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Vet ni, att närmaste huvudstad från 
Stockholm räknat, är Tallinn? 
 Om ni någon gång skulle ha anled-
ning att skriva det namnet så kom ihåg 
två l och två n. Ordet kommer från 
”danskarnas stad” djupt ner i histo-
rien, ”linn” är estniska för stad. 
 Estlands historia handlar i förfä-
rande hög grad om ockupationer, krig, 
förryskning, deportationer, terror och 
flykt. Men vi ska inte fördjupa oss i 
detta, utan raskt komma fram till vår 
egen tid när esterna åter är fria.
 I Estland bor Peeter Lond, Guido 
Kobolt, Tiit Laanemäe och andra 
bridgespelare. Fram till 1990-talet 
förde bridgen en tynande tillvaro, i 
Sovjet var det schacket som gynnades. 
 När Torgny Svensson, en känd pro-
fil i Uppsalas bridgeliv, spelade mixed 
i Åbo i början på 90-talet träffade han 
Peeter Lond som berättade om hur 
han och några andra försökte få igång 
tävlingsbridge i Estland. Resurserna i 
form av lokaler, bridgebord m m var 
lika med noll och ekonomin urusel.

ALLT BÖRJADE I UPPSALA

Torgny kunde ingen estniska och 
Peeter ingen svenska, men båda kunde 
finska. Det var då Torgny kom på 

idén att bjuda in några estniska brid-
gespelare till Uppsala året därpå för 
att spela i Lagguldet, Uppsala Bridge-
sällskaps stora fyrmannatävling. 
 Det kom inte bara ett estniskt lag 
utan två. I det ena fanns bara tre man, 
men det löste sig när först Mats Alm-
gren och därefter Torgny hoppade in 
för att spela tillsammans med Lond, 
Kobolt och Laanemäe. Vi vann täv-
lingen, berättar Torgny:
 – Vi fick 2.000 kr var i förstapris, 
och jag minns hur glada esterna var; 
för dem handlade det om en månads-
lön!
 Samarbetet fortsatte under årens 
lopp; ibland inkvarterades alla ester i 
Torgnys lägenhet, och många andra 
bridgespelare i Uppsala har hjälpt till 
med inkvartering och annat. Endel 
Viitberg hjälpte svenska spelare med 
kontakter till tävlingar i Estland.
 Det var en fin insats av Torgny 
Svensson! Peeter Lond och andra har 
intygat hur viktigt det var för dem att 
komma ut och spela, att få kontakter. 
Klubbspelet kom igång och Tiit Laa-
nemäe skrev en lärobok som underlät-
tade rekryteringen.
 Idag är läget betydligt ljusare (åt-
minstone om den stora finanskrisen 

kan övervinnas). 
 I fjol deltog Estland med lag vid 
bridgeolympiaden i Beijing i öppen-, 
dam-, senior- och juniorklass U28. 
Helt otippat tog sig laget i öppen klass 
till sextondelsfinal!
 Seniorlaget, där Lond och Kobolt 
spelade, slog bl a Sverige med 25-4. 
Men vi ska titta på en bricka från det 
öppna lagets match mot Irland i kva-
let:
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Giv: Väst
Zon: Alla

Här satt Maxim Karpov-Tiit Laane-
mäe Nord-Syd, och Lauri Naber-Leo 
Luks Öst-Väst. I öppna rummet blev 
esterna dubblade i 3™. Motspelarna 
inledde med hjärter ut till Västs ess, 
men Nord hade inga större problem 
med att stjäla en ruter på egen hand, 
stjäla en hjärter på bordet, för att efter 
ess och kung i trumf övergå till klö-
vern för jämn hemgång. 

Mina landsmän, mina bröder
TEXT: AHTO UISK UPPSALA

Bara för 20 år sedan förde bridgen en tynande tillvaro i Estland. 

I fjol deltog Estland i fyra klasser vid World Mind Sport Games, 

där laget i öppen klass otippat nådde sextondelsfinal. 

 Ahto Uisk berättar om sina landsmän.
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 I slutna rummet tog sig irländarna 
ända till 6ß, som dubblades och kos-
tade 500. Det var 15 IMP till Estland, 
som vann matchen med 23-7. Andra 
fina skalper var Frankrike, 18-12, och 
Italien, 16-14. 

FÖRLORARBERÄKNING

Vi återkommer till Estlands match i 
sextondelsfinalen mot Holland; men 
först ska vi titta på den märkliga upp-
finning som heter förlorarberäkning. 
Det är något som jag då och då fått 
frågor om på fortsättningskurser, av 
elever som hört det nämnas eller sett 
det i något bridgereferat - ”jag hade 
hela åtta förlorare så jag ville inte gå 
mot slam”; - och vad menade då den 
som talade om sina förlorare?
  Ja, vi har ju den vanliga poängbe-
räkningen som i och för sig inte är 
så exakt när det gäller utgångar och 
slammar. Men att det är så kan ju ofta 
bero på att spelare inte tillräckligt för-
mår uppskatta olika slags tillägg. Det 
kan handla om det enorma värdet av 
en singel mot partnerns tre eller fyra 
hackor som gör att en slam går hem 
trots att man bara har 25 hp; eller den 
enorma stickpotentialen i en sexkorts-
färg med ess kung dam i topp.
 Men när det gäller någorlunda or-
dinära händer, utan alltför konstiga 
fördelningar, kan förlorarberäkningen 
vara ett komplement till det som hon-
nörspoängen säger. Vi tar den här 
handen, som också finns i en bok i 
ämnet (The Modern Losing Trick 
Count av Ron Klinger):

™ K 10 8 6 4 3   © 7   ® 4 3   ß E 8 4 2

Nä, detta var ju ingen märklig hand. 
Partnern öppnar med 1®, vi svarar 1™ 
som vi har lärt oss, och partnern hop-

par till 4™. Vad nu?
 Vi har bara sju honnörspoäng, kan-
ske 10 poäng med tillägg för singel 
och dubbelton i de röda färgerna. 
Även om partnern skulle ha 19 poäng 
så har vi bara 29 tillsammans. Så vi 
passar kanske. 
   Fel, säger anhängarna av förlorarbe-
räkningen. Hela given ser ut så här:
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Vi ser direkt att 6™ på det hela taget 
är ett läggspel, trots att vi har sju hp 
och partnern bara har 17 hp.  Problem 
hade det kunnat vara om Syd hade 
haft trekorts trumf, dubbelton klöver 
och femkorts ruter. Men det finns ju 
ingen anledning att vara så pessimis-
tisk.
 Anhängarna av förlorarberäkningen 
menar att de aldrig skulle ha missat 
den här slammen. Öst, säger de, har 
fem förlorare, och Väst har sju förlo-
rare. Hur kommer de fram till det?
 Jo, förlorare räknas bara bland de 
tre första korten i en färg. Ess och 
kung är aldrig förlorare, och inte hel-
ler en dam i förening med ett ess eller 
en kung. En ensam dam tredje räknas 
som två och  en halv förlorare. Då 
har Öst i handen ovan en förlorare i 
spader, två i hjärter, en i ruter och en i 
klöver. Väst har två förlorare i spader, 
en i hjärter, två i ruter och två i klöver.
 Det blir summa 12 förlorare på  

Gamla stan, Tallinn.

ANTAL INVÅNARE  1,3 miljoner
HUVUDSTAD  Tallinn
VALUTA  Kroon
RESA DIT  Båtlinjer Stockholm– 
Tallinn och flyg från Arlanda
ANTAL BRIDGESPELARE  ca 500 orga-
niserade
FÖRBUNDSORDFÖRANDE  Sven Sester
BRIDGEPROFILER  Tiit Laanemäe, 
Peeter Lond m fl
FRAMGÅNGAR  Kvartsfinal i öppen 
klass i World Mind Sport Games i 
Beijing (2008)
HEMSIDA  www.bridge.ee
INBJUDNINGSTÄVLING  Tallinn Bridge 
Festival, som hålls i slutet av maj: 
www.bridge.ee/festival/fest09.htm
BRA ATT KUNNA  
• Hej!  – Tere!
• På återseende  – Nägemiseni!
• När ska vi äta lunch  – Millal me 
lôunat sööme?
• Ursäkta mig – Vabandust
• Tack!  – Aitäh!
• Skål!  –  Terviseks!

 FAKTA ESTLAND

>
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         de båda händerna. Det låter ju 
väldigt mycket. Men nu kommer nästa 
steg i förlorarberäkningen!
 Nu drar vi 12 från 24. Vi får då 12, 
igen, men den här gången står 12 inte 
alls för förlorare, utan för hur många 
stick vi kan ta (eller för att uttrycka 
det lite mer försiktigt, hur många stick 
vi kan förvänta oss att kunna ta med 
en någorlunda rimlig fördelning i de 
olika färgerna). 
 12 stick är ju lillslam, i den här gi-
ven där vi inledde med att tycka att vi 
kunde väl inte gå vidare med vår klena 
hand.
 Men hur kunde vi veta att partnern 
bara hade fem förlorare? 
 Konventionen säger att en minimal 
öppningshand har sju förlorare; och 
då uppskattas öppningshanden till 
13-15 hp. Två sådana händer har ju 14 
förlorare, 7+7, och 24-14 är 10, vilket 
är utgång (10 stick). Det är vad vi lär 
ut på nybörjarkurserna, att när två 
öppningshänder möts så ska de bjuda 
utgång.
 När partnern har 16-18 hp sätter vi 
honom eller henne med 5-6 förlorare, 
och när partnern visat 19-21 hp ska 
han/hon ha 4-5 förlorare. 
 På samma sätt går det nedåt från en 
öppningshand – 10-12 hp är 8 förlo-
rare o s v.
 Ett exempel till ur Klingers bok:
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Författaren föreslår den här budgiv-
ningen:

SYD VÄST NORD ÖST
  1 NT pass
3 © pass 4 ß pass
4 NT pass 5 ß pass
6 © pass pass pass

Nord har visat 15-17, hjärterstöd och 
första kontroll i klöver och tre ess av 
fem. Syd har visat minst sexkorts hjär-
ter och en bra hand.
 Förlorarberäkningen fungerar: 
Nord har sex förlorare, och Syd har 
lika många; det blir 12, och 24-12 är 
12 vilket indikerar slam.
 Det är ju bra, men det går lika bra 
med den gamla hederliga poängbe-
räkningen: 1 NT - 2® (överföring) ; 
2© - 4® ; 4™ - 4 NT o s v. Det är inte 
heller så dumt att ha klövern skyddad 
i utspelet. 

KNAPP FÖRLUST I SEXTONDELSFINALEN

Här överger vi förlorarberäkningen, 
som är bra att känna till oavsett om 
man giller metoden eller inte. Som 
alltid finns det finstilta regler för mer 
komplicerade lägen, men det är mest 
för teoretikerna.
 Tillbaka till Estland i sextondelsfi-
nalen där man förlorade knappt mot 
Holland, 89-99. Esterna vann sista 
omgången med 18-2, men hade alltså 
behövt lite till för att ta sig till kvarts-
finalen. 
 Vi avslutar med en vacker vinst-
bricka för esterna:
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Giv: Syd
Zon: Öst-Väst

Karpov-Laanemäe bjöd sig till 5® där 
det till och med blev ett övertrick. Vid 
det andra bordet provade holländska 
paret Westra-Ramondt 3 sang, men 
det blev en straff efter hjärter ut från 
Väst. När spelföraren lägger lågt från 
bordet kommer Öst in på damen 
– och vänder med klöver. 
 Men nog kan Syd ändå få hem  
3 sang? Han tar klöveress tredje 
gången. På alla ruter kan Öst gå ifrån 
en spader och två hjärter, men sedan 
måste han antingen släppa spadern, gå 
ifrån en vinnande klöver eller gå ifrån 
förbindelsen till partnerns ess i hjärter. 

500 SPELARE

Idag har vi drygt 500 organiserade 
bridgespelare, säger det estländska 
förbundets sekreterare Aarne Rum-
mel:
 – Våra största klubbar finns i Tal-
linn, Tartu, Pärnu och Rakvere. Att 
vi knde sända fyra lag till Beijing be-
rodde på att kostnaderna på olika sätt 
subventionerades av arrangörerna och 
Världsbridgeförbundet.
 Aarne fortsätter:
 – Numera har vi också sponsorer i 
Estland, fast just nu är de lite återhåll-
samma!  
 Någon kanske undrar över rubri-
ken till det här kåseriet? Det är inte 
så högtidligt som det kan låta. ”Mina 
landsmän, mina bröder” är en strof i 
en dikt, där Roque Dalton, latiname-
rikansk poet i exil, med lite självironi 
försäkrar sina tidigare landsmän att 
han minsann inte har glömt dem!

>

>
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Vad/Varför: Att få förmånen att ha riktigt stora startfält är få klubbar förunnat. Men nu är det möjligt för alla – 
  oavsett storleken på er klubbs tävlingskvällar.
  Era resultat slås ihop med alla andra som spelar samtidigt via förbundets simultantävlingar. Det enda som  
  krävs av er, är att ni räknar er tävling i Ruter och kan rapportera den via e-post. Det är inget krav att detta  
  sker från spellokalen.
Speldagar 2009: Aprilsilver: 15, 20, 28. Maj: 7, 18. Juni: 2. Juli: 9. Augusti: 24. September: 3, 9, 15, 21, 30. 
  Oktobersilver: 7, 12, 20, 29. November: 5, 11, 17, 23. December: 3, 8, 16.
Plats:  På din klubb
Tävling: 24 brickors par- eller barometertävling
Frågor/anmälan: Stefan Vestlund, e-posta till sve@svenskbridge.se eller ring 026-65 60 72
Kostnad: 10 kr/spelare (25 kr i april och oktober) + er normala bordsavgift
Priser:  Mästarpoäng samt presentkort till de tre första paren på en silvertävling i Örebro + era normala priser
Hur man gör: 1. Din klubb anmäler ert heat till Stefan Vestlund
  2. Ansvarig spelledare får de givar som ska spelas från Stefan omkring två veckor före spelstart
  3. Ni spelar er tävling som vanligt (starttid måste vara mellan 18 och 19). Ni tar ut den extra avgiften om 
      10 kronor, vilken regleras senare via klubbens ruterkonto.
  4. Spelledaren skickar sin “Rutertävling” när tävlingen avslutats. Filen (mc2) skickas till Stefan.
  5. Stefan räknar om tävlingen, där alla resultat ligger till grund för slutresultatet.
  6. Mästarpoäng (det ingår i kostnaden), priser (presentkort till de främsta i landet) och resultat publiceras  
      på www.svenskbridge.se så snart det sista heatet rapporterat in sina resultat.

Anmäl din klubb nu och var med om en spännande tävling! 

Mera information: www.svenskbridge.se/ (klicka där på simultantävlingar)
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Varenda golfspelare kan intyga, att 
det där med att putta golfbollar i små 
koppar utlagda på en mjuk matta där 
hemma inte bara är tidsfördriv utan 
seriös träning. Därför var det irrite-
rande att bli störd av telefonen, men 
jag var snabb att förlåta, när någon i 
den andra änden glatt frågade: ”Kan 
du komma till bridgeklubben klockan 
två? Hästen Harry är tillbaka i stan!”
Hästen Harry är professionell häst-
gambler. Han är mycket trevlig och 
har alltid en god historia på lager 
– och naturligtvis ett och annat stall-
tips. Harry plockar frejdigt och lätt ut 
vinnarna ur spelprogrammet. Ska det 
spelas bridge rusar robbertaxan i höj-
den med Harry vid bordet.
 Denna eftermiddag hade Harry 
satsat enormt på en kuse med namnet 
Nashville Queen. Så säker var han, 
att vi övriga på klubben inte tordes 
annat än att följa hans exempel och 
också satsa en peng. Riktigt hur 
mycket Harry satsade vet jag inte, 
men man skulle gott kunna säga att 
hans insatser är lika skräckinjagande 
för bookmakern, som det kan vara för 
partnern, när han spelar bridge.
 I motsats till Harrys framgångsrika 

hästgambling, får hans spekulationer 
vid bridgebordet ofta katastrofala 
följder. 
 På hästbanan väljer han en häst och 
satsar stort på den – en taktik som inte 
nödvändigtvis fungerar vid bridgebor-
det. Detta var kvällens andra giv:
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Giv: Öst
Zon: Alla

SYD VÄST NORD ÖST
Hästen
Harry

   1 ® 
2 ß D pass pass 
pass

Väst spelade ut ruterdamen och mot-
spelarna fortsatte med ruter varje 
gång de fick chansen, vilket gjorde 
att Harry inte kunde etablera något 
hjärterstick innan han mist kontrollen 
över trumfen. 
 Fyra straff. 
 Minus 1100.

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 situationer, både i 

budgivning och spelföring, med en stor portion fantasi.

 Denna gång berättar Zia om gamblern ”Hästen Harry”.

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

 
Dagens dubbel – eller dagens dubbling?

 Harry såg ut som om han blivit 
sviken av sin ”spik” i sista loppet, men 
för den här massakern hade han bara 
sig själv att skylla.
 När man med tunn trumf blir 
varnad av en straffdubbling, är det 
vanligtvis rätt att söka en tryggare 
hamn. Varför Harry inte sökte någon 
tillflykt i hjärter kommer jag aldrig 
att få veta. Kanske tänkte han mer på 
Dagens dubbel, än på Västs svidande 
dubbling. >
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GULASCH

Nästa giv var en ghoulie (ghoulish: de-
monisk, ohygglig, avskyvärd, pervers) 
– ett uttryck som beskriver en giv med 
vild fördelning, som om korten var 
delade enligt gulash-stil, d v s att man 
delar ut fem, fem och tre kort till varje 
spelare.
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Giv: Syd
Zon: Nord-Syd

SYD VÄST NORD ÖST
   Hästen
   Harry

1 ™ 2 ß 2 ™ 5 ©
D pass 5 ™ 6 ®
6 ™ pass pass 7 ®
pass pass 7 ™ pass
pass D pass pass
pass

En vanlig budfilosofi på fördelnings-
monster är att bjuda en gång till – och 
alla utom Nord var tydligen anhäng-
are av den principen. Öst kunde ha 
passt på 5© dubbelt, men kanske 
Harry då skulle ha tagit lärdom av sin 
dyrköpta erfarenhet i det förra spelet 
och gjort reträtt i ruter.
 Då Harry passade över 6™, var 
Västs pass krav och lovade förstakon-
troll i ruter. Öst var modig och sträck-
te sig till 7®. Trots att Nord-Syd bara 
hade 19 hp gick storslammen inte att 
straffa. Harrys rekordstora förlust på 
fyra brickor blev 3.900 poäng. 
 Otur? Ja, men det verkar inte som 
han tog det så hårt. Något ögonblick 
senare såg han Nashville Queen stor-
ma fram till seger med ett par längders 
marginal. Hur mycket han vann vet 
jag inte, men han är den enda person 
jag någonsin sett som förlorat rekord-
stort i robber – och ändå gått därifrån 
med ett stort leende.

BRIDGEVECKAN 
FALKENBERG

Bridgeveckan där alla trivs

11-17 juli
— Förena bridgespel 

med sol och salta bad —

Vi spelar i Gymnasieskolans 
Restaurang, lördag till fredag.

11/7 Partävling • 12/7 Mixed (silver)
13/7 Toto • 14-15/7 Guldtävling  

16/7 Falconbergaren (Silver)
17/7 Avslutningstävling 

OBS! Anmälan GULD – Max 50 par! 
HCP-tävlingar för mindre rutinerade!!

Varje dag kl 10.00 sidotävlingar...  
med plats även för mindre rutinerade.

Mer information:
www.svenskbridge.se (BK Falkenberg)

 Anmälan & upplysn.: Leif Eskelid,  
0346-171 48 (leif.eskelid@glocalnet.net) 

Anders Nilsson, 0346-825 28  
(anders.nil@telia.com)

BOKA BOENDE I TID!!!
Vi önskar er välkomna till en skön och  

kul vecka på Västkusten!  BK Falkenberg

En simultantävling i veckan från hösten

>

>

Simultantävlingarna utökas till en täv-
ling i veckan fr o m hösten 2009.
 Förbundets simultantävlingar blir 
allt populärare. Säsongen 2007-2008 
var det i snitt 8,7 klubbar som deltog 
i tävlingarna och det genomsnittliga 
antalet par var 144,6.
 Siffrorna för pågående säsong är 
14,1 klubbar och 227 par – en rejäl ök-
ning med andra ord.
 Simultantävlingen den 3 mars lock-
ade 22 klubbar och 400 par, vilket gör 
den till den största – hittills.
 Förbundet tror att det finns en po-
tential att höja dessa siffror rejält. För 
att fler ska få möjlighet att delta i den 

utsträckning de önskar har man därför 
beslutat att utöka antalet simultantäv-
lingar från och med hösten 2009. 
 Det blir en simultantävling i veckan 
med start 24 augusti.
 Förhoppningen är att simultantäv-
lingar ska bli ett stående inslag i alla 
klubbars spelprogram.

GIVSAMLING

Efter varje spelad simultantävling 
finns en givsamling framtagen, där 
samtliga 24 brickor kommenteras. 
Denna samling kan laddas ned från 
förbundets hemsida eller delas ut 
direkt efter spelet på klubben. Man-

nen bakom detta hästjobb är Bertil G 
Johnson, regerande svensk veteran-
mästare för par.
 Bertil, det måste ta lång tid att ana-
lysera alla dessa givar?
 – Visst. Det är en utdragen process, 
där jag attackerar givarna i flera steg. 
En budgivning som första gången ver-
kar självklar ger nästa gång en annan 
idé. Detsamma gäller hur spelet kan 
och bör gå till vid bordet. Det är det 
som tar tid, för när jag väl tycker mig 
ha hittat det troliga scenariot går själva 
skrivandet fort.
 På sidan 45 finns datum för höstens 
samtliga simultantävlingar.
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FRANK VINE:
• NORTH OF THE MASTER SOLVERS’ CLUB
Master Point Press; 184 sidor

Den kanadensiske 
juristen Frank Vine 
dog 1987. Trots 
att han själv var 
elitspelare i bridge, 
är han mest känd 
för sin förmåga 
att skriva kunnigt 
och läsvärt om så 
gott som allt som har med bridge att 
göra. Han skrev artiklar för den ka-
nadensiska tidskriften The Kibitzer 
samt för de amerikanska tidskrifterna 
The ACBL Bulletin och The Bridge 
World.
 En samling av Frank Vines bästa 
artiklar har tidigare publicerats, men 
är slutsåld sedan länge. Ray Lee, på 
Master Point Press, vill nu hedra en av 
de största bridgeskribenterna genom 
tiderna genom att på nytt göra hans 
artiklar tillgängliga för allmänheten, är 
något alla kan ha glädje av.
 En del av Vines senare artiklar, pu-
blicerade i The Bridge World under 
1980-talet, känner jag väl igen men 
det mesta är nytt för mig – och vilken 
läsning sen! 
 Allt är skrivet med glimten i ögat, 
analyserna är perfekta, givarna är fas-
cinerande, och diskussionerna är alltid 
intressanta och givande.
 Boken är indelad i tre avsnitt. Först 
kommer ”The Coldbottom Chronic-

Himmel och helvete för bokhyllan

les”, den serie humoristiska artiklar 
Vine skrev i The Kibitzer om Went-
worth Bridge and Social Club med 
dess centralfigur Cornelius Coldbot-
tom. 
 Sedan kommer ett avsnitt ”Com-
ment”, som består av flera olika ar-
tiklar som huvudsakligen handlar om 
hur Vine tycker att bridge bör spelas. 
Slutligen kommer avsnittet ”Parody”, 
i vilket Vine gör bridgeversioner av 
kända böcker eller driver med The 
Bridge Worlds artikelserier Master 
Solvers’ Club och You Be The Judge.
 Det är länge sedan jag hade lika 
stor behållning av en bridgebok som 
denna. 
 Behöver jag säga mer?
 Läs den, du också!

HANS LUNDQVIST:
• BRIDGE I ORD OCH BILD

Docenda; 186 sidor

Varning! Detta är den sämsta bridge-
bok som jag stött på – och jag har sett 
det mesta. 
 Hur förlaget kunnat låta den gå i 
tryck utan fackgranskning är helt obe-
gripligt.
 Det tragiska är att det är en nybör-
jarbok – och de stackare som får den 
i händerna kommer snabbt att sluta 
försöka lära sig spela bridge, i tron att 
det är alldeles för svårt för dem. 
 På sidan 27 kan man läsa detta 
märkliga avsnitt, som sägs handla om 
maskning:  

TEXT: ANDERS WIRGREN MALMÖ

 Gör man utspel med syfte att maska 
gör man detta med kort med så hög 
valör att motståndarna känner att 
man bör spela på med ett högt kort 
även om man anar syftet. Maskning 
ska alltid ske från svag hand mot 
stark, så att motståndarna kan komma 
på mellanhand. Det betyder att den 
spelare i paret som utför masknings-
proceduren måste ha sådana kort att 
han/hon åter kan komma in i spelet, 
efter det att partnern tagit ett stick.
 Finns det någon som förstår vad 
han menar? 
 Gör han det själv? 
 Och hur känner sig en nybörjare 
som läser den rappakaljan?
 Exemplen skall vi inte tala om. En 
gång spelar Syd 3 sang med 11 säkra 
stick, som kan bli 12 med hjälp av 
en vanlig mask. Spelförarens ruter är 
kung-dam-knekt-tia på handen och 
ess sjunde på bordet. Tror ni han 
klarar av att ta hem sju ruterstick och 
sedan slå en lyckad mask? Nej, i stället 
spelar Syd i andra stick den enda färg 
som gör att kontraktet kan tänkas gå 
bet. Så småningom lyckas han vinna 
ett (!) ruterstick på bordet, vilket leder 
till precis nio stick.
 Usch och fy!

F O R T B I L D N I N G  B O K -  O C H  D A T A T I P S
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Namn .....

Adress ....

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

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

skickas senast 11 maj till:  Bridge, Villa Cicero,  775 70 Krylbo. Fax: 0226-130 48.

KORSORDET 2/2009VÅGRÄTT
  1) Trekant som kommit på kant (13).
  7) Samlade urkunder (13).
  9) Verksamma (5).
10) Mytiskt färdmedel (5).
11) Kan vid behov härledas (9).
12) Sinatradam med anknytning till  
 sjöfart (5).
14) Efter bråk kan man hamna i 
 sådan kåk (5).
15) Låter som om en sådan är 
 populär på tryckeriet (13).
16) Varierar på EAN (13).

LODRÄTT
  1) Metro (13).
  2) Fantasi (13).
  3) Ny i kvinnlig form i Rom (5).
  4) Gjorde ju fru Lenngrens Tratt (5).
  5) Palmprodukt med politiskt  
 innehåll (13). 
  6) Bedriver upplysningsverk-
 samhet (13).
  8) Kan man bli då kvällsbris drar 
 förbi (9).
13) För dopp i kopp som ska pigga 
 opp (5).
14) Värdesätts numera i mindre 
 omfattning på marknaden (5).

KOMMENTARER TILL LÖSNINGEN
Uarda-Akademiens sätt att associera 
har mer och mer vunnit insteg i kors-
ordens värld och i linje med detta blir 
en skata som är tjuvaktig ett fågelfrö  
(våg 10), d v s en fågel som är ett frö 
eller buse.
 Käglorna i bowling faller alla vid en 
strike, men före en spärr blir minst en 
kägla (våg 20) stående kvar.
 I Grönköpings Veckoblad, som nu 
i mer än 100 år roat Grönköping med 
omnejd, kan vi läsa om den elake (våg 
24) gossen  Ruda  som lika länge oroat 
Grönköping med omnejd. 
 Then swänska Argus (lod 2) kom ut 
som veckoskrift några år på 1730-talet 
och dess under utgivningstiden ano-
nyme författare var Olof von Dalin.
 Patriarken Jakob, som ju var gift 
med systrarna Lea och Rakel hade 
hjälp av ett par av deras tjänstekvin-
nor för att få ihop dussinet söner. Med 
Silpa hade han sönerna Gad  (lod 19) 
och Asher. Bilha hette en andra tjäns-
teflicka som Jakob fick söner med. 
Däremot fick Jakob bara en dotter, 
Dina.
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KORSORDET

LÖSNINGEN 1/2009

VINNARE
Dessa fem lyckliga 
vinnare drogs ur den 
insända korsordshögen 
och kommer att få 
presentkort med posten:
• Ingemar Bjersing, 
Rottne
• Karl-Erik Johansson, 
Ryd
• Ingegerd Klintebäck, 
Umeå
• Gunila Langius, Nacka
• Yngve Malmkvist, 
Göteborg

K N E P  &  K N Å P  K O R S O R D E T
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Tommys lagom svåra 
problem... Lösningar

PROBLEM 1

Hemgången hänger formellt på en 
klövermask men ni kan antagligen ge 
er en tilläggschans. Hela given:

N
Ö

S

V

™ 10 5 4 3
© K 9 6 5 4
® 9 8
ß 6 5

™ D 9 7 2
© E 10 3 2
® D kn 10
ß K 3

™ E K kn
© kn 8
® K 4 3 2
ß E 8 7 4

™ 8 6
© D 7
® E 7 6 5
ß D kn 10 9 2

Avstå från det billiga spaderstick ni 
kan få, när Öst sätter i spadertio. Ta 
istället med kungen och spela ruter 
till bordet och slå klövermasken. Går 
den är hemgången klar. När den miss-
lyckas, kanske ni har förlett Väst till 
att fortsätta med spader in i er gaffel

PROBLEM 2

Efter hjärteress ska man spela trumfåt-
tan! Hela given:

N
Ö

S

V

™ –
© kn 9 7 6 5
® 9 8 7 3
ß D kn 9 8

™ D 7 6 5
© K D 10 4
® 10 5 4
ß 10 3

™ E K 8 4 3
© E
® E K D kn
ß E 7 2

™ kn 10 9 2
© 8 3 2
® 6 2
ß K 6 5 4

Väst tar bäst och returnerar trumf 
till bordet. Efter hjärter till högstöld 

följer trumf till bordet för en andra 
hjärterstöld. Sedan är det dags för 
klöver till kung och uttrumfning med 
klöversak.
 Inleder man med spaderess fi nns 
det inte kommunikationer till reverse 
dummyn. Väst vänder då med trumf, 
när han kommer in på spaderdam.

PROBLEM 3

Tag ut de röda essen och fortsätt med 
hjärter. Hela given:

N
Ö

S

V

™ 3
© D 10 9 8 6
® K 9 7 6
ß 8 4 3

™ 8 7 6 
© K kn 3 2
® 10 5
ß E kn 7 6

™ K kn 9 5 4
© E 4
® E D 2
ß D 10 5

™ E D 10 2
© 7 5
® kn 8 4 3
ß K 9 2

Är Öst inne följer omedelbart favör 
i ruter eller klöver. Alternativt spelar 
han hjärter mot dubbelrenons.
 Vinner Väst ger hjärter och klöver 
omedelbart hemgång. 
 Skulle Väst ha en ruter kvar att 
spela, får bordet en godspelad ruter 
för klöversak.

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

Konsulent Thomas Winther var 
med på förbundets resa till Egypten 
förra året. Vad säger Thomas? Den 
fyndigaste pratbubblan vinner ett 
present kort. För slag till pratbubbla 
vill vi ha senast den 11 maj till adres-
sen: 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: ..............................................

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

Två landslagskaptener samspråkar. 
Jan Kamras (t v) är kapten för det 
öppna laget medan Tommy Gull-
berg är vår damkapten. Vad säger 
Tommy? Vinnarbubblan löd Jaså, 
du trivs bäst i öppna landslag? och 
hade författats av Bertil Ödlund 
i Bromma. Grattis, Bertil! Pris 
kommer med posten!

Jaså, du trivs
bäst i öppna

landslag?



En investering i fonden är förenad med hög risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får 
tillbaka hela det insatta kapitalet. HQ Middle East är en värdepappersfond och förvaltas av HQ Fonder. För mer information beställ fullständig informationsbroschyr, fondbestämmelser, faktablad och årsrapport 
från fondbolaget på telefon 08-696 18 60 eller på www.hqfonder.se 
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Växande telekomsektor
Telekomsektorn i regionen växer 
kraftigt och antalet mobiltelefon-
abonnemang förväntas stiga med 
68% mellan 2006 och 2008 till 
240 miljoner användare.

Banksektor med
möjligheter
Bankutlåningen i Mellanöstern-
regionen beräknas öka med 22% 
per år fram till 2011.

En börsutveckling som slår de flesta
De bästa börserna i Mellanöstern under 2007 är 
Oman, Egypten, Abu Dhabi, Dubai och Qatar med 
en utveckling i SEK på 52,7%, 47%, 42,8%, 37% 
respektive 26,4%. 

Enorma oljetillgångar
Hela 60% av världens oljereserver finns i Mellanöstern. 
Många länder diversifierar nu sina ekonomier och för-
bereder sig för livet efter oljan. I närtid kommer dock 
oljan och de höga oljepriserna att bidra till en fortsatt 
dynamisk utveckling.

MELLANÖSTERN
LÅT OSS PRESENTERA HQ MIDDLE EAST

ETT NYTT SÄTT ATT SE PÅ

MELLANÖSTERNMELLANÖSTERNMELLANÖSTERNMELLANÖSTERNMELLANÖSTERNMELLANÖSTERN
LÅLÅT OSS PRESENTERA HQ MIDDLEMIDDLE EAST

ETT NYTT SÄTT ATT SE YTT SÄTT ATT SE PÅ

www.hqfonder.se

Stora investeringar 
i infrastruktur
Regionens investeringar 
inom infrastruktur beräknas 
fram t.o.m. 2012 uppgå till 
1 500 miljarder USD. Det är 
tre gånger Sveriges BNP.
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BID BUDDY™

SPELBORD

TOPS – GRUNDSET

ÖBERGS 361 BRIDGE •••
De traditionella “rätta” fi gurerna. ................. 14:–
SPELKORT MED MOTIV
Ett stort urval sammetsetuier, spelkort med vackra 
motiv. Idealisk present. Se motiv i vår katalog eller 
på hemsidan. Etui ....................................... 85:–
MJUKPLASTBRICKOR •••
Högsta kvalitet. Set om 16 st. ..................... 185:–
HÅRDPLASTBRICKA •••
Med protokollficka. Per st ............................ 41:–
BID BUDDY™ •••
Bid Buddy är en budlåda lätt att ställa i ordning 
för spel. Per bord ...................................... 349:–
BRIDGE PARTNER •••
Bridgepartner är en budlåda lätt att ställa i 
ordning för spel. Per bord  .........................349:–
SPELBORD STANDARD
Mycket stabil konstruktion som tål hårda bud. .....  
................. 81x81 cm 1.225–   91x91 cm 1.320:–
MICROBRIDGE 12 – SPELPROGRAM ••• NY VERSION!
Den ordinäre klubbspelarens favorit. .........  725:–
JACK 4.0 – SPELPROGRAM
Femfaldig världsmästare för bridgeprogram. Nu 
med Modern Standard. Windows på CD.... 835:–
TOPS – GRUNDSET
Topsgivarna kan återanvändas hur många gånger 
som helst. Pris per grundset ....................... 369:–
Extra givpaket (32 givar) ............................. 32:–
LAGBOK •••
Senaste utgåvan: 2007 års lagar ................. 89:–
VÄGEN-SERIEN – KURSLITTERATUR •••
Förbundets grundkurs. Nu fem delar!
1 – Den rätta vägen – Nybörjarpaket. ........ 225:–
2 – Den praktiska vägen – Repetitionpaket. . 225:–
3 – Den breda vägen. – Fortsättningspaket . 225:–
4 – Den vidare vägen. .............................. 100:–
5 – Den vinnande vägen. .......................... 100:–
BRIDGEMATE – SCORINGSYSTEM
Framtiden är här! Bridgemate är ett tråd löst scor-
ingsystem. Vid bordet placeras en bordster minal, 
där spelarna knappar in slutbud, utspel 
och resultat. 
Pris per terminal (dvs bord) ..................... 1.600:–
Server inkl kablage ................................ 2.500:–
BRICKLÄGGNINGSMASKIN – MARK 4.3 NY!
Den senaste generationens supersnabba bricklägg-
ningsmaskin. Enastående driftsäkerhet. 12 månad-
ers returrätt och 24 månaders fabriksgaranti. 
Rabatt på spel kort och brickor vid köp av maskin! 
...........................................................37.900:–

MJUK- OCH HÅRDPLASTBRICKOR

HANDLA DIREKT I VÅR 

INTERNET-BUTIK! 

ÖPPEN DYGNET RUNT!
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BRIDGEMATE

BRICKLÄGGNINGSMASKIN

BRIDGEPARTNER

MICROBRIDGE 12

– NU MED 
MODERN STANDARD!

– Detta är bara ett axplock ur vårt 1.800 artiklar stora sortiment! –
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FACIT-
SPELKORT
– med kommentarer

Med Facit-Spelkort kan ni spela 
hemmabridge och jämföra er med 
andra resultat, precis som på klub-
ben eller andra större tävlingar.
 Givarna är tidigare spelade i 
riktiga tävlingar och det är resulta-
tet från dessa som ligger till grund 
för de poäng (score) ni får.
 Ett paket med Facit-Spelkort 
innehåller en kortlek med 48 givar 
samt tillhörande häfte med scorer. 
Förutom scorer redovisas i häftet 
även förslag till budgivning, re-
kommenderade utspel samt idéer 
kring spelföringen m m. 
 Givarna kan spelas om hur 
många gånger som helst – och 
kortleken kan givetvis även använ-
das till andra kortspel.

FACIT-
NY!

�����

Givsamling
– med kommentarer
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1

Givsamling
– med kommentarer

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 bud- 
   givning och spel.
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– Detta är bara ett axplock ur vårt 1.800 artiklar stora sortiment! –

Pris:

  69:— LAGBOK

NY!


