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PETER FREDIN:

BRIDGENS
 ZLATAN



❤ 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 SWAN, för medlemmar  
 i förbundet, med spel om mästarpoäng.

❤ 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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Stort grattis till vårt juniorlandslag 
som vann guld i NM nyligen. Jag ser 
fram emot att läsa reportaget – skri-
vet av lagets yngste medlem, Mikael 
Grönkvist, som är junior i ett decen-
nium till! 
 I detta nummer hittar ni även en 
intervju med vår alltid slagfärdige 
världsstjärna Peter Fredin – inte last-
gammal han heller.
 Förbundet har haft oförändrad 
medlemsavgift i över 10 år nu, trots 
ett kraftigt ökat utbud av tjänster samt 
viss inflation. 
 Vi betalar idag nästan sju heltids-
tjänster, fördelat på nio anställda, som 
alla jobbar mer än sin beskärda del. 
Personalkostnaderna är idag omkring 
35% högre än för bara ett par år  
sedan. 
 Jag anser att den regelbundna in-
täktssidan måste ökas på något sätt, 
kanske genom riktade avgiftshöj-
ningar, för en försämring av medlems- 
och klubbservicen vill vi väl inte ha? 
 Ett sätt att öka intäkterna är spons-
ring av olika slag, och vi alla borde 

fundera på hur vi hittar fler sponsorer. 
Kontakta Catarina Midskog om ni har 
förslag! 
 I sammanhanget vill jag rikta ett 
stort tack till Data Respons och Ing-
erun Syrén-Sjösvärd som erbjudit 
sig sponsra speltröjor till de svenska 
landslagen i alla klasser de närmaste 
tre åren! DR utvecklar ”inbyggda 
system”, små datorer som sitter i allt 
från bilar till tvättmaskiner.
 Slutligen måste jag korrigera en 
del av den ”religionskunskap” Björn 
Wenneberg förmedlade i förra num-
rets trevliga reportage från Tel Aviv-
turneringen. I de religiösa ritualerna 
under sabbatens måltider ingår visser-
ligen drickandet av ett litet glas rött 
vin, men att det skulle symbolisera 
Jesu blod är en villfarelse, vars sprid-
ning bidragit till mycket elände genom 
historien. Vinet symboliserar inget 
annat än ”vinrankans frukt”, för att 
helga sabbaten. Inga judiska traditio-
ner eller ritualer har någon som helst 
anknytning till Jesus.

Jan Kamras, landslagskapten för den öppna klassen, glädjs åt  

framgångar vid juniorernas Nordiska Mästerskap.

Föryngring på gång?

L E D A R E  J A N  K A M R A S

Jan Kamras vice ordförande 
jankamras@telia.com



Förbundet Svensk Bridge, kanslli  Nygatan 3, 803 20 GÄVLE  Telefon 026-65 60 70  Fax 026-12 25 00  Internet  www.svenskbridge.se  Kanslichef Lennart Persson,   

026-65 60 71  Kanslist Stefan Vestlund, 026-65 60 72, sve@svenskbridge.se  Kanslist Birgitta Alandh, 026-65 60 73, bal@svenskbridge.se

Information & Webb Carina Westl in , 026-65 60 74, car ina@svenskbr idge.se  Ekonomi Yvonne Ström, 026-65 60 70, yst@svenskbridge.se

Rikskonsulent Micke Melander, 026-65 60 75, mme@svenskbridge.se  Rikskonsulent & Rutersupport  Thomas Winther, 026-65 60 76, twi@svenskbridge.se.  

Juniorkonsulent Roger Wiklund, 0768-217 107, roger@skreacamping.se  Teknikansvarig Andreas Jansson, 026-65 60 78, aja@svenskbridge.se

FÖRBUNDSINFO

EFTERLÄNGTADE BRIDGELÄRARUTBILDNINGAR I HÖST

Förbundet kommer i höst att arrangera tre regionala utbildningshelger, 
där tillfälle ges att utbilda era bridgelärare. Tilltänkta orter och datum är: 
22-23 augusti i Örebro, 12-13 september i Umeå och 19-20 september i 
Tällberg. Tanken är att under en helg kunna ge blivande kursledare och 
klubbfunktionärer grundläggande kunskaper i att arrangera bridgekurser.
 Målgrupp: Nya och mindre rutinerade bridgelärare.
 Mål: Att deltagaren efter avslutad kurs ska känna att han/hon fått så 
mycket kunskap att man själv kan bedriva ett rekryteringsprojekt och 
genomföra en kurs samt att få eleverna att börja spela på klubben.

ADRESSÄNDRING

Har du fl yttat - eller skickas tid-
ningen till fel adress?
Nu kan du själv ändra dina 
uppgifter i medlemsregistret.
Efter inloggning på www.svensk-
bridge.se går man in på rubriken 
Mina sidor.
 Under Ändra mina uppgifter 
kan man ändra adress, telefonnum-
mer, mailadress lösenord m m. 
Glöm ej att spara de nya inställ  -
ni ngarna längst ned på sidan. 

MATERIEL TILL MARKNADSFÖRING

Vi vet att det går åt mycket 
material i form av foldrar och 
tidningar när klubben ska 
marknadsföra sig. Allt sådant 
material och mycket mera 
beställs hos Svenska Bridgeför-
laget. F n fi nns följande mate-
rial att beställa:
•  Bridge på 10 minuter, 
    introduktionsfolder
• Vad är bridge, 
    informationsblad
• Kursstartsaffi scher

Det ska inom kort också gå att 
beställa:
• Tidningen Bridge, Special-
    utgåva för nya spelare

Det enda klubben behöver stå 
för är frakten. Om man vill 
få till ett enhetligt yttre med 
bridgeanknytning, går det även 
att beställa 
tröjor, jackor, 
muggar etc. 
Du beställer 
enklast 
direkt på 
Bridge-
förlagets 
hemsida, www.
bridgeforlaget.se.

tröjor, jackor, 
muggar etc. 
Du beställer 
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MÄSTARPOÄNGBESTÄMMELSER

En omfattande uppdatering och 
framtagning av en utskriftsvänlig 
pdf-version av mästarpoängbe-
stämmelserna har gjorts. 

Bestämmelserna laddar du hem 
direkt från förbundets hemsida 
www.svenskbridge.se.

Gå in under rubriken Tävlingar 
och välj sedan alternativet 
Regler och Bestämmelser.
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Ledaren 3. Förbundsnytt 4. Innehåll 5. Bridgens Zlatan: Peter Fredin 6-11. Ett halvt sekel med SM 12. 
Bridgefestivalen 13-18. JNM-guld 19-22. JSM-lag 23. Steg för steg 24-26. Fråga Bridge 27. Sommar-
bridgekarta 28-30. Norsk Bridgefestival 31. När ska jag bjuda över? 32-35 och 37. Lite svårare 36-37. 
Budkavlen 38. Dejt med en 94-åring 39. Lite svårare... Lösningar 40-42. LK har ordet 43. Tommys lagom 
svåra 44. Dansk Bridgefestival 45. Mixedtävlingarnas diskreta charm 46-48. Bok- och datatips 50-51. 
Magisk bridge med Zia 52-53. Nybörjarträffen 54. Korsordet 55. Tommys lagom svåra... lösningar 56. 
Simultantävlingar 57.

  Informativ artikel.      Artikel med enkla bridgetekniska inslag.     Artikel med bridgetekniska inslag.      Artikel med mer avancerade bridgetekniska inslag.
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I N N E H Å L L  I  B R I D G E

Bridgens Zlatan

S I D  6 - 1 1

Brolle till festivalen

Möt Peter Fredin i en öppenhjärtig intervju.

S I D  1 5

Bridgefestivalen firar 15 år.  

Brolle blir dragplåster till jubileums-

banketten i Örebro den 28 juli.

Svenskt guld i JNM
S I D  1 9 - 2 2

Det svenska juniorlaget korades till 

Nordiska Mästare för juniorer på Island.
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Peter Fredin hör man ofta talas om. 
Mest för hans många framgångar vid 
bridgebordet – många tycker att han 
är Sveriges bästa bridgespelare – men 
också för att han gärna säger vad han 
tycker. Om allt.
 – Det är nog typiskt svenskt att 
kalla det kaxigt. Jag säger ju bara vad 
jag tycker! Vad är det för kaxigt med 
det?
 Peter Fredin började spela bridge 
när han gick i nian. Han såg en lapp 
om nybörjarkurs och tog med sig en 
kompis.
 – Jag har alltid varit intresserad 
av kortspel, och min pappa spelade 
bridge. Jag brukade titta på och tyckte 
det var skitintressant. Efter den där 
kursen var jag fast.
 Då Peter får frågan, när han insåg 
att han hade talang för spelet, blir han 
tyst. Länge.
 – Mja… det vet jag inte om jag har 

förstått än. Jag har aldrig tänkt så. Det 
brukar sägas att jag är kaxig, men jag 
är faktiskt fruktansvärt ödmjuk inför 
mig själv, så att säga. Det tror jag man 
måste vara om man verkligen vill bli 
bra på något, vad det än är. 
 – Däremot kanske folk tycker att 
jag har en kaxig attityd ibland…

ÄGDE TRE JORDNÖTTER

Den omtalade kaxigheten får vänta 
några minuter. Först måste vi ta reda 
på, hur det gick till att bli bridgeproffs 
och hur det är att leva det ljuva 
proffslivet.
 – Efter att ha fått blodad tand 
spelade jag bara bridge. Att gå i 
skolan var tråkigt. Jag tänkte, levde 
och spelade bridge – hela tiden. 
Och så läste jag allt. Jannerstens 
bridgebibliotek, de där ganska tunna 
böckerna, jag har säkert läst alla 18 
minst 20 gånger!

 Peter var väldigt framgångsrik 
som junior, och fortsatte satsa. Han 
jobbade som brevbärare ett tag, 
men tyckte det var roligare att spela 
robber. Han tog även plats i det öppna 
landslaget och efter fina framgångar 
1998, då han kom trea i både lag- och 
par-VM, kände hans partner att det 
var dags att åka över Atlanten.
 – Jag ägde typ… tre jordnötter. 
Verkligen noll kronor. Men Magnus 
(Lindkvist) övertalade mig att hänga 
med till USA, så jag lånade pengar 
av min dåvarande flickvän och så 
åkte vi över och spelade. Vi slog 
ut de förstaseedade italienarna i 
åttondelsfinalen, och sedan fick vi en 
deal de sista två dagarna – så då låg jag 
plötsligt på plus! Därmed gick det att 
spela nästa turnering…
 Sedan dess är Peter bridgeproffs på 
heltid. Han spelar regelbundet i USA 
och andra stora tävlingar runt om i 

P R O F I L E N  P E T E R  F R E D I N

”Bridgens Zlatan”
– Sveriges bäste bridgespelare

TEXT: NOOMI HEBERT STOCKHOLM  FOTO: NOOMI HEBERT STOCKHOLM & BERNE LUNDKVIST MALMÖ

Vem är Sveriges bästa bridgespelare? De flesta med kunskap i ämnet skulle rätt 

snabbt leverera namnet Peter Fredin. 

 För Bridge berättar Peter om sin resa, från att ha ägt endast tre jordnötter till 

att bli en av världens bästa bridgespelare och aktat bridgeproffs.

>
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NAMN  Peter Fredin
ÅLDER  39 år
BOR  Malmö
KLUBB  Anderstorps BK
ARBETE  Bridgeproffs
AKTUELL  Sveriges bäste bridge-
spelare.
HANDIKAPP  –1,3 (!) och därmed 
Sverige-etta.
BRIDGEPARTNER  Björn Fallenius. 
”Han passar mig perfekt – det är 
helt omöjligt att bli irriterad på 
Björn. Han tar på sig alla fel själv!”
PARTNERSKAP  ”En del man spelat 
med gör ju aldrig några fel… då 
kryper det i min kropp efter ett 
tag! Man måste kunna ventilera 
saker med sin partner. Och som i 
alla relationer – måste man kunna 
få be om ursäkt om man blivit arg.”
BRIDGESYSTEM  Halva systemet är 
Björns, och det är väldigt inveck-
lat. Det är transfer på 1ß och relän 
och sånt. Andra hälften är mitt 
– femkorts högfärger, två över en, 
enkelt och naturligt!
STYRKA I BRIDGE  ”Alla tror att jag 
är värdelös på att bjuda och bra på 
att hantera korten, men jag ser min 
budgivning som en klar styrka. 
Jag lärde mig massor av Magnus 
Lindkvist. Men jag är kortspelare 
i grunden, och eftersom jag spelat 
mycket robber har det givit mig en 
otrolig bordsnärvaro.”
SVAGHET I BRIDGE  Jag är en fruk-
tansvärt dålig förlorare. Om det 
går dåligt och jag märker att vi 
håller på att förlora, då lägger jag 
av. Sen är jag för lat för att läsa 
bridgeböcker numera.
BRIDGEMERITER  VM-silver och 
-brons, EM-silver.
MÅL I BRIDGE  Guld i Bermuda 
Bowl (VM för öppna lag).
FÖREBILDER  Alla som jag spelat 
med och lärt mig av – Håkan Nils-
son, Ulf Nilsson, Magnus Eriks-
son, Magnus Lindkvist… jag har 
alltid försökt lyssna mycket, och 
låta det rulla runt i huvudet och 
kasta bort det som inte är bra.

FAKTA PETER FREDIN
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världen. I maj var det dessutom pre-
miär för Martin de Knijffs bridgesats-
ning, där Peter med partnern Björn 
Fallenius är ett av de tre paren. (Mer 
om Martin och hans bridgelag kunde 
du läsa i nummer 1/2009 av Bridge).
 Peter tycker det är ”helt fantastiskt” 
att kunna leva som bridgeproffs. Men 
det är inte så att hans mejlbox sväm-
mar över av erbjudanden om att spela 
tävlingar från glada (och rika) amatö-
rer.
 – Nej, jag tror inte folk vågar… 
kompisar frågar ju så klart, och folk 
man känner. Visst kan jag tänka mig 
att spela med vem som helst, men då 
tar jag betalt. Sen är det ju aldrig sä-
kert att jag kan (eller vill), men frågan 
är ju fri…

CHANSAR ALDRIG

Många gånger beskrivs Peter Fredin 
som en ”påhittig” och ”kreativ” spe-
lare. ”Bridgens Zlatan” är ord som har 
använts (och då täcker man ju in det 
där med kaxigheten också.) Men själv 
tycker Peter att det inte är riktigt rätt-
vist – mot honom.
 – Jag chansar aldrig. Även om jag 
spelar ett kort som ser jättekonstigt 
ut, är det för att jag tror att det är rätt. 
Då kallar folk det kreativt. Allt man 
gör baseras ju på den erfarenhet man 
har. Men det har funnits många lägen 
då folk undrar, hur jag fått tag på ett 
visst kort…
 En av Peters idéer är att inte spela 
ut honnör från K-D-x eller D-kn-x. 
Den idén tycker han verkar ha fått 
visst fäste nu för tiden.
 – Jag hade en sådan bricka på Tene-
riffa. Då tyckte folk att jag gjorde två 

väldigt spekulativa grejer: dels klev jag 
in på kung, dam fjärde i spader, dels 
spelade jag ut en liten spader. Upp på 
bordet kom ess knekt fjärde, och spel-
föraren hade tian tredje. Nu trodde 
spelföraren att det satt honnörsingel 
till höger om henne och tog esset. Så 
jag fick för kung-dam i spader, och så 
hade vi två ess. En bet. 
 En annan teori är att 4-3-3-3 är 
en bra hand för sang. Efter observa-
tionstävlingen i våras fanns Peters 
resonemang om detta på Anslagstav-
lan på förbundets hemsida (i en tråd 
som heter ”OBS kortvärdering”). På 
frågan om detta verkligen kan ha gått 
alla världens bridgespelare förbi svarar 
Peter glatt:
 – Det är många grejer som har gått 
världens alla bridgespelare förbi! 
 – När jag ska skriva min bok?  
Mja, Magnus Lindkvist samlar visst på 
lite givar vi pratat om…

SUPERPATRIOT

Att kombinera proffsspel med lands-
lagsspel ser inte Peter som något pro-
blem.
 – Jag är en superpatriot. Jag vill all-
tid spela för Sverige. Man behöver inte 
tjäna pengar i alla turneringar!
 – När jag spelade med Magnus 
Lindkvist, som egentligen inte ville 
spela i landslaget, så sa jag till honom: 
”det är jag som fixar alla dealar i USA 
– då kan väl du ställa upp för mig och 
spela i landslaget”. Det kunde han 
köpa.
 Det finns en del skillnader mellan 
att spela stora turneringar och mäs-
terskap. I de stora turneringarna slås 
man ut om man går dåligt, men i mäs-

terskapen spelar man en serie där alla 
möter alla.
 – I mästerskapen måste man kunna 
mala på, även om man förlorar en 
match och helst ha en kapten som 
kan peppa på rätt sätt. En annan lite 
konstig grej är att det ska gås igenom 
en massa system när man spelar ett 
mästerskap – det gör vi aldrig annars. 
Så ibland tycker jag att det blir lite fel 
fokus.
 Peter tror att det kanske kunde vara 
bättre att ha en person med bra om-
döme och bridgekunskaper som tar 
ut laget, och en annan som är på plats 
och coachar.
 – Kaptenen på plats ska ju vara 
psykolog. Speciellt med mitt tempe-
rament (Peter ritar stora bågar i luften 
med sin hand) så tycker jag att det är 
vad som behövs. Jag minns en bricka 
där jag släppte hem en tresangare. Jag 
var så arg på mig själv att jag kunde 
slita mitt hår! Och så kom kaptenen 
och frågade vad f-n jag höll på med… 
Då blev jag så arg att jag kunde slagit 
ihjäl honom. Mycket opsykologiskt!

OSYNLIGA LANDSLAGSSPELARE

Förutom en bra kapten tror Peter att 
man på sikt måste få fram fler proffs, 
för att Sverige ska ha en bred lands-
lagstrupp. Att åka över till USA och 
spela är receptet.
 – Sedan tycker jag att förbundet 
tänker fel, när man bara satsar på 
breddbridge. Det borde vara som i 
golf – det ska vara fint att spela bridge, 
och det ska vara dyrt att spela bridge. 
 – Över huvud taget borde lands-
lagsspelarna vara mer i fokus. När 
jag var ung och läste om Morath och 

P R O F I L E N  P E T E R  F R E D I N

>

”Om jag spelar ett kort som ser jättekonstigt ut, 
 är det för att jag tror att det är rätt.  
 Då kallar folk det kreativt! ”



Gullberg och alla de andra tänkte 
man: ”wow, tänk om jag kan bli som 
dem!” På den tiden skrevs det väldigt 
mycket om våra landslagsspelare. Men 
nu verkar det nästan vara lite fult att 
spela i landslaget. Tror du någon bör-
jat spela fotboll om man inte haft Pelé, 
Maradona, Brolin och de övriga grab-
barna? Speciellt när man börjar behö-
ver man några att se upp till. På så sätt 
hittar man talangerna. Att inte satsa på 
elit- och tävlingsbridge är självmord!

 Apropå fotboll – vad tycker han om 
epitetet ”bridgens Zlatan”?
 – Tja… han sticker ut och är bra, 
så visst! Men man ska tänka på hur 
mycket han har tränat också… fruk-
tansvärt mycket. Och självförtroendet 
kommer ju med framgång.
 Så tror Peter att det har varit för ho-
nom också. Kanske är det här kaxig-
heten kommer in – ett självförtroende 
som ibland uppfattas som kaxighet.
 – Ja, lägger man ihop mitt tempera-

ment, att jag alltid vill vinna och är en 
dålig förlorare, plus att jag säger vad 
jag tycker, blir det kanske lätt så. Men 
jag uttycker inga otroligt provoce-
rande saker, egentligen. Fast det van-
ligaste i det här landet är väl att man 
bara håller med och hänger på – och 
säger vad man tycker till sina kompi-
sar, men inte öppet. 
 Men det gör jag! 
 Varför inte?

>

P R O F I L E N  P E T E R  F R E D I N

VILL SPELA FÖR SVERIGE. ”Jag är en superpatriot och vill alltid spela för Sverige”, säger Peter Fredin.
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Efter många framgångsrika år som 
bridgepar var det dags för den sista 
tävlingen på den internationella are-
nan för Peter Fredin och Magnus 
Lindkvist: Öppna VM i Verona, 
Italien. Resultatet blev ett av Sveriges 
absolut största framgångar genom 
tiderna – VM-silver!
 Eftersom paret på slutet inte spe-
lade särskilt mycket tillsammans hade 
de lagt sitt komplicerade reläsystem 
på hyllan och använde sig istället av 
naturliga metoder med femkorts hög-
färgsöppningar. Paret spelade bättre 
än de gjort på länge, kanske eftersom 
de kände sig säkra på systemet och 
kunde lägga ner mer tid och tanke-
kraft på själva kortspelet. Hur som 
helst tänkte Peter testa Magnus kun-
skaper i sitt och Peters danske partner 
Matthias Bruuns system.

Du får Magnus kort:

™ E K 9 2  3 E kn 3 2  2 —  ß E 10 8 3 2

Magnus öppnade belåtet med 1ß na-
turligt, eftersom den här fördelningen 
är en av de allra värsta när man spelar 
stark klöver. Peter hoppade till 3™, 
som enligt systemet visar två topp-
honnörer sjunde och inte mycket mer. 
 Tja, det kunde han ju inte gärna ha, 
eftersom Magnus hade två spadertop-
par själv, så det troliga var att Peter 
hade en spaderfärg med D-kn-10 i 
topp och kanske någonting vid sidan 

om. För att inte tipsa om ett eventuellt 
dödande hjärterutspel, gav Magnus 
upp chansen till storslam och skuttade 
till 6™.

Nu plockade Peter fram 6 sang… 
Jaha, spader hade han tydligen inte. 
Vad kan han då tänkas sitta med? 
Det enda Magnus kunde komma på 
var kort spader och minst femkorts 
klöver, alltså ett splinterbud. I så fall 
trodde Magnus att 7ß borde ha en 
hygglig chans – och kanske t o m vara 
ett bättre kontrakt än 6 sang, så han 
bjöd det. 

Nu vad det dags för 72 från Fre-
din! 

Jaha, vad i hela fridens namn är nu 
detta? 

Magnus följde en gammal god re-
gel, när man sitter mittemot den gode 
Fredin – och passade ner  72, renons-
ruter till trots.
 Peter fick hjärter ut mot storslammen 
och hade dessa kort att arbeta med:

  ™ E K 9 2 
  3 E kn 3 2
  2 –
  ß E 10 8 3 2
 
 
 
   
  ™ kn 10
  3 5
  2 E K D kn 9 8 4 3
  ß D kn

Hur tänker du ordna dina 13 stick?
 Peter vann med esset, stal en hjär-
ter och kände på trumfen med esset. 
Sedan spelade han direkt klöverdam. 
När Väst obesvärat la lågt gick Peter 
upp med esset och stal in sig på han-
den i hjärter. Dags för spaderknekt 
och på nytt la Väst lågt – och på nytt 
gick Peter upp med esset. Om de inte 
täcker, har dom den inte, var ett gam-
malt bridgetips från Zia Mahmood 
och det stämmer många gånger. Efter 
ny hjärterstöld och trumfen i botten 
hade Peter klöverknekten och spader-
tian på handen medan bordet höll K-9 
i spader. Läget när den sista trumfen 
spelades:

Budgivning på hög nivå
TEXT: PETER VENTURA KARLBO (BEARBETAD TEXT FRÅN BRIDGETIDNINGEN)  FOTO: NOOMI HEBERT STOCKHOLM

Som partner till Peter Fredin gäller det att vara skärpt. Det fick 

Peters förre partner, Bridgetidningens redaktör Magnus Lindkvist, 

erfara vid ett flertal tillfällen. Här följer några exempel med 

budgivning på hög nivå – med Peter Fredin i centrum.

P R O F I L E N  P E T E R  F R E D I N

– Hängde du med i svängarna?
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  ™ K 9
  3 –
  2 –
  ß 2
    ™ D 3
    3 –
  E G A L T   2 –
   ß K
  ™ 10
  3 –
  2 3
  ß kn

På den sista rutern kunde klövertvåan 
sakas från bordet. Stackars Öst, som 
nog hoppats på bet satt med spaderda-
men och klöverkungen kvar, men blev 
skvisad för jämn hemgång. Elegant 
spelat, men antagligen en av de mest 
märkliga budgivningar som förekom-
mit i ett VM.

Hur var det nu med budgiv-
ningen? Jo, Peter ville se om partnern 
kom ihåg ett nyinlägg i systemet, där 
3™ var överföring till 3 sang. Tyvärr 
gällde det bara, när motståndarna kli-
vit in med spader…

DEN BERÖMDA NÄSAN

Den berömda fredinska näsan luktade 
helt rätt på den här brickan, hämtad 
från samma tävling. Peter hade som 
Syd:

™ E D 5 4 3 2  3 E  2 E 2  ß E K 10 6

Paret satt i zon mot ozon. Magnus 
passade i första hand som Nord och 
Öst öppnade med 23, som var svagt 
med fem hjärter och minst en fyrkorts 
lågfärg. Peter dubblade förstås som 
Syd. Väst höjde till 33, något som pas-
sades fram till Peter. 
 Vad bjuder du?
 Många hade nog chansat på 4™, 
men Peter kände på sig, att Väst hade 
en massa spader och nöjde sig med att 
bjuda 3™, som blev slutbud.
 Inte ens det gick hem, när allt part-

nern kunde bidra med var:

™ 6  3 6 5 4 2  2 D 8 6  ß D 8 7 5 4

Väst hade mycket riktigt K-kn-9-8-7 i 
spader och hade Peter bjudit 4™ hade 
han fått betala ut 500.
 5ß är ett hyggligt kontrakt som 
nästan går hem, men hur skulle de 
hitta dit efter motståndares aggressiva 
budgivning är oklart.
 Vid andra bordet lyckades fi hitta 
sin ”fina” 3-2-anpassning i ruter och 
spelade 42 med sju straff – 12 imp på 
pluskontot. Jo, det var VM...

MATJORD I FICKORNA

Även ett bridgeproffs behöver ibland 
ha lite matjord i fickorna. Här är ett 
exempel från Hecht Cup.
 Din partner öppnar med 1™. Vad 
bjuder du med:

™ D 5  3 9  2 K D 8 5  ß E K D 9 7 6

Peter valde naturliga 2ß och fick 
en höjning till 3ß. Nu tyckte Peter 
att det såg ut som en sexsangare och 
spred dimma med 33. Så småningom 
landade man i 6 sang, som var ett 
förskräckligt dåligt kontrakt, eftersom 
partnern hade:

™ K 10 7 4 3  3 E 7 6  2 E  ß kn 5 4 2

6ß är förstås helt överlägset, men när 
det begav sig hade utspelshanden en 
ensam spaderknekt och vid i princip 
alla bord kom den ut mot 6ß – med 
en straff som följd. 
 Men när motståndarna inte hittade 
hjärter ut efter Peters dimspridande, 
kunde Peter notera +990 i protokollet 
tack vare en bra sits – och naturligtvis 
en ren topp.
 Efteråt sa Peter, att han nog borde 
bjudit 23 direkt på 1™, eftersom han 
förstås siktade mot 6 sang...

Nya bord

I detta nummer lanserar vi en ny 
grafik för givborden, alltså de 
fyrkantiga väderstrecksbeteck-
ningarna som finns mitt i giv-
diagrammen. Nu kan du utläsa 
både zoner och giv från dessa 
givbord. Givaren markeras med 
en cirkel och zoner markeras 
med vitt (ozon) eller rött (zon). 
Här följer några exempel.

 Nord giv, ingen i zon.

 Öst giv, N/S i zon.

 Syd giv, Ö/V i zon.

 Väst giv, alla i zon.

Vett & Etikett
I höstens första nummer, med 
utgivning i september, kommer 
en ny artikelserie under rubri-
ken Vett & Etikett. Vi kommer 
att behandla bridgeetik, part-
nervård m m. Har du önskemål 
om innehåll? Maila då detta till 
bridge@svenskbridge.se.
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Man kan lugnt påstå att Arne Ågren 
tillhör det mer rutinerade gardet när 
det gäller deltagande i spelet om de 
ädlaste medaljerna. I 50 år har han 
varit med om att försöka ro hem mäs-
terskapstecknet. Och det har blivit en 
del SM-medaljer genom åren.
 – 1956 gjorde jag min första SM-
start. Jag spelade med Tage Åström. Vi 
hade spelat tillsammans sedan slutet av 
1940-talet, minns Ågren.

FÖRSTA SM-GULDET 1959

Det skulle bara dröja tre år innan han 
fi ck kliva upp på prispallen som SM-
guldmedaljör i par med just Åström.
 Arne Ågren lämnade sågverkens 
Alnö för fl yttning söderut för att un-
der 1960-talet bosätta sig i Eskilstuna.
 – Jag har hela mitt liv jobbat inom 
restaurangrörelsen, dels på krog och 
dels som lärare. Det var ett arbete som 
lärare på en restaurangskola som tog 
mig tillbaka till Norrland och Hudiks-
vall. Det var nära och bra till föräldra-
hemmet, berättar han.
 I Hudiksvall bor han än.
 Tiden på Alnö minns Arne väl.
 – Jag var med och startade upp en 
stortävling som hette Vindhemsträf-
fen. Vi ringde till Eric Jannersten för 
att be om råd. Vi bjöd också in honom 
och hans fru till tävlingen. När han 
kom hit fi ck jag en bok. Vet du vad 
det är? frågade han. Det är boken om 
EFOS, men den kommer inte ut för-
rän i augusti!

 Jannerstens vann för övrigt den för-
sta upplagan av Vindhemsträffen, men 
också Arne Ågren vann tävlingen.
 – Fem segrar blev det, säger han.
 Arne Ågren har inte gått segerlös 
sedan dess. 
 Under tre år, 1995-1997, vann han 
veteran-SM.
 – Senaste gången jag vann låg vi 
efter med 80 poäng när det var tio 
brickor kvar att spela, men sedan kas-
tade motståndarna poäng på oss och vi 
kunde till slut gå upp i topp.
 Hur har du lyckats med att nå alla 
dessa SM-fi naler genom åren?
 – Jag har haft tur. Tage Åström var 
skicklig på att sköta korten. Varenda 
kväll träffades vi. Samtidigt får man 
inte göra sig märkvärdig vid bridge-
bordet. Du måste vara ödmjuk och 
du får inte övervärdera dina kort för 

att man tror att man är duktig. Varför 
inte? Det är partnern man överfaller!

BOKHYLLAN FYLLD MED BRIDGE

Arne Ågren har ett genuint bridgein-
tresse och bokhyllan i hemmet är fylld 
med bridgeböcker och tidningar.
 – Jag har 450 bridgeböcker och jag 
har läst alla, är han noga med att på-
peka.
 Dessutom läser han tidskriften The 
Bridge World kontinuerligt.
 – Personligen spelar jag amerikansk 
standard sedan slutet av 1980-talet. 
Det är ett aggressivt system. Det är ett 
system som snabbt skapar obalans hos 
motspelarna. 
 Förra året deltog Arne Ågren i SM 
för 50:e året!
 – Ja, men det var inte 50:e fi nalen. 
Jag har spelat fl er fi naler än så.

TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN SKÖVDE

Arne Ågren har spelat om SM-guld i över 50 år. Sedan första 

starten 1956 har han bara missat SM-final vid två tillfällen.

 – Det ena året blev min partner sjuk och den andra gången 

var jag utan.

Ett halvt sekel med SM-fi naler

Arne Ågren.
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Bridge, massor av bridge i dagarna tio! 24 juli 
– 2 augusti vankas det återigen Bridgefestival. 
 Festivalen 2009 blir ytterligare en jubileums-
festival, eftersom Bridgefestivalen fyller 15 år. 
Vi börjar även i år redan på fredagen. 
 Tisdagen den 28 juli fi rar vi tillsammans 
födelsedagsbarnet och då anordnas fl era jubi-
leumstävlingar. En sprakande jubileumsban-
kett avslutar dagen.
 Festivalen har tävlingarna för alla, från 
handikapptävlingar till internationella lag-
tävlingar och SM-fi naler. Självklart går det 

bra att också komma ensam. Vi garanterar 
att alla får partner via vår partnerförmedling, 
förutsatt att man är på plats 15 minuter före 
tävlingsstart.
 Varje morgon kommer en nyhetsbulletin 
med nyheter, reportage, resultat och mycket 
mer som förknippas med 
Bridgefestivalen.

Mer information hittar du 
i denna tidning och på 
www.svenskbridge.se.

ÖREBRO
24 juli – 2 augusti

Jubileumsfestival! Jubileumsfestival! Jubileumsfestival! 
2009 

Bridgefestivalens sponsorer

RESTAURANG 
SAIGON
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Växande telekomsektor
Antalet mobiltelefonabonnemang 
förväntas stiga med 68% mellan 2006 
och 2008. 

En börsutveckling som slår de flesta
Den bästa börsern i Mellanöstern under 2007
var Oman som steg med hela 52,7%.

Enorma oljetillgångar
Hela 60% av världens olje-
reserver finns i Mellanöstern.

www.hqfonder.se

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 17 00 eller på www.hqfonder.se 

MELLANÖSTERN
LÅT OSS PRESENTERA HQ MIDDLE EAST

ETT NYTT SÄTT ATT SE PÅ
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Beirut
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Beirut
libanon

MELLANÖSTERN
LÅT OSS PRESENTERA HQ MIDDLE EAST

ETT NYTT SÄTT ATT SE PÅ

Banksektor 
med möjligheter
Regionens bankutlåning 
beräknas öka med 22% 
per år till 2011.

Världens tredje 
största gasreserv 
Det lilla emiratet Qatar är 
stort som Uppland, men har 
världens tredje största gas-
reserv, näst efter Ryssland 
och Iran. 

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

Under Bridgefestivalen får du möjlig-
het att delta i kostnadsfria seminarier 
efter fyra av tävlingarna. Där får du 
chansen att ställa frågor om kniviga 
lägen, svåra budproblem eller vad än 
du vill ventilera. Varje seminarium har 
ett tema.
 Boka redan nu in följande tävlingar:

27 JULI – NYBÖRJARTRÄFFEN

För kvalifi cerade par. Tema: Utspel.
Ledare är Göran Petersson, som är 
bridgelärare, skribent och har repre-
senterat Sverige internationellt. Göran 
är författare kurslitteraturen Vägen-
serien.

28 JULI – KLÖVERTÄVLING

Tema: Dubblingar.
Ledare är Catharina Forsberg, bridge-
lärare som ingick i det svenska damlag 
som vann EM-guld 2004.  

29 OCH 30 JULI – HANDIKAPPTÄVLING

Tema: Spelteknik (29/7) och Marke-
ringar (30/7).
Ledare är PO Sundelin, mångårig 
landslagsspelare sedan 1963 (!), lands-
lagscoach och internationell rama-
kommentator. 
 Seminarierna arrangeras direkt efter 
spelad tävling.
 Välkommen!

Gå på seminariumß&2-tävlingar
Tisdagen den 28 juli arrangeras 
två bronstävlingar för spelare 
med max klöver- (Klubbmästare) 
samt ruternål (Kretsmästare). 
Klövertävlingen spelas 
kl 9.30–13.00 och rutertävlingen 
kl 10.00–13.30. Efter spelet följer 
kostnadsfritt seminarium.
 Antalet par är maximerat till 
108 i varje tävling. Obs! För-
handsanmälan krävs.

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

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

Handikapparkering finns tillgänglig våningen 
under spellokalen. Tillstånd krävs. Vid mån av 
plats kan även andra parkera här, men kostna-
den är ännu ej fastställd. Flera kostnadsbelagda 
parkeringar finns i närheten.

Mer information på www.svenskbridge.se           

Jubileumsbankett
SÅ HÄR BOKAR DU  1. Kontakta Sune Fager via 
e-post sune.fager@lm.se och ange ditt MID-nummer, 
namn, antal platser och vid vilket bord ni vill sitta 
(se skiss på hemsidan). Det räcker med ett namn och 
MID-nummer oavsett antal biljetter. 2. Ni får bekräf-
telse på att platserna är preliminärt reserverade eller 
förslag på alternativ. 3. När platsbokningen är klar 
betalar ni snarast in hela beloppet till Svensk Bridge 
på PG 401914–7.  På inbetalningen måste ni ange 
bordsnummer, MID-nummer och namn. Även här 
räcker det med ett namn. Er preliminära reservation 
gäller i två veckor; har betalning inte gjorts inom den 
tiden riskerar ni att platserna släpps till någon annan. 
4. Biljetterna lämnas ut i informationsdisken under 
festivalveckan. Biljetterna kostar 350 kr eller 400 kr 
beroende på bord.  
OBS! Vid köp via nätet ska biljetterna 
vara beställda och betalda senast 30/6. 
Om det därefter finns biljetter kvar säljs 
de i informationsdisken i Örebro.

28/7

Bridge-Weekend 
Trivselbridge – 4 nivåer
30 okt – 1 nov 2009

på Ystad Saltsjöbad
Arrangemanget vänder sig inte 

till drivna tävlingsspelare! 
Välkommen att spela vid havet.

Bokning och info:  0410-149 29,
 0705-43 18 01, rol@svenskbridge.se

www.rogersbridgeskola.com

0 411-13 6 3 0  |  ysb.se  |  info @ ysb.se

Brolle kommer till
jubileumsbanketten
2008 firade Förbundet Svensk Bridge 75 år 
med en uppskattad jubileumsbankett under 
Bridgefestivalen. I år firar Bridgefestivalen  
15 år och årets festkväll kommer med säker-
het bli minst lika trevlig som den förra.
 Kjell ”Brolle” Wallmark blir huvudartist. 
Brolle är en folkkär artist som i höstas kunde 
ses leda Bodens kör i Körslaget i TV4 och till 
hösten spelar han huvudrollen i musikalen 
Buddy Holly på Göta Lejon i Stockholm.
 Precis som förra året dyker Peter ”Hjal-
mar” Flack upp och populära BrobergBand 
bjuder upp till dans.
 OBS! Antalet platser är maximerade till 
1.000. Förra året blev det fullsatt, så vänta 
inte med att köpa biljetter. 

mailto:sune.fager@lm.se
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Öppna SM-lag 
Veteraner  
29-30 juli 2009
för dig född 1950 eller tidigare

Årets Öppna SM-lag för 
Veteraner spelas under Bridge-
festivalen. Spelet pågår onsdag 
10.30–20.50 och torsdag 09.30–
20.30. Anmälan ska ske på för-
bundets hemsida eller på plats i 
Örebro. Sista anmälningsdag är 
27 juli. Av anmälan ska framgå 
lagnamn, deltagande spelare 
och medlems-ID. I tävlingen 
spelas om guldpoäng enligt 
principen 10-5-3-2. Startavgif-
ten är 1.200 kr per lag (+400 för 
lag i slutspel), som betalas före 
start. Medlemskap i Förbundet 
Svensk Bridge krävs.

Mer information på  
www.svenskbridge.se           
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Stormästarträff
Precis som i fjol har stormästare 
möjlighet att delta i en individu-
ell Stormästarträff.  
 Antalet spelare utökas i år till 
96. Av dessa viks 64 platser till 
dem som anmäler sig i turord-
ning. Därutöver  bereds de 26 
spelare med flest MP samt sex 
wild card platser. 
 Stormästarträffen spelas den 28 
juli och startkostnaden är 500 kr.

Jourspelare
Det går utmärkt att 
komma utan partner  
till Bridgefestivalen.

Under Festivalveckan kommer 
det att finnas jourspelare till alla 
partävlingar med brons- och 
silverstatus, för att alla besökare 
ska kunna spela även om man 
inte har någon planerad partner.
 Kommer det ett jämnt antal 
spelare utan partner paras dessa 
ihop och jourspelaren får stå 
över. Kommer det ett udda antal 
spelare får jourspelaren spela 
med en av dessa.
 Partnergarantin gäller förut-
satt att man är på plats minst 15 
minuter före spelstart.

Mer information på  
www.svenskbridge.se           

Bli 1933-sponsor!
Vi fortsätter förra årets succé med 
att erbjuda företag och privat-
personer att gå med i 1933-klub-
ben. Klubben heter som den gör, 
därför att Sveriges Bridgeförbund 
bildades 1933. Förbundet vill 
därför ge företag och privatperso-
ner möjlighet att bli sponsorer och 
därigenom stödja bridgen.
 Sponsorskapet under 2009 
kostar 1 933 kronor och hela nettot 
går till juniorbridgen.
 Detta får man som sponsor:
• 2 biljetter till jubileumsfesten i 
Örebro alternativt 4 frispelsbiljet-
ter till valfri bronstävling under 
festivalen
• Ett diplom som visar att företa-
get/personen stöder svensk bridge
• Företagets/personens namn i 
samtliga bulletiner under festivalen
• Omnämnande i tidningen Bridge
• Företagets/personens namn på 
hemsidan, där vi presenterar
”1933-klubben”
 För varje ny sponsor som för-
medlas av en klubb går 500 kronor 
tillbaka till klubben. Notera på 
anmälningsblanketten vilken klubb 
som förmedlat sponsringen, så 
sätts 500 kr in på klubbens ruter-
konto så snart betalning erhållits. 
Anmälan sker på separat anmäl-
ningsblankett eller genom insätt-
ning på förbundets plusgirokonto 
25 10 42 - 8.
 Tack för ditt stöd till svensk 
juniorbridge!

Mer information på  
www.svenskbridge.se           
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Vi bäddar för en lyckad Bridgefestival!
Behrn Hotell -  Familjeägt och trivsamt hotell på Stortorget i centrala Örebro.
Ca 500 meter från Conventum.  019-12 00 95, info@behrnhotell.se

Best Western City Hotel -  Modernt affärshotell mitt i centrala Örebro.
Ligger på Kungsgatan, ca 300 meter från Conventum.  019-601 42 00, info@cityhotelorebro.se

Elite Stora Hotellet Örebro -  Fyrstjärnigt hotell med pub och restaurang.
Ligger på Drottninggatan, ca 500 meter från Conventum.  019-15 69 90, reservation.orebro@elite.se

First Hotel Örebro -  Hotellet präglas av skön hemkänsla och familjär atmosfär.
Ligger på Storgatan, ca 900 meter från Conventum.  019-611 73 00, boka@hotellorebro.se

Ibis Hotel Örebro -  Trivsamt hotell strax utanför centrala Örebro.
Ligger på Stenbackevägen, ca 1,5 km från Conventum.  019-17 07 07, h2873@accor.com

Quality Hotel Örebro - 111 bekväma rum, bistro & pub samt kostnadsfri parkering.
Hotellet är beläget ca 3 km från Conventum.  019-20 50 00, q.orebro@choice.se

Clarion Hotel Örebro -  Spännande hotell med allt från klassisk elegans till modern design.
Ligger på Kungsgatan i centrala Örebro, ca 300 meter från Conventum.  019-670 67 00, cl.orebro@choice.se

Scandic Grand Hotel -  Fyrstjärnigt hotell med pub, relaxcenter, restaurang och bar.
Ligger på Fabriksgatan alldeles intill Conventum.  019-767 43 00, camilla.abbhammar@scandic-hotel.com

Scandic Örebro Väst -  Hotell med restaurang, bar och relaxavdelning med pool.
Ligger på Västhagagatan, ca 2 km från Conventum.  019-767 43 00, camilla.abbhammar@scandic-hotel.com

Campingplatsen Gustavsvik -  En av Sveriges första femstjärniga campingplatser.
Campingen är belägen ca 3 km från Conventum.  019-19 69 10, camping@gustavsvik.se

www.conventum.se



Chairman’s Cup är en tävling öppen för alla och spelas på Conventum, Örebro, 
25–30 juli. Det är en lagtävling som inleds med ett kval i form av Gröna Hissen 
och avslutas med raka cupmatcher. Tävlingens namn kommer av att ordföranden 
för Förbundet Svensk Bridge, Mats Qviberg, sponsrar tävlingen. 

spelas med skärmar. Kvartsfi naler, semifi naler och 
fi nalen kommer att sändas på internet. Ramateater 
kommer att arrangeras i mån av plats.
 
MÄSTARPOÄNG
I Gröna Hissen spelar vi om silverpoäng. Från 
kvartsfi nalen och framåt spelas om guldpoäng 
medan de tidigare cupmatcherna ger silverpoäng. 
I Andra chansen spelas om bronspoäng. 
 
VANDRINGSPRIS 
Vinnarlaget får förutom prispengar även en 
inteckning i kampen om vandringspriset. Seger 
ger 10 poäng. Inför sommarens tävling fi nns inga 
inteckningar, eftersom Tobias Törnqvist spelade 
hem vandringspriset i 2008 års Chairman’s Cup.

SYSTEMREGLER
B-system gäller i Gröna Hissen och de korta 
cupmatcherna (lördag-måndag). Från och med de 
långa cupmatcherna (kvartsfi nalen; 
tisdag) tillåts A-system. Oavsett 
systemnivå ska deklarationer 
överlämnas till motståndarna 
direkt vid val av motståndare.   

MER INFORMATION
www.svenskbridge.se

STARTAVGIFT 
–  Gröna Hissen: max 2.000 kr/lag 
    (125 kr/junior, 500 kr/senior) 
–  Måndag och framåt: 500 kr/lag 
Senaste anmälan fredag 24 juli kl 13.00.
 
PRISER 
1:a pris 50.000:– 
2:a 30.000:–  
3:e 12.000:–  
4:e 8.000:–  
5:e-8:e  Fri start i CC 2010  

SPELUPPLÄGGNING
• Chairman’s Cup inleds lördag och söndag med 
ett kval i form av Gröna Hissen. 28 lag kvalifi cerar 
sig till cupmatcherna med start måndag förmiddag. 
• Måndag förmiddag spelas följande: 
– De lag som har kvalifi cerat sig från helgens spel 
spelar cupmatch över 32 brickor. 
– Övriga lag kan spela återkval om två platser. 
Detta spelas som Gröna Hissen över 30 brickor. 
• Måndag eftermiddag spelar 16 lag cupmatch över 
32 brickor. 
• Avslutningen från och med tisdag är kvartsfi nal, 
semifi nal och fi nal, alla över 64 brickor. På fi nalda-
gen (torsdag) spelas även match om tredje pris
över 32 brickor.  
• SM-Par Veteraner och CC-kvalifi cering överlap-
par några ronder. Därför kan lag tillåtas starta i rond 
3 i CC, givet vissa förutsättningar. (Se hemsidan.)

DISTRIKTSLAG
Alla distrikt får anmäla valfritt antal lag med gratis 
start i Chairman’s Cup, förutsatt att följande vill-
kor uppfylls:
–   Högst två spelare i laget får tidigare har deltagit i CC.
–  Samtliga spelare måste tillhöra samma distrikt.
– Laget måste bära distriktets namn.

SKÄRMAR OCH RAMA 
Med start i semifi nalen kommer matcherna att 

Chairman’s Cup! 


