittERAtUR •••
Förbundets nya grundkurs, nr 1-2-3-4.
Spela Bridge, styckepris för paket. ............. 300:–
Spela Bridge, 12-pack ............................3.120:–
Spela Bridge, Lärarhandledning. ................ 100:–
Spela Bridge, Overhead i färg............ 280–380:–
BudNYcKLAR
Modern Standard. ...................................... 75:–
Nordisk Standard •••. ................................ 75:–
Nya Bridgeskolan ....................................... 75:–
BRIdGEMATE – SCORiNGSYStEM
Bridgemate är ett tråd löst scoringsystem. 
Pris per Bridgemate 2 (dvs bord) ..............1.650:–
Pris per Bridgemate Pro begagnad ..............525:-
Server inkl kablage, (äldre modellen) ...... 2.600:–
Server för BM2, med USB .......................2.750:–
BRIcKLÄGGNINGSMASKIN – dUPLiMAtE 4.5®

Den senaste generationens supersnabba 
bricklägg ningsmaskin. Enastående driftsäkerhet. 
12 månaders returrätt och 24 månaders fabriks-
garanti. Rabatt på spel kort och brickor vid köp av 
maskin! ..............................................34.900:–

HANdLA dIREKT I VÅR 

INTERNET-BuTIK! 

ÖPPEN dYGNET RuNT!

WWW.BRIdGEFORLAGET.SE

– Detta är bara ett axplock ur vårt 2.000 artiklar stora sortiment! –

JACK 5.0 – regerAnde världsmästAre för 
bridgeprogrAm – med modern stAndArd!

Prisexempel:– 1 –

Givsamling
– med kommentarer

www.bridgeforlaget.se

1

1

1       N 2       Ö 3       S 4       V 5       N 6       Ö
7       S 8       V 9       N 10       Ö 11       S 12       V

13       N 14       Ö 15       S 16       V 17       N 18       Ö
19 S 20     V 21       N 22       Ö 23       S 24       V

25       N 26 Ö 27     S 28       V 29      N 30   Ö
31       S 32       V 33       N 34       Ö 35       S 36       V

37       N 38       Ö 39       S 40    V 41      N 42       Ö
43       S 44       V 45       N 46       Ö 47       S 48       V1

• Kortlek 
   med 48 givar

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

FACIT-SPELKORT

Nr 7 ute nu!

Budnyckel
– din nya partner!
 
Tre budnycklar finns i lager:  
modern standard, nordisk 
standard och nya bridgeskolan.
En budnyckel är en sammanfatt-
ning i tabellform. Den är oumbärlig 
vid inlärning och bra som minnes-
stöd – kort sagt ett rekommenderat 
hjälpmedel för alla spelare oavsett 
kunskapsnivå.

I budnycklarna finns budsekvenser-
na redovisade för bl a val av öpp-
ningsbud, svarsbud på 1 trick i färg, 
trumfhöjningar, svarsbud och åter-
bud på 1NT och 2NT, öppnarens 
andra bud efter 1-över-1, öppnarens 
andra bud efter 1NT, öppnarens 
andra bud efter 2-över-1, budförlopp 
med balanserade händer, inkliv, 
budgivning när motståndarna kliver 
in, svar på upplysningsdubbling, 
bud efter partnerns inkliv, svar på 
spärröppningar och slambudgiv-
ning. Levereras i plastficka.

SAYC (Standard 
American Yellow 
Card) är ett naturligt 
system med femkorts 
högfärgsöppningar. I Sverige 
förknippas SAYC främst med in-
ternetbridge, då systemet är det 
gällande på BBO. Denna bok 
passar såväl dem som vill lära 
sig grunderna i SAYC som dem 
som vill bygga på sina befintliga 
kunskaper i systemet. I denna 
svenska översättning beskrivs 
SAYC i sin helhet, 
med många förkla-
rande exempel.

Pris:

  220:—

SVENSK
VERSION

  
NY!SAYC

BRIDGEMATE
– BÄTTRE BEGAGNADE
Våra begagnade Bridgemate  
rengörs och kontrolleras både  
tekniskt och funktionsmässigt 
innan leverans. Vi lämnar  
6 månaders garanti på  
begagnade Bridgemate.

    SPECIALPRIS  
    så länge lagret räcker:

  525:—
     Ord. pris 700:—


