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väntar robberbridge i underjorden 
med de egyptiska gudarna och våra 
nordiska asagudar, och därefter tele-
porteras hjälten ut i den yttre rymden, 
till nya bridgeäventyr tillsammans 
med personer, som kunde ha hämtats 
direkt från Star Wars.
 Bridgegivar förekommer förstås 
också – och de är både väl valda och 
mycket intressanta. Vi får då hoppa in 
i hjältens huvud och följa hans reso-
nemang, som baseras lika mycket på 
inspiration och impulser utifrån som 
på logik eller god teknik.
 Rekommenderas.

PAUL HOTHAM:
• BRIDGE MIX
Master Point Press; 139 sidor

99 bridgeböcker 
av hundra följer 
ett mönster, som 
vi alla har sett 
förut. Sen finns 
det ”den hund-
rade boken”, 
den som skiljer 
sig markant från 
de övriga – som 
den här.
 I förordet jämför David Silver Brid-

Tre boktips för varma sommardagar
TEXT: ANDERS WIRGREN, MALMÖ  FOTO: MALBERT (FOTOLIA)

ge Mix med Liftarens guide till galax-
en, så den som är bekant med Douglas 
Adams kultbok vet att ett fantastiskt 
och smått otroligt äventyr väntar. Att 
det berättas med ett fantasifullt språk, 
som ingen tidigare har stött på i en 
bridgebok, gör inte saken sämre.
 Boken börjar med att huvudper-
sonen fyller år – på Alla helgons dag. 
Han hamnar i en individuell bridge-
tävling med idel utklädda människor, 
och när handlingen väl är igång, ångar 
den på i ett frenetiskt tempo, som inte 
mattas förrän boken är slut.
 Efter den individuella tävlingen 
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F O R T B I L D N I N G  B O K T I P S

vIcTOR MOLLO:
• THE HOG TAKES TO PREcISION
Master Point Press; 207 sidor

1965 utkom ti-
dernas roligaste 
bridgebok, Brid-
ge in the mena-
gerie, skriven av 
engelsmannen 
Victor Mollo. 
I den beskriver 
han en rob-
berklubb, The 
Griffins Club, och dess excentriska 
medlemmar. Centralfiguren, som till 
stor del baseras på Mollo själv, kallas 
The Hideous Hog. Han är en skicklig 
bridgespelare och en stor livsnjutare, 
som gärna låter sina vinster vid brid-
gebordet gå till dyra viner eller fin 
konjak.
 En annan oförglömlig karaktär är 
klubbens sämste spelare, The Rueful 
Rabbit, som trots sina brister har en 
osviklig förmåga att alltid hamna på 
fötterna, vilka tokiga kontrakt han än 
hamnar i eller vilka dumheter han än 
gör.
 Mollo fortsatte att skriva berättelser 
om The Griffins Club, som publice-
rades i olika bridgetidskrifter. Fram 
till sin död 1987 samlade han dessa 
berättelser i ytterligare fyra böcker. 
Därefter har Phillip och Robert King, 
med benäget bistånd av Mollos änka, 
the Squirrel, givit ut ytterligare fyra 
böcker som baserats på både nyskrivet 
och tidigare publicerat material.
 Denna bok, som alltså är den tionde 
i serien om The Griffins Club, bygger 
på artiklar som Mollo publicerade un-

der 1970- och 80-talet, men som aldrig 
förekommit i bokform tidigare. 
 En grupp engelsmän, med flitige 
bridgeskribenten Mark Horton, i 
spetsen har satt samman allting till 
en bok, och de har även lyckats hitta 
några artiklar, som aldrig förr sett 
dagens ljus. Det ska vi vara dem tack-
samma för!
 Den nya boken innehåller allt det 
vi väntar oss av Mollo: fascinerande 
givar, trevliga berättelser och många 
goda skratt. Som titeln anger, har The 
Hideous Hog börjat spela Precisions-
klöver. Snart sitter han och berättar 
för alla som orkar höra på, varför det 
systemet passar så bra både för en 
expert som han själv och för mer ordi-
nära bridgespelare.
 Rekommenderas.

MARY ANN DUFRENSE & MARION ELLINGSEN:
• BRIDGE WITH BELLS AND WHISTLES
Master Point Press; 241 sidor

Den som har gått 
en nybörjarkurs 
kanske också en 
fortsättnings-
kurs, och vill ge 
sig ut i tävlings-
bridgens förlova-
de land behöver 
säkert förbättra 
sin budgivning. 
Målet med den här trevliga boken är 
att lära ut en del knep som mindre 
rutinerade spelare kan ha god nytta av. 
 Det viktigaste i all budgivning är att 
värdera sina kort rätt. I bokens första 
avsnitt går författarna in på viktiga sa-
ker, som fördelningens betydelse eller 

att en hands värde kan ändras, dels när 
man har hittat en trumffärg, dels när 
någon bjuder en ny färg.
 Nästa avsnitt handlar om hur man 
förbättrar sin budgivning, när en i 
paret öppnar med ett sangbud. Sang-
system finns i parti och minut, men 
det som beskrivs här är både enkelt 
och effektivt (och påminner om det 
som används i Modern Standard). En 
annan viktig sak är att veta, när ett 
bud är krav. Det är temat för avsnitt 
tre och här kommer man in på kne-
piga, men viktiga, saker som fjärde 
färg och reverse. I avsnitt fyra har de 
elaka motståndarna blandat sig i bud-
givningen, med ett öppningsbud eller 
ett inkliv. Då är det extra viktigt att 
ha kläm på, när man ska vara med och 
kämpa om budet och när man bör låta 
bli. Boken avslutas med ett avsnitt om 
slambudgivning.
 Att båda författarna har lång erfa-
renhet av bridgeundervisning märks. 
Boken är välskriven och håller sig på 
lagom nivå. Alla kapitel klassas i tre 
kategorier (grundläggande, svårare 
och knepigt), så att läsarna är förbe-
redda och precis som alla andra bra 
läroböcker finns både sammanfattning 
och repetitionsfrågor i slutet av varje 
kapitel.
 Att de amerikanska författarna 
utgår från sitt lands standardsystem, 
med femkorts högfärgsöppningar,  
15-17-sang och svaga två-öppningar, 
är inget märkligt. Mycket av det pas-
sar in också på svensk standard och 
det viktiga är att de råd som ges är bra 
– för det är de.
 Rekommenderas.
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ÖLANDSVECKAN
26/6–1/7 2011

Ölandsveckan erbjuder 
barometer i A-finalen. 

Övriga tävlingar delbarometer. 
Heldatoriserat sekretariat. Rökfritt.

Första pris 10.000 kr vid oförändrat  
deltagarantal (90-100 par).

Söndag 1800 Samlingstävling 
Måndag 1800 Kvalomgång 1 
Tisdag 1000  Lagbarometer 

 1800 Kvalomgång 2 
Onsdag 1600 Mixedtävling
Tor-Fre 1700 A- och B-final
Lokal:  Sporthallen i Borgholm
Avgifter: 500 kr, Kval A-B-final. 
 100 kr/spelare samling, mixed 
 och lag.
TL:  Stefan Åstrand, Oskarshamn
Upplysn:  Stefan Åstrand, 
 070-356 33 38 eller mail
 stefan.astrand@skola.oskarshamn.se

Arrangör BK Fyra Klöver, Borgholm

Välkomna till Öland
– Solens och vindarnas ö

Trettondagsbridge på

4–8 januari 2012 anordnas 
trivselbridge. Vi spelar 30 brickor 
på eftermiddagarna. Kvällsspel om 
22 brickor ordnas för 40:-/sp. Priset 
är 3.350:-/pers m. del i dubbelrum 
inkl 4 middagar och frukostar samt 
avgift  för spel på eftermiddagen. 

Info: Sixten Ek, tel 0702-834117 
el. Calle Ek, carl.ek@telia.com.

Trettondagsbridge på

Lösningen korsord 2/2011

KOMMENTARER

Okapi (våg. 14) är ett skyggt och säll-
synt giraffdjur som lever fritt i Kongo. 
Det var så sent som år 1900 som 
djuret först upptäcktes och detta tack 
vare den engelske upptäcktsresanden 
Harry Johnston. 
 Amiral Vernon, som efter inslag 
i hans uniform kallades Old Grog, 
beordrade en gång sitt manskap att 
blanda ut rum med vatten och ”upp-
fann” därmed en grogg (lod. 4), som vi 
nu blandar med olika spritsorter och 
groggvirke till angenäm styrka och 
smak.
 Hitlers rustningsminister Albert 

M E L L A N D A G S R E A

E E E G R E R

D E K L A M A T O R I U M

E S V C G N B

L Ä A D E K G Ö K U R

S N U A Y

V D E P E S C H E R T

E S A N N

N O V I S T O K A P I

S I P I A T N

S I N G E L V I S N I N G

O S E I O A

N A T U R K O N S T N Ä R

Speer (lod. 13) undslapp att bli av-
rättad vid Nürnbergprocessen, utan 
dömdes till 20 års fängelse på Span-
dau.

vINNARE

De första fem rätta lösningarna som 
drogs ur brevskörden blev:  
• Gunila Langius, Stockholm
• Lars Rodenstam, Falsterbo
• Lars Brundin, Göteborg
• Carl Klingspor, Norrköping
• Åke Åsgårdh, Frösön

Grattis alla! Presentkort kommer på 
posten inom kort.

K N E P  &  K N Å P  K O R S O R D E T
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Bridge Base Online (BBO), är de nordiska bridgespelarnas 
mötesplats på Internet. Att spela bridge här är trevligt och 
framförallt lärorikt.

BBO Nordic är en egen klubb på BBO. Den är öppen för 
medlemmar i någon av de nordiska bridgeförbunden. Här 
arrangeras egna nordiska turneringar, nybörjarkurser och andra 
utbildningar. De nordiska turneringarna arrangeras flera gånger  
i veckan. För mer information, besök:

www.bbonordic.com
Designen i BBO känns igen från amerikanska BBO, men även 
från CD-skivan till Vägen- och Spela bridge-serien. 

Gå in på www.bbonordic.com och registrera dig kostnadsfritt 
som medlem. Välj användarnamn och lösenord – och börja spela!

Välkommen till BBO Nordic!
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Sommarkryss 2011

  1) Synen
  2) Öppnade väl Gorbatjov för
  3) Sverige
  4) Inställt
  5) Aktuellt tidsbegrepp
  6) Sagolik krets
  7) Paten
  8) Djuret, i mänsklig form odjuret
  9) Kontrakt
10) Korsordsdiaren
11) Aktuell doktors älskade
12) Slaktade
13) Gick det enligt Carl Jonas Love
14) Ökänt medel
15) Mått
16) Så får det bli
17) Avec
18) Lagringsutrymme för ädlare varor
19) Manhattan och Madeira
20) Ville en gång påverka vårt  
 eventuella tuggmotstånd
21) Får i de flesta fall inte vara med  
 i leken
22) Sällskapsklubben för den yngre  
 gubben
23) Ett gammalt original
24) Resistans
25) Hjärta och smärta
26) Håller koll på våra stjärnor
27) Någonting för en filhanterare
28) Hon får försöka igen – try again
29) Labans yngre dotter
30) Vän
31) Intervall
32) Nirvana är väl ett sådant tillstånd
33) Har man inte i madrassen men  
 väl i Madras
34) Rasta
35) Halsduksbetäckning
36) I götet för dem som knappast är  
 bakom flötet
37) Smärta

38) Den tappraste av de tappra
39) Ränta
40) Hade Israel konflikter med en gång
41) Garageport
42) Gammal segelterm
43) Sn
44) Är den som begår en medveten  
 revoke
45) En verkligt ”lille en”
46) Strit
47) Krypande
48) Här såg vi ett flertal hem i TV
49) Urhunden
50) Kraftord
51) Framträder gärna både i glädje  
 och sorg
52) Kort kort
53) Överplagg
54) En fattig sådan har vi hört talas om
55) Tidigare gemenskap
56) Till honom kan vi ägna ett tack,  
 för en herre i frack
57) Gör inte många knop
58) Är vi bridgespelare ibland i,  
 särskilt Trelleborgare
59) Hälsoprofet
60) Percy Nilssons är känd
61) Flera perioder
62) Överliggare
63) Sådana gaser finns
64) Här ligger biskopskällaren
65) Upplevelseområden
66) Tydliggör en fågel efter dess bostad
67) Beaktades nog inte tillräckligt  
 inför Hallandsåstunneln
68) Tok
69) Sätter vi p för
70) Aktualiserad doktor
71) Ton med återklang
72) Har en professionell obrottslig  
 känsla för brott
73) Ger hjärtat ett kick

74) Kan gå som tåget
75) En del av vår bridge som vi ska  
 vara rädda om
76) Vitt
77) Visst blir svaret trist
78) Påsk kan avnjutas vid sådant
79) Halvan
80) Dubbeltermostat
81) Förutbestäms
82) Kan rött vara
83) Missionsorganisation med 
 fotbollsassociation
84) Han som ger svar
85) Leda bör leda rätt
86) Rusa
87) Fullkomligt, kanske med  
 betoning på full
88) Får oss att tänka på Bridge over  
 troubled water
89) Tantfärg
90) En sådan fanns i Sokrates familjeliv
91) Som upplysning, något kort för  
 viss upplysning
92) Smila en smula
93) I Tyskland avser man den
94) Parti som numera saknar samling
95) Drömflickan
96) Flygplats
97) Flera som stör
98) DS i försändelse
99) 36
100) Är sannolikt varje giv
101) Något man jämför med
102) Trafikhinder på hög nivå
103) Knape kunde med hjälp av sådan  
 leva på hoppet
104) Hade 12 välkända nevöer
105) Kan användas när man gör trolldeg
106) Lystrar till fröken
107) Börd
108) Konkurrerar med Lunda- 
 studenternas studier

Som vanligt bjuder Bridge på ett extra stort kryss lagom till sommaren. 
Nästa nummer utkommer i början av september och lösningar måste vara  
redaktionen tillhanda senast den 10 augusti. Lycka till! 

K N E P  &  K N Å P  S O M M A R K R Y S S



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

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

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

Lösningar skickas till: 
Bridge
Villa Cicero
775 70 Krylbo
E-post: bridge@svenskbridge.se
Det går bra att kopiera denna sida. 
Senast den 10 augusti vill vi ha din lösning.

K N E P  &  K N Å P  S O M M A R K R Y S S
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S P E L T E K N I K  L I T E  S v Å R A R E . . .  L Ö S N I N G A R

LÖSNING PROBLEM 1

Väst spelar 4s som Syd har dubblat

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

efter följande budgivning (mot italien-
ska superduon Fantoni-Nunes):

SyD	 väSt	 norD	 öSt
  2c* pass
22* 2s 3c	 3s 
43 4s pass pass 
D pass pass pass

Nord spelar ut hjärternio till Syds 
kung. Trumfreturen tar Nord för es-
set och
 1A: fortsätter med klöveress. 
 1B: fortsätter med en spaderhacka 
och Syd sakat en hjärter.
 Hur tänker du dig fortsättningen i 
de två fallen?
 Faran med att stjäla två hjärter på 
bordet är att trumfen sitter 3-1. Då 
kan motspelarna få ytterligare ett stick 
i vardera trumf och hjärter. Visserli-
gen kan rutern uppföra sig väl men 
säkert är det ju inte.

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

Craig Gower från Sydafrika garderade 
sig i 1A mot 3-1 i spader, genom att 
stjäla klöveress och ge bort en hjärter. 
Vilken vända han än fick kunde han 
senare ta en hjärterstöld på bordet, ta 
ut trumfdamen och stjäla klöver på 
handen. Efter uttrumfning, ruter till 
bordet och för säkerhets skull ännu 
en klöverstöld kunde ingen hålla ruter 
när sista trumfen spelas:

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

Den som insett att man i stället kan 
saka en hjärterhacka på klöveress och 
sedan spela som nyss får också full 
poäng.
 I 1B byter vi Nords och Syds läng-
der i spader och ruter:

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

Nu fungerar det inte lika bra att spela 
liten hjärter från handen, eftersom 
Nord kan komma in och spela sin sista 

spader. Men pröva med hjärterdam till 
den ofarlige Syd, som inte har någon 
trumf att vända med. Du kan sedan 
manövrera dig fram till samma slutlä-
ge som nyss. Nu vet du visserligen att 
det är Syd som har ruterlängden men 
det gör ju inte det hela sämre.
 Även här finns det en bilösning. 
Stjäl en hjärter för trumfdamen och 
två klöver på handen. Fortsätt med 
alla trumf till ett fyrkortsläge:

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

Sakar Syd hjärter så får han ett hjär-
terstick och kastar han en ruter så står 
ruterna. Notera att spelföraren har full 
räkning på alla färger. 

LÖSNING PROBLEM 2

Kan du klara 43 med utspelet spader-
kung?

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

Om motspelarna ges tillfälle att spela 
två höga spader och därpå en fjärde 

Lite svårare... Lösningar
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så går det inte att undgå två trumf-
förlorare.
 Men låt Nord få det första spader-
sticket och det andra, om han fortsät-
ter med spader. Vänder han med något 
annat vinner du sticket på handen och 
ger bort ett andra spaderstick.
 Om han nu fortsätter med en tredje 
spader och Syd stjäl vinner du nästa 
stick på handen, tar en hög trumf på 
handen och maskar med bordets åtta. 
Efter trumfess och en klövermask står 
din hand.
 Om Syd inte stjäl tar du för spade-
ress, trumfar ut Syd och stjäl din sista 
spader. 
 Du förlorar två spaderstick och ett i 
trumf till Nord.

LÖSNING PROBLEM 3

43 av Väst efter 12-14 sang och hög-
färgsfråga. Nord spelar ut trumfsjuan. 
Alla bekänner även på nästa trumf. 
Finns det något säkert spelsätt?

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

När given förekom inkasserade Väst 
två klöver och spelade ruter till knek-
ten. Nord tog för damen och slog 
ifrån sig med spadersjuan till honnör 
på bordet. En ny ruter gick till kung 
och ess och en tredje ruter stal Väst 
Som om det inte var tillräcklig otur att 
båda ruterhonnörerna satt hos Nord 
– han hade också D-kn-8-7 i spader. 
En straff.
 Väst kunde ha försäkrat sig om 
hemgången genom att ta ut en spa-
derhonnör innan han spelade ruter. 
När Nord nu kommer in på damen 

så hjälper inte spadervända. En hacka 
släpper man till handen – antingen får 
man för tian eller också sitter färgen 
3-2. Och skulle Nord spela en spader-
honnör så får han behålla den. Hade 
han som i aktuellt fall D-kn-x-x från 
början så måste han nu hjälpa till i 
spader eller ruter.

LÖSNING PROBLEM 4

Nord spelar ut klöverkung mot 7s. 
Slutbudet får inga poäng för vacker 
budgivning, men man får ännu färre 
för att ge upp.
 Vad är bästa chansen till hemgång?

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

Handens klöverknekt skulle man kun-
na stjäla på bordet om man kan saka 
bort bordets två hackor på hjärter, dvs 
om samma hand har tre spader och 
fyra hjärter; vinn med klöveress, ta 
ut två spader och bordets hjärterhon-
nörer. Stjäl en ruter, saka två klöver på 
hjärter, stjäl klöverknekten, stjäl ruter 
tillbaka till handen, trumfa ut och ta 
de återstående två hjärtersticken. 

 Bridge är så enkelt.
 Men finns det något bättre sätt. 
Vad sägs om följande? Klöveress, ru-
terstöld, trumf till kungen, ruterstöld 
med honnör, trumfmask med nian, 
ruterstöld.
 Hjärter till bordet, trumfa ut och 
saka klöverknekten, ta resten av hjär-
tersticken.
 Vilket gav bästa chansen?
 Det första krävde 3-2 i trumf, 
67,8% och 4-1 i  hjärter 28,3%. Om vi 
snällt säger att den långa trumfhanden 
har hjärterlängd i hälften av fallen så 
hamnar du  strax under 10% (67,8 * 
28,3 * ½).
 Det andra lyckas i stort sett med 
3-2 i båda högfärgerna och trumftian 
hos Nord, dvs cirka 23% (67,8 *67,8 
*1/2).

LÖSNING PROBLEM 5

Väst spelar 6s sedan Syd öppnat med 
svaga 23.
 Efter hjärterutspel har Syd bekänt 
tre gånger i spader och två i klöver, 
andra gången med knekten. Nord 
sakade en hjärter på trumfrond tre.

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

Det verkar som om Nord hade  
2-3-4-4, t ex

s	x	x		3	x	x	x		2	kn	9	x	x		c	E	10	x	x

från början. Då är det en dålig ide att 
ge bort en klöver, eftersom en fjärde 
rond dödar lågfärgsskvisen.
 En hjärterstöld och sista trumfen 
tvingar honom att saka bort ruterhål-
let eller en klöver varpå man ger bort 
en klöver och reser det tolfte sticket.
 Men kan han ha varit så listig att 
han duckat klöver två gånger med 

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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s	x	x		3	x	x	x		2	kn	9	x	x	x		c	E	x	x

Efter hjärter till stöld och den trium-
ferande (?) sista trumfen  kan han då 
saka klöveress. Syd får för klövertio 
och ett par hjärterstick…

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

Kan Väst klara sig utan att gissa?
 Jajamensan! 
 Spela en hjärter i slutläget och saka 
handens klöver. Stjäl sedan en klöver 
och Nord blir skvisad eller också står 
den sista klövern.
 Given hämtad från Krzysztof Mar-
tens bok Imagination.

LÖSNING PROBLEM 6

Väst spelar ut hjärter mot 4s.
 Med bästa motspel och spelföring, 
vem satsar du på?

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

I verkligheten vann spelföraren med 
hjärteress och spelade spader från 
bordet till damen. Väst tog för esset 
och kunde nu ha vänt med trumf, fått 
en ruterstöld och slagit ifrån sig med 
klöver och inväntat straffen. 
 Tror vi med andra ord på motspe-
larna?

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

>  Njaa, kanske inte. Säg att Syd tar 
ut den blockerande klöverdamen och 
fortsätter med en spader till knekten 
och Östs kung. Vare sig Öst vänder 
med ruter till ess och stöld eller hjärter 
som Syd stjäl så måste Väst ge bordet 
fyra stick som Syd blir av med sina 
ruterförlorare på.
 Vi tror således på spelföraren?
 Njaa, kanske inte. När Syd spelar 
spader sätter Väst i tian. Öst tar knek-
ten med sin kung och spelar ruterkung 
till ess och stöld med trumfesset!! 
Spadersjuan går till Östs åtta och Syd 
får visserligen ett billigt trumfstick 
men kan inte komma ifrån två ruter-
förlorare.
 Om Syd duckar spadertio så ger 
Väst  Öst en klöverstöld för kungen 
och får sin ruterstöld.
 Motspelarna segrar alltså?
 Njaa, kanske ändå inte. Efter klö-
verdam fortsätter Syd med trumfda-
men! Nu fungerar inte avblockeringen 
och högstölden längre, eftersom det är 
bordet som har högsta trumfen kvar 
så Väst får finna sig i att bli inpetad 
eller släppa in bordet i trumf.
 Nåå, hur många vad förlorade du?

www.bydalen.com 

0643–320 11

BRIDGETÄVLING I 
BYDALSFJÄLLEN
 
18–21 augusti

Barometer–huvudtävling–
partävling

• Utflykter och god mat i 
historisk vacker fjällmiljö
• Underhållning
 
Info och anmälan
Mia Breding
070-265 11 39
mia.breding@hotmail.com 

BRIDGEVECKAN 
FALKENBERG

Bridgeveckan där alla trivs

16-22 juli
Förena bridgespel med sol och salta bad

Vi spelar i Tullbroskolan,  
Falkenberg, lördag till fredag.

16/7 Samlingstävling • 17/7 Mixed (silver)
18/7 Partävling • 19-20/7 Walter  

Bildelars GULD-tävling (föranmälan)  
21/7 Falconbergaren partävling (Silver)

22/7 Avslutning partävling 
OBS! Anmälan GULD – Max 52 par! 
Tävlingar för mindre rutinerade!!

Varje dag kl 1000 sidotävlingar... 
19-20/7 sidotävlingar med hcp 1600.

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

 Anmälan & upplysn.: Leif Eskelid, 
0705-887 148 (leif.eskelid@telia.com) 

Anders Nilsson, 0723-287 727  
(anders.nil@telia.com)

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

kul vecka på Västkusten!  BK Falkenberg

BRIDGERESOR
Kreta 22/9, 15 dgr
med all-inclusive*****. Flyg från 
S-holm, Göteborg & Köpenhamn.

Bridgeweekend på Jylland
21/10, 3 dgr, Avresa fr. Göteborg.

Trettonhelgsbridge  
på Fehmarn 4/1 2012, 4 dgr

Läs mer på vår hemsida!

0555-130 15, gruppresor.se

>



D u ha

❤	 Delta	i	tävlingar	på	bridgeklubbar.
❤	 Rösträtt	på	klubbens	årsmöte.
❤	 Tidningen	Bridge,	fem	nummer	per	år.
❤	 Spela	om	mästar-,	handikapp-	och	rankingpoäng.
❤	 Delta	i	Svenska	Mästerskap	och	Allsvenskan.
❤	 Medlemskap	i	Världs-	och	Europabridgeförbunden,	

som	bland	annat	innebär	att	du	kan	spela	på	klubbar	
över	hela	världen.

❤	 Inloggningsuppgifter	till	hemsidan,	där	du	bl	a	kan	
se	alla	dina	spelade	tävlingar.

❤	 Utbildning	av	klubbfunktionärer,	bridgelärare	
	 och	tävlingsledare.
❤	 Information	från	distrikts-	och	riksförbund.
❤	 Hjälp	med	rekryteringen
		 ❤	materiel	som	foldrar	och	affischer
	 ❤	aktivt	stöd	från	förbundets	konsulenter
❤	 Uppdateringar	av	lagböcker,	stadgar	

och	andra	regelverk.
❤	 Utveckling	av	datorstöd	för	såväl	tävlingar	som	
	 administration,	främst	via	Internet.
❤	 Beräkningsprogrammet	Ruter.
❤	 Möjligheten	att	erbjuda	gratis	medlemskap	för	
	 deltagare	i	nybörjarkurser	i	bridge.
❤	 Hjälp	med	administrationen	av	medlemsavgifter.
❤	 Ett	nationellt	hcp-system,	för	att	lättare	få	in	nybör-

jare	i	tävlingsspel	tillsammans	med	mer	rutinerade.
❤	 Modernt	kursmateriel	till	låga	priser.
❤	 Egen	sida	på	www.svenskbridge.se,	där	klubben	

får	ett	medlemsregister	de	själva	kan	administrera,	
lägga	in	sitt	tävlingsrogram,	rapportera	in	resultat,	
administrera	fyrmannaligor,	eget	forum,	egna	sidor	
med	information	till	sina	medlemmar.

❤	 Aktiv	ungdomsverksamhet.
❤	 Framgångsrika	landslag.	Sverige	deltar	i	alla	stora	

internationella	tävlingar	med	lag	i	såväl	öppen-,	dam-,	
veteran-	som	juniorklass.

❤	 Ett	omfattande	arbete	för	att	höja	bridgens	anseende.
❤	 Information	till	landets	tidningar	om	såväl	resultat	i	

tävlingar	som	intressanta	givar.
❤	 Världs-	och	Europabridgeförbunden,	som	bland	an-

nat	arbetar	för	att	göra	bridge	till	en	olympisk	gren.

vi får ibland frågan om varför man ska vara medlem i en förbundsansluten klubb?  
Här nedan har vi sammanfattat vad ett medlemsskap ger – och det är en hel del!

❤	 Förbundet	Svensk	Bridge	är	en	ideell	och	demokra-
tisk	förening.	Det	innebär	att	förbundet	styrs	av	sina	
medlemmar	genom	en	representativ	demokrati.		
På	klubbens	årsmöte	väljs	representanter	till	distrik-
tets	årsmöte,	som	i	sin	tur	väljer	representanter	till	
Riksstämman,	förbundets	högsta	beslutande	organ.	

❤	 Förbundet	saknar	vinstintresse.	Intäkterna	ska	täcka	
kostnaderna,	men	det	finns	inget	intresse	för	att	
skapa	stora	överskott.

❤	 Förbundet	Svensk	Bridge	har	en	hemsida	på	Internet:	
	 www.svenskbridge.se.	Där	kan	såväl	klubb-	och		
	 distriktfunktionärer	som	övriga	medlemmar	hitta	
	 mycket	av	intresse.

❤	 Förbundets	kansli	står	till	din	tjänst.	Tel	026-65	60	70.

Förbundet	Svensk	Bridge	arrangerar	varje	år,		
ofta	i	samarbete	med	distrikt	och	klubbar:

❤	 Internetbridge	på	BBO	Nordic,	för	medlemmar	
	 i	förbundet.

❤	 Nybörjarträffen,	en	tävling	för	dem	som	just	
	 lärt	sig	spela	bridge.

❤	 Utbildningshelg,	en	helg	med	kurser	på	alla	nivåer.

❤	 Distriktsträff,	(vartannat	år)	ett	stormöte	där	för-
	 bundsstyrelsen	träffar	representanter	från	alla	distrikt.

❤	 Riksstämma,	(vartannat	år)	förbundets	högsta	
	 beslutande	organ,	där	såväl	utfallet	från	föregående		
	 år	som	planerna	för	de	kommande	granskas	av	
	 distriktens	representanter.

❤	 Bridgefestival	–	en	vecka	för	alla	–	med	SM-finaler,	
	 guld-,	silver-	och	bronstävlingar.

❤	 Allsvenskan,	en	tävling	i	serieform	med	fyra	divisioner.

❤	 Oktober- och Aprilsilver,	silvertävling	på	klubben	
	 med	reducerat	antal	brickor.

❤	 Simultantävlingar,	som	spelas	samtidigt	
	 på	många	klubbar	i	Sverige.

❤	 Landslagsuttagningar	i	såväl	öppen-	som	dam-	
	 och	juniorklass.

❤	 Riksläger	för	juniorer.

vad du får

vad klubben får

Du stödjer

Förbundet

Arrangemang

varför medlem?
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Vi fortsätter med bilder på spelare 
ur de yngre leden. Vad säger Nora, 
4 år, när hon och Olle, 5 år, möts 
vid bridgebordet? Den fyndigaste 
pratbubblan vinner ett present kort. 
För slag till pratbubbla vill vi ha senast 
den 10 augusti till adressen: Bridge, 
Villa Cicero, 775 70  KRYLBO. Det 
går även bra att skicka e-post till  
bridge@svenskbridge.se.

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

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

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

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

Tommys lagom svåra 
problem... Lösningar
PROBLEM 1

Fortsätt med ess, kung och dam i ruter 
och saka klöver från handen. Stjäl klö-
vertvå och spela hjärter mot bordet.
 Given förekom i Guldmixed lag i 
Karlstad under Valborgsmäss. Där var 
hela given:

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

Väst sakade (egalt). Bordet vann med 
esset. Spelföraren inkasserade fjärde 
rutern innan det sedan blev dags att 
spela trumf till trumfkung. Dubbel-
renonsvända från Väst såg därefter 
till att hjärterförloraren försvann för 
hemgång.

PROBLEM 2

Satsar man efter uttrumfning på de-
lade hjärterhonnörer, klarar man sig 
två gånger av tre. Den tredje gången 
kan given vara:

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

Öst får nu tre hjärterstick som tillsam-
mans med klöversticket ger bet.
 Syd förbättrar sina hemgångschan-
ser med drygt 10% om han tar klö-
veress och inkasserar topparna i ruter. 
Därefter spelar han trumf till bordet 
och stjäl en ruter högt. Trumf till bor-
det och en andra högstöld i ruter följs 
av uttrumfning med bordet inne. Tret-
tonkvistaren i ruter ger nu hemgången.
 Spelsättet kräver rutern sämst 4-2 
och att trumfen sitter sämst 3-1. Skulle 
trumfen sitta 4-0, får man avbryta 
spelplanen och återgå till den med 
delade hjärterhonnörer.

PROBLEM 3

Sitter hjärtern 4-1 kan det bli straff 
i kontraktet. För att klara så många 
4-1-sitsar som möjligt, ska Syd inleda 
uttrumfningen med kungen. Given:

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

När nian eller tian faller från Öst, bör 
Syd säkerhetsbehandla färgen. Genom 
att spela en hacka och täcka Västs 
kort, försäkrar han sig om hemgång, 
så länge som Öst inte kommer in och 
ger Väst en stöld.
 Skulle Väst vara utan trumf på an-
dra varvet, ger ess och sedan en hacka 
upp mot handen hemgången.

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

Denna bild, tagen av Fredrik Jarlvik 
i Malmö, utsågs till bästa bild i 
den fototävling förbundet utlyste i 
slutet av förra året. Vad sa lillkillen? 
Stefan Vestlund föreslog Tycker det 
finns brister i ”Suddens” analyser, 
men vinnarbubblan Oj, va’ mycke’ 
maskar! författades av Nils-Erik 
Holmberg. Grattis! Pris kommer till 
Föllinge med posten!

Oj, va’ mycke’ 
maskar!



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

GRÖNA
HISSEN

HUvUD
cUP

BONUS
cUP

Ê
PLAc. 1-32

PLAc. 33-64Ê

vINNARE
GÅR vIDAREÊ HUvUD

cUP

UTSLAGEN

TvÅ LAG
ÅTERSTÅRÊ FINAL

vINNARE
GÅR vIDAREÊ BONUS

cUP
TvÅ LAG
ÅTERSTÅRÊ MATcH

OM 3:E PRIS

FÖRLORARE
GÅR TILL

FÖRLORARE

UTSLAGEN UTSLAGEN

FÖRLORARE

FÖRLORARE
GÅR TILL

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

– Vinnarlaget 2010 –

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAc. 65-Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Chairman’s Cup 2011



POSTTIDNING B
Returer till: Förbundet Svensk Bridge
Hattmakargatan 17, 803 20  GÄVLE

INTERNET www.bridgeforlaget.se  GRATIS TEL/FAX 020-52 13 13  MAIL order@bridgeforlaget.se  BESTÄLL VÅR KATALOG!
Uppge ditt medlemsnr (MID) vid beställning, så får du 5% rabatt på samtliga varor märkta med ••• (se katalog) + rabatt på ordervärde.

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 ....................................... 95:–
MjuKPLASTBRIcKOR •••
Högsta kvalitet. Set om 8 st. .......................125:–
Högsta kvalitet. Set om 16 st. ......................210:–
BId BuddY™ •••
Bid Buddy är en budlåda lätt att ställa i ordning 
för spel. Per bord ...................................... 365:–
BRIdGE PARTNER •••
Bridgepartner är en budlåda lätt att ställa i  
ordning för spel. Per bord  ..........................365:–
SPELBORd SPEcIAL
Mycket stabil konstruktion som tål hårda bud. .....  
..................81x81 cm 1.375–   91x91 cm 1.475:–
MIcROBRIdGE 12 – SPELPROGRAM
Den ordinäre klubbspelarens favorit. .......... 725:–
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 ....... 79:–
LAGBOK •••
Senaste utgåvan: 2007 års lagar ................. 89:–
SPELA BRIdGE – kURSLittERAtUR ••• ny!
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................... 380:–
BRIdGEMATE – SCORiNGSYStEM
Bridgemate är ett tråd löst scoringsystem. Vid 
bordet placeras en bordster minal, där spelarna 
knappar in slutbud, utspel och resultat.   
Pris per Bridgemate 2 (dvs bord) ..............1.650:–
Pris per Bridgemate Pro (dvs bord) ...........1.200:–
Server inkl kablage, (äldre modellen) ...... 2.600:–
Server för BM2, med USB ...................... 2.600:–
BRIcKLÄGGNINGSMASKIN – MARk 4.4
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:–

HANdLA dIREKT I VÅR 

INTERNET-BuTIK! 

ÖPPEN dYGNET RuNT!

WWW.BRIdGEFORLAGET.SE

BId BuddY™ BRIdGEPARTNER

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

– 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

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

Prisexempel:

Bridgemate 2
 
Nästa generationens  
trådlösa scoringsystem  
för bridgeklubbar  
och tävlingar.
Se mer info på 
www.bridgemate.se

Nr 4 ute nu!

Pris:

  199:—

VÄST FÖR  
TÄVLINGSLEdARE
Denna praktiska 
väst är ett måste för 
varje TL. Precis som en  
fiskeväst är denna väst  
försedd med praktiska  
fickor för allt från anteck-
ningsmaterial till lagböcker, 
pennor, telefon m m. Fram-
sidan har inte mindre än 
åtta fickor av varierande 
storlekar. Baksidan har två stora fickor.
Framsidan på västen har Svensk Bridges logotype 
broderad. Ryggen har TL broderad i stort utförande. 

  
NY!

Pris:

  350:—

NYA BÖCKER

Bridgeförlagets ambition är att 
lagerhålla samtliga svenska och 
engelskspråkiga böcker.

NT Kåserier
™  Kuriosa
3  Kupletter
2  Kändisar
ß  Klurigheter

Max
Bridge

Max Ödlund

Pris:

  195:—

Pris:

 179:—
Pris:

  195:—

Spela Bridge är Förbundet Svensk 
Bridges nya kursserie, sprungen ur 
ett nordiskt samarbete och systemet 
Nordisk Standard lärs ut. 

NYA KURSSERIEN 
– SPELA BRIDGE

Pris:

  300:—

Pris:

  199.—


