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Allt eftersom bridgekunskapen träng-
er in, desto mer tuff kanske du vågar 
vara i budgivningen. När man hamnat 
i trumfkontrakt där poängen inte 
riktigt finns, men där spelföraren och 
träkarlens händer passar bra ihop, är 
korsstöld ofta en framgångsrik metod 
för att klara sitt kontrakt. Korsstöld är 
precis vad det låter som, man stjäl en 
färg på en hand och en annan färg på 
den andra handen.
 Ta en titt på detta exempel:

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

Efter en optimistisk budgivning har 
Väst som uppgift att spela 6s. Du har 
bara nio toppstick och borde därmed 
gå straff redan i 4s. Trots det är 6s ett 
utmärkt kontrakt. Nord spelar ut en 
trumf. Vinn utspelet och börja genast 
att ta snabbsticken i sidofärgerna: 
hjärteress, ruteress samt ess och kung 
i klöver. Stjäl sedan hjärter på Östs 
hand och ruter på Västs hand fram 
och tillbaka. Nord-Syds trumf är av 
lägre valör, så de kan inte stjäla över.
 Hur många stick fick du nu ihop?
 Första trumfsticket vanns på bordet 
och med toppsticken i sidofärgerna 
blir det fem. Lägg därtill tre hjärter-
stölder och lika många ruterstölder. 

Summa 11... men så har Väst ytterli-
gare en trumf kvar – hemgång i slam!
 När du satsar på korsstöld, se då 
till att börja med att ta hem dina höga 
stick i sidofärgerna. Annars finns ris-
ken att någon av motspelarna hinner 
saka sig kort i någon färg, så att när 
du efter korsstölden ska ta hem topp-
sticken kan denne stjäla.

korsstöld – eller dra ut trumfen

Vi ska nu ta och titta på två exempel, 
där du får ta ställning till vilken spel-
plan som är den bästa.

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

Utspelet är hjärtertio. Korsstöld eller 
dra ut trumfen?
 Här har du så pass mycket hon-
nörer i sidofärgerna att inga stölder 
behövs. Dessutom ser du något som 
brukar kallas för spegelhänder, där 
båda händerna har samma fördelning. 
Då blir det svårt att stjäla...
 Enda hotet är att motståndarna kan 
stjäla stick i sidofärgerna, så därför 
drar du först ut trumfen och sedan 
slår du bort hjärter- och klöveresset. 
Om nu inte spadern sitter riktigt elakt, 
alltså 5-0, eller att motståndarna in-
leder med att stjäla hjärter blir det ett 

övertrick i kontraktet.
 Här följer ännu en giv och frågan 
är densamma: Korsstöld eller dra ut 
trumfen? 

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

Ja, nu har ni bjudit en utgång utan 
tillräckligt med poäng igen! Trots det 
är 4s ett spelbart kontrakt.
 Återigen kommer hjärtertio i utspel. 
Låt oss säga, att du drar ut trumfen. 
Även om den sitter snällt (2-2) blir 
det då bara två trumf kvar på Östs 
hand för att stjäla hjärter med. Sju 
hjärter finns ute hos motspelarna och 
eftersom någon av dem därmed måste 
ha minst fyra hjärter betyder det, 
att du måste ge bort ett hjärterstick 
vid sidan av dina tre klöverförlorare. 
En straff, alltså? Nej, satsa istället på 
korsstöld! Efter att ha vunnit första 
sticket med hjärteress, så lämna trumf-
utdragningen åt sidan! Du kan nyttja 
trumfen maximalt, genom att stjäla de 
fyra hjärterhackorna på Östs hand och 
stjäla ruter på Västs hand på tillbaka-
vägen. Det ger ett stick i hjärter  
(esset), fyra trumfstick på Östs hand 
och fem trumfstick på Västs hand.
 Elegant! Lycka till med din nyfunna 
kunskap – korsstölden!

lite lättare...
teXt: Peter Ventura, karlBo  IllustratIon: arne larsson, sundsVall

denna artikel riktar sig till våra nya spelare. 
 lite lättare ska denna gång ta en närmare titt på en  
användbar spelföringsteknik – korsstöld.

s P e l t e k n I k  l I t e  l Ä t t a r e
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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 73. Utspel ruterhacka 
sedan Syd dubblat Östs kontrollbud 
i ruter.

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

Vinn med esset, spela trumf till han-
den och stjäl en klöver. Fortsätt med 
trumfdam. 
 Om Syd hade singeltrumf drar du 
ut trumfen och hoppas på att klöver-
dam faller. 
 Om Syd bekänner tar du över med 
kungen. 
 Om Nord hade singeltrumf  under-
söker du om klöverfärgen uppför sig 
(för att hålla straffarna nere) innan du 
spelar spader till esset och maskar ut 
trumftian.
 Med jämn hjärtersits trumfar du 
ännu en klöver, stjäl in dig i ruter eller 
spader och trumfar ut.  
 Du klarar hemgång med 3-2 i trumf 
plus singeldam, 4-2 eller 3-3 i klöver. 
Med trumfen 4-1  går det också bra så 
länge klövern sitter 3-3 eller någon har 
singeldam eller D-x. Det torde ge to-
talt uppåt 75 procents hemgångschans.

lösnInG ProBlem 2

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

Går spaderslammen alltid hem?
 Med hjärter eller ruterutspel (även 
klöver – du kan förstås flott avstå 
från att utnyttja favören utan tar för 
esset) sakar du två hjärter på bordets 
ruterhonnörer, stjäl två klöver och två 
hjärter till följande fyrkortsläge:

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

Klöver kan Nord stjäla lågt, du stjäl 
över och spelar ruter till trumfesset 
och ännu en klöver. Bordets trumfdam 
ger stick ”en passant”. Om Nord i 
stället stjäl med kungen och vänder 
med trumf korsstjäl du de sista två 
sticken högt.
 Skulle Nord välja trumfutspel tar du 
för damen eller nian, stjäl som nyss två 
hjärter och två klöver och till sist en 
ruter med trumfesset. Tre kort kvar:

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

Bordets trumfhonnör tar åter stick en 
passant. 

 Det går hem alltså? 
 Nej, inte om Nord hittar det up-
penbara utspelet spaderkung…. Då 
räcker inte sticken till eftersom Väst 
inte har kvar den nödvändiga höga 
trumfen att stjäla ruter med på slutet. 
Nord stjäl över och kan vända med 
trumf.

lösnInG ProBlem 3

Dagens miniuppgift: Väst är inne och 
ska försöka ta fem stick med spader 
som trumf.

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

Javisst! 
 Om du tar för bordets spaderess 
kan du inte undvika att förlora ett 
klöverstick och en överstöld i ruter av 
Nord. 
 Inled i stället med hjärter till damen 
och stjäl en ruter med kungen. 
Nord kan utan framgång saka  
 – klöver. Ta ut hjärteress, saka ruter 

lite svårare... lösningar
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och spela klöver. Om Nord stjäl kan 
han antingen vända med hjärter som 
du stjäl på handen, eller med trumf till 
bordets höga kort. Om Nord inte stjäl 
uppstår samma läge som om han på 
ruterstölden sakat 
 – hjärter.  Ta ut hjärteress, saka 
ruter och slå ifrån dig med klöver till 
följande läge:

	 	 s	D	7
	 	 3	—
	 	 2	 —
	 	 c	—
s	9	8	 	 	 s	E
3	—	 	 	 3	 —
2	 —	 	 	 2	 —
c	—	 	 c	8
	 	 s	—
	 	 3	—
	 	 2	 D	10
	 	 c	—

Syds framtvingade rutervända stjäl du. 
Nord gratulerar. 

lösnInG ProBlem 4

Här gällde det 52 med Väst som spel-
förare. Nord spelar ut spaderhacka.

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

Spaderess vinner stick ett. Fortsätt 
med klöveress och stöld, spaderstöld 
och rutermask om Syd bekänner. 
Nord kan ta för en eventuell kung och 
måste fortsätta med spader för att inte 
ge favör. Trumf till esset följs av en 
tredje spaderstöld och hjärter till nian.
Om Syd skulle vara renons i trumf tar 
du för esset, stjäl spader, åter till han-
den på hjärteress och en sista spader-
stöld. Trumf går till Nord som måste 
spela mot dubbelrenons eller ge dig 
stick för hjärterdam.

lösnInG ProBlem 5

Hur garderar du hemgången i 6s efter 
att ha stulit hjärterutspelet och fortsatt 
med en trumfhacka om 

'

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

A) Nord är renons i trumf? 
Spela ruter till handens dam. Om alla 
bekänner trumfar du ut och tar alla 
stick. Om Syd 
 A1) Syd har alla ruter. Du använder 
bordets två spaderhonnörer för att 
maska ut Syds ruter. 
 A2) Nord har alla ruter. Om Syd 
stjäl i luften tar du sedan resten så han 
sakar något.    
 Fortsätt med klöver till ess.  
 Om Syd stjäl klövern kan du trumfa 
hjärtervändan, dra ut trumfen och 
skvisa Nord i  ruter och klöver.   
  Om Syd bekänner på klövern el-
ler sakar en hjärter spelar du en andra 
ruter mot handen. 
 Syd måste åter saka något. Du 
fortsätter med din tredje höga ruter. 
Syd kan stjäla, men nu kan du trumfa 
hjärtervändan och har råd att etablera 
rutern med en högstöld.
B)  Syd är renons i trumf? 
 Spela ruter till honnör. Om alla be-
känner, dra ut trumfen och registrera 
ett övertrick. 
 B1) Syd har alla ruter. Vare sig 
Nord stjäl eller inte, trumfa ut efter att 
ha stulit Nords eventuella hjärterfort-
sättning och maska ut Syds ruter. 
 B2) Nord har alla ruter. 
 Stjäl din fjärde ruter på bordet, fort-
sätt med två trumf och se till att du är 
inne på handen. (Nords fjärde trumf 
blir stor, men det är det enda stick han 
får.)

lösnInG ProBlem 6

Med spader som trumf ska Väst ta alla 
stick. 
 Öst-Väst har färre hp och färre 
trumf än Nord-Syd (dvs högst 19 hp 
och högst sex trumf). 

 Öst-Väst har jämna händer, dvs 
4-3-3-3, 4-4-3-2 eller 5-3-3-2. 
 Öst-Väst har ingen sidofärg med 
(totalt) färre kort än i trumf.
 Med bara fem trumf måste det bli 
ett eller annat trumfstick över till 
Nord-Syd så låt oss sikta på sex. (An-
tal trumf alltså.) 
 För att spara på hp-utnyttjandet 
sätter vi fiendens K-kn-9 mellan x-x 
och E-D-10-8.  
 Om vi behöver slösa bort tre sido-
ess plus åtminstone en dam och en 
knekt för att undvika sidoförlorare så 
går det åt över 20 hp. Nord-Syd måste 
alltså ha minst ett ess och utspelaren 
Nord måste vara renons i den färgen.  
 Bra. Då kan ju Syd få alla hp i t.ex. 
klöver. Kravet på Öst-Västs sido-
färgslängder (ingen med totalt färre än 
trumf,  dvs minst sex kort i varje sido-
färg) begränsar Syds klöverinnehav till 
högst sju.  
 De 13 sticken måste bestå av fem 
i ena rödfärgen, fyra i den andra och 
fyra trumf.  Då finns inte plats för fyra 
klöver hos någon utan Öst-Västs klö-
ver måste sitta 3-3.
 Slutsats: Öst-Västs händer är  
2-3-5-3 och 4-4-2-3 (eller med skif-
tade rödfärger).
 Man förleds lätt att tro att spelföra-
ren har trumflängden men det verkar 
omöjligt att då klara hp-krav och för-
bindelser till trumfmaskar. Så här ser 
Görans lösning ut:

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

Vinn valfritt utspel. Maska i trumf.  

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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      Använd den andra rödfärgsingång-
en till ny trumfmask och uttrumf-
ning. Inkassera alla ruter och maska i 
hjärter. 
 Öst skulle som sagt ha klarat sig 
sämre. Fyra gånger klöver innebär att 
han får nöja sig med åtta stick. Om 
han stjäl fjärde klövern med tvåan så 
stjäl inte Nord över. Nord får senare 
ett trumfstick och Syd ett på trum-
flängden när Väst småningom petas 
in).

lösnInG ProBlem 7

Kan Väst ta 12 stick med hjärter som 
trumf efter utspelet klöverdam?

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

Svar ja, det kan han. 
 Det kan se lockande ut att ta för 
klöveress och fortsätta med en hacka 

men Syd kan stjäla och vända med 
spader för att bryta den annars ho-
tande svartfärgsskvisen mot Nord. 
 Nej, här krävs lite knepigare meto-
der. Efter klöveress tar du ut två höga 
spader, sakar ruterfyran och fortsätter 
med ruterknekt som Syd måste täcka. 
Stjäl med hjärterfyra. Spela hjärtersex 
till bordets dam och sätt ny ruterpress 
på Syd med hjälp av nian som han 
måste täcka med tian. 
 Du stjäl med hjärternio – Nords 
ruteråtta faller.

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

Ess, kung och tvåa i trumf (bordet 
sakar två spader) petar in Syd, som 
måste vända in i bordets rutergaffel, 
varvid Nord blir skvisad i klöver och 
spader.

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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BlI en BrIdGelÄrare I VÄrldsklass!
På Bridgens Hus i Uppsala får du 15-17 november chansen att lära dig 
mer om hemligheterna att vara en bridgelärare i världsklass! Till vår hjälp 
kommer vi ha ett av världens bästa bridgelärarteam, Better Bridge, från 
USA, på plats. Audrey Grant och hennes två medhjälpare kommer att 
lära ut deras bästa tips och tricks. Tillsammans med de främsta svenska 
bridgelärarna borgar det för en unik och högintressant utbildning som 
inte bör missas!!!

Frågor besvaras av  
Micke Melander  
026-65 60 75,  
mme@svenskbridge.se

fråga 
Bridge
alla frågor om bridge,  
oavsett om det gäller bud-
system, färgbehandlingar, 
böcker, berömda spelare el-
ler annat skickas till Bridge. 
Våga fråga! e-posta till brid-
ge@svenskbridge.se!

Par som BrYter tÄVlInG?

I en partävling med 19 par, där 24 
givar skulle spelas, får en spelare hjärt-
svikt efter sex ronder och hoppar av 
tävlingen.
 Är det rätt att stryka alla resultat 
som de spelat och ge alla paren som de 
skulle möta 60%?

Hasse S
 

sVar dIrekt

I de tävlingar som FSB anordnar är 
det så, att om ett par måste avbryta en 
tävling så stryks deras resultat om de 
har spelat mindre än 60% av brickor-
na. Tävlingen ska då räknas som paret 
aldrig har startat. Det innebär i ert fall, 
att de par som mött och skulle mött 
paret får poäng för en frirond i stället.

Christer Grähs,  
Lagkommissionens ordförande
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Alla i klubben kunde se att H. – mer 
känd som bridgepartnern från hel-
vetet – var på strålande humör. Han 
bubblade bokstavligt över, beväpnad 
med sitt sedvanliga glas champagne i 
handen.
 Med en arsenal av nyligen påkomna 
psykbud, som bara väntade på att 
explodera framför en vettskrämd 
partner, var H. i sitt rätta element. För 
någon giv sedan hade han öppnat med 
3s – utan att ens ha tittat på korten! 
Att motståndarna osportsligt nog tit-
tade på sina och dubblade honom för 
500 i betar, berörde inte H. nämnvärt. 
 ”De hade 3c hemma”, förklarade 
han för sin skräckslagne partner.
 Du tänker kanske också, att H. 
skulle ha svårigheter att glädja sig åt 
den ovanliga scoren minus 1800, som 
han ådrog sig genom att spela motspel 
i 3 sang redubbelt med två övertrick. 
Den förvirrade spelföraren hade emel-
lertid trott att H. hade något klätt 
kort för sin utspelsdubbling, så han 
klarade bara av 11 stick istället för de 
12 som fanns i korten. För det fick 
han en reprimand från partnern. Brid-
gepartnern från helvetet antog, att det 
psykologiska övertag denna händelse 
gav, var långt mer värt än den jättelika 
utbetalning han nyligen gjort.
 Full av självtillit plockade H. upp:

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

För H. var detta en helt vanlig sang-
öppning. Han hade ju de föreskrivna 
15-17 honnörspoängen och klöverfär-
gen skulle komma väl till användning i 
sangspel. Budgivningen fortsatte:

SyD	 väSt	 norD	 öSt	
H.

1NT 43 pass pass 
?

Vad skulle du nu gjort?
 Du hade självfallet undgått detta 
budläge, genom att öppna med 1c 
som en vettig människa! Försök, om 
du kan, att glutta in i den speciella 
hjärna som partnern från helvetet har. 
Kan du lista ut vad karln bjöd?
 Pass, säger du? Nej, det skulle vara 
ett rationellt bud, så du måste försöka 
bättre! 5c, som det går an att speku-
lera i, är också ett alltför förnuftigt 
bud för att bära djävulens märke. Nu 
kanske du är på samma våglängd? 
 ”4s”, sa H. och nu skenade bud-
givningen. Väst bjöd 53, Nord sa 5s, 
Öst la på till 63 och H., likt en man 
som lägger kronan på sitt mästerverk, 
triumferade med 6s! Väst dubblade. 
Som du förstår spelar H. inte många 
kontrakt odubblade… 
 Då sextricksnivån nåtts, var de 
flesta runt bordet på helspänn, men i 
en sådan miljö trivs partnern från hel-
vetet än bättre. 
 Given såg ut så här:

teXt: ZIa maHmood, neW York

Zia är en av världens största ”bridgestars”. med Zia som motståndare kan man 
vänta sig något udda, för han har ett rykte om sig att lösa situa tioner, både i 
budgivning och spelföring, med en stor portion fantasi.
 denna gång berättar Zia om bridgepartnern från helv...

 
Bridgepartnern från helv...

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

Väst spelade ut hjärterkung. H. vann 
med esset och fortsatte med en liten 
trumf till Västs ess. Övertygad om, 
att Syd måste ha en hjärter till, då han 
öppnat med 1 sang, försökte Väst 
ta för hjärterdamen. H. stal, drog ut 
trumfen och begärde resten. H. vände 
sig till sin partner och ursäktade sig: 
”Beklagar. Jag borde redubblat.”

Zia Mahmood.

m a G I s k  B r I d G e  Z I a
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f o r t B I l d n I n G  B o k t I P s

BARBARA SEAGRAM & DAVID BIRD:
• defensIVe PlaY at BrIdGe: a quIZBook
Master Point Press; 162 sidor

Motspel är ofta 
knepigt, men 
tack och lov 
finns många bra 
förhållnings-
regler som gör 
livet enklare när 
motståndarna 
tagit hand om 
spelföringen. 
 Den här bo-
ken innehåller inga knepiga frågor, 
säger författarna i förordet, den hand-
lar i stället om den grundläggande 
motspelssteknik, som alla bättre spe-
lare använder – och som även vanliga 
bridgespelare kan tillägna sig.
 Boken börjar med en genomgång 
av elementa, som vilket kort man bör 
spela i de olika positionerna (lågt i an-
dra hand, högt i tredje) samt de olika 
markeringstyperna. Sedan kommer 
ett antal övningsuppgifter i sang, först 
för den motspelare som ska spela ut, 
sedan när partnern har spelat ut och 
slutligen när man ska spela på i andra 
hand. Viktiga saker poängteras också, 
när de dyker upp.
 Den sista delen handlar om motspe-
let när det finns trumf och upplägg-
ningen är precis som för sangdelen: 
först när man ska spela ut, sedan i 
tredje hand (partnern spelade ut) och 
slutligen påspel i andra hand. Även 
om det finns många likheter med 
sangspelet, finns också skillnader. De 
framhävs.
 Det här är en välskriven bok som 

säkert kan hjälpa mindre rutinerade 
bridgespelare att förbättra sitt motspel 
rejält.
 Rekommenderas.

MATTHEW THOMSON:
• BId more, PlaY more, enjoY more,  
WIn more
Master Point Press; 279 sidor

Hur får man 
större nöje av 
sin bridge? Ge-
nom att vinna 
mer! För att 
vinna mer krävs 
att man hittar 
bra kontrakt och 
undviker dåliga. 
En bra bit på 
den vägen är att 
bjuda mer och spela fler kontrakt, om 
man får tro författaren.
 Thomson ingår i det australiska 
landslaget och är alltså väl kvalificerad 
för att berätta hur man vinner mer. 
Han ger många kloka råd i den här 
intressanta boken. Två genomgående 
och viktiga teman, är att man alltid 
ska vara beredd att värdera eller om-
värdera sin hand samt försöka att visa 
”fördelning före styrka”. Det är bra 
sagt, riktigt bra till och med.
 Thomson är vän av lätta öppnings-
bud med bra fördelning. En del av 
hans rekommendationer kanske inte 
faller alla på läppen, men de är helt i 
linje med bokens titel (den som bjuder 
mer, får spela mer, osv…) och följer 
dessutom principen att visa fördelning 
före styrka. Så länge båda i paret är 
överens om hur långt ner man kan gå i 

styrka, fungerar det säkert.
 Det avsnitt som kallas ”lethal leads” 
(dödliga utspel) tycker jag är bokens 
bästa. Där finns mängder med kloka 
råd och tips. Men andra rekommen-
dationer är sämre, t.ex. hur en svag 
två-öppning bör se ut, eller hur man 
bjuder efter en upplysningsdubbling. 
Där tycker jag faktiskt att han är ute 
och reser. 
 Det är alltså fråga om en ojämn 
bok, men en i vilken de kloka råden 
överväger. 

EDDIE KANTAR:
• Gamesman BrIdGe
Master Point Press; 186 sidor

Samma år som 
Eddie Kantar 
föddes, bör-
jade författaren 
Jackson Stanley 
spela bridge. 
Han lärde sig 
spelet av sin far 
och tillägnade 
sig snart samma 
dåliga vanor 
som miljoner andra hemmaspelare 
över hela världen. För att bättra på sitt 
bridgespel tog han kontakt med Kan-
tar, som började undervisa Stanley.
 Den här boken kom ursprungligen 
1972 och beskriver Kantars tålmodiga 
försök att arbeta bort de flesta av 
Stanleys ovanor. Kantar lär Stanley 
vad han ska spela ut (och varför), att 
undvika onödiga maskar, vikten av att 
räkna både kort, poäng och fördelning 
samt att se till att upprätthålla förbin-
delsen med partnern. Det tar tid för 

nya böcker att mysa av i höstmörkret
teXt: anders WIrGren malmö
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Stanley att smälta allting, men så små-
ningom kommer framstegen. Då är 
det dags för den verkliga utmaningen 
för Stanley: en 52-brickorstävling med 
Kantar som partner.
 Boken, som är en faksimil av den 
ursprungliga utgåvan, beskriver i dia-
logform de sessioner som Kantar och 
Stanley hade tillsammans. Som alltid, 
när det gäller Eddie Kantar, är boken 
skriven med såväl humor, värme som 
kunnande. Jim Jacoby skriver i för-
ordet att ”den bridgespelare som inte 
lär sig något från den här boken finns 
inte”. Det är bara att instämma.
 Rekommenderas.

VICTOR MOLLO:
• dIamonds are a HoG's Best frIend
Master Point Press; 218 sidor

The Hideous 
Hog, the Rueful 
Rabbit, Oscar 
the Owl, Papa 
the Greek och 
alla de andra 
figurerna på 
Griffins Club 
introducera-
des i mitten på 
1960-talet av 
Victor Mollo i hans klassiker Bridge 
in the Menagerie, den roligaste brid-
gebok som någonsin skrivits.
 I Menagerie-serien finns flera nyare 
delar, av vilka Diamonds are a Hog’s 
Best Friend är den senaste. Ytterligare 
två böcker kommer 2014 och 2015. De 
historier som finns med i denna bok, 
och de kommande, har tidigare före-
kommit i allehanda tidskrifter, men 
aldrig i bokform. 
 Behöver jag säga mer? Den som gil-
lade Bridge in the Menagerie kommer 
att gilla den här boken också, precis 
som de kommande. Gör dig själv en 
tjänst och skaffa den! 

f ö r B u n d s I n f o  V I n t e r f e s t I V a l

Det var i Skövde allt började för snart 
20 år sedan. Då var det nästan ingen 
som trodde på idén med en Bridge-
festival, där man samlade de olika 
SM-tävlingarna och sidotävlingar sida 
vid sida.
 – Sommarfestivalen låg på arbets-
bordet i 5-6 år innan vi kom till skott, 
säger Micke Melander, verksamhets-
chef på Förbundet Svensk Bridge.
 Med facit i hand visade det sig att 
satsningen på en festival varit lyckad. 
Det visar inte minst det uppsving i 
deltagarantal Bridgefestivalen kan 
uppvisa.
 På samma sätt hade idén om en 
vinterfestival funnits i många år, innan 

den blev verklighet den gångna vin-
tern.
 Skövde ligger nära den svenska 
bridgemedelpunkten, baserat på var 
Sveriges bridgespelare bor. Här går 
det också att åka skidor!
 Under Vinterfestivalen arrangeras 
SM för mixedlag.
 – Mixed är internationellt sett den 
största klassen. Vi hade aldrig arrang-
erat SM för mixedlag tidigare, säger 
Melander.
 Vinterfestivalen i Skövde pågår 
15-19 januari 2014 och förutom den 
öppna SM-mixedtävlingen i lag spelas 
sju bronstävlingar och en guldtävling.

Boka in Vinterfestivalen!
teXt & foto: Peter Ventura, karlBo 

för dem som suktar efter nästa års Bridge-
festival kan lindra bridgebegäret och plane-
ra för Vinterfestivalen. 15-19 januari arran-
geras den andra Vinterfestivalen i skövde.

Konga-Väster blev de första svenska mästarna i den nya klassen SM Lag Mixed. 
Fr v: Cecilia Rimstedt, Patrik Rimstedt, Arne Larsson och Pia Andersson.
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d I s C I P l I n n Ä m n d e n  Ä r e n d e n

GIVBord. Du kan utläsa både 
zoner och giv från givborden. 
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.

 notIser

jsm-laG

Adam Stokka, Olle Sandström, Simon 
Hult och Simon Ekenberg spelade de 
sju matcherna med en snitt om hela 22 
poäng per match i juniorernas SM-lag! 
De blev därmed överlägsna vinnare 
före Joel Forsell, Johan Karlsson, 
Daniel Gullberg, Erik Andersson och 
Andreas Plejdrup. Tredjeplatsen tog 
Mikael Grönkvist, Matias Rohrberg, 
Klara Asplund och Erika Rodin.

nm

De svenska framgångarna uteblev 
i NM. Inget av lagen nådde några 
högre höjder och det blev till slut 
en bronsmedalj för damerna och en 
femteplats för det öppna laget.
 Island vann den öppna klassen 
före Danmark och Finland medan 
Danmark vann damklassen före 
Norge och Sverige. Danmark tog 
hem NBU Trophhy och får därmed 
förvara bucklan i två år.

nej tIll BrIdGe PÅ rIksIdrottsmöte

FSB hade ansökt om medlemskap i 
Riksidrottsförbundet och var i maj på 
plats på Riksidrottsmötet i Luleå. 
Återigen skedde vad som hänt vid 
tidigare tillfällen då FSB ansökt: inget 
annat förbund ställde sig upp och 
gick emot Riksidrottsstyrelsen som 
föreslog avslag på bridgens ansökan.

Simon Ekenberg, Adam Stokka,  
Olle Sandström och Simon Hult  
vann JSM-lag.

disciplinnämnden  
informerar 
teXt: Per-ola CullIn, stoCkHolm

disciplinnämnden (dn) handlägger disciplinära frågor.  
den utses av fsB:s styrelse. I detta och nästa nummer  
följer en sammanfattning av de senaste ärendena.

otIllBörlIGt uPPtrÄdande mot  
motsPelare (dn 1109)

Anmälan: Till Disciplinnämnden in-
kom den 20/11 2011 en anmälan från 
B mot A.  
 Anmälan gäller opassande och föro-
lämpande tillmälen uttalade från A till 
B i samband med en lagmatch på S:t 
Eriks BK den 16/11 2011. 
 Utredning: Den anmälde har till-
styrkt uppgifterna avseende de opas-
sande uttalanden den anmälde påstås 
ha gjort. Båda sidorna har utöver det 
lagt fram en omfattande mailväxling 
för att belysa såväl vad som ledde fram 
till händelsen samt efterspelet. 
 Bedömning: Disciplinnämnden har 
efter sin genomgång konstaterat att 
den anmälde yttrat ett synnerligen 
kränkande uttalande gentemot B.
Av tidigare nämnd mailväxling be-
dömer Disciplinnämnden även att B 
inte uppträtt på ett korrekt sätt enligt 
§ 74 a under matchen som föregick 
händelsen som föranledde anmälan. 
Disciplinnämnden vill poängtera att 
detta på intet sätt är en förmildrande 
omständighet i fallet. Vid brott mot 
bridgelagarna ska alltid en tävlingsle-
dare tillkallas.
 Beslut: Disciplinnämnden beslutar 
att tilldela A en varning för det inträf-
fade.

 I handläggningen av ärendet i Dis-
ciplinnämnden har Vidar Wahlestedt, 
Ingemar Borg och Roger Wiklund 
deltagit.
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lösnInG 
sommarkrYss 
2013

V

Å

R

A

O

L

1 V I 2    3 K O 4  5 A 6 Y 7 K 8   9 V B 10  11 T O N

12  13 A L B A N 14  15 L A M E N T E R A 16  17 S D

A N L Ö P 18 S L U P 19  20 A S S I S T Ö

21  22 D E J T 23  24 K E 25 I D R O T T S L I V

R E G 26  27 E F O R 28 S I K 29 A T E 30 H

D R A G N I N G S K A M P 31 G O D E

32  33 B L A 34  L E I 35 A R I A 36  37 B A K E T

38  39 I 40  41 S M I R R E 42 S N I L J 43 A 44

B L E K A S T E 45  46 G A S T R O 47 M U S

E T T 48 T 49 50 A L U 51 B 52  53 I M P 54 V Ä

55 U T S P E K U L E R A T R 56  57 I R

58 T I J L 59  60 T E D E U M 61  62 M Y K L E

63 R E U M A T I S M 64  65 K I S E L A L G

N O R D E N S O 66 A L A 67 Å D A L E N

68 P 69 E D 70 A N 71  72 K Ä R I 73 F M ♥ A

74 H A R T R 75  76 V A P E N E F F E K ♥ 
G Y M 77 M Y 78 V A R P 79 G U L Ä R T O

80 ♥ N M Ä S T A R E 81 N E 82 E R A EEO  
2013 R

k n e P  &  k n Å P  k o r s o r d e t

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

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

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

korsordet 4/2013
VÅGrÄtt
 1) Bar vår Herre i historiskt intåg (7).
 7) Mer än en sådan, är på Gotland  
  till beskådan (4).
 8) Ombads skratta för publikens   
  skull (7).
 10) Långsamt spel, men här inte fel (6).
  11) Här stod ett slag, men det var inte  
  Sveriges dag (7).
 13) Kanske ska man ha speciell knyt-  
  näve för att tillverka en sådan (3).
 14) Att en sådan vippar på sin stjärt,  
  har vi av namnet i ett grannland  
  lärt (9).
 16) Gay, men det var denna artist inte (3).
 18) Bör inte fiskargubben, men väl  
  hans skuta vara (7).
 20) XL (6).
 21) Ger synbarligen ett tydligt   
  formbesked (7).
 22) Gustavs grabb (4).
 23) Gör vi även om vi inte är så   
  konstnärliga (7).

lodrÄtt
 2) Bildligt i en panel, bokstavligt  
  i visst spel (7).
 3) Boktryckarsläkt med anor (8).
 4) Klar (5). 
 5) Att göra skit, fast inte för andra (7).
 6) Kostymtecknaren som jobbat   
  med de stora, bl.a. Bergman (4).
 9) XL (7).
 11) Användes av de röda för att   
  träffsäkert vita döda (7).
 12) Listig (8).
 14) XL (7).
 15) Är såväl  X som L (7).
17)  Här har ryttaren framgång utan  
  framgång (5).
19)  Det spelar väl ingen roll (4).

VInnare
Dessa fem lyckliga vinnare drogs ur den 
insända korsordshögen och kommer att 
få presentkort med posten:
• Anna-Karin Elmhammar, Göteborg
• Anita Ljunggren, Lidköping
• Roger Olsson, Trelleborg
• Ingegerd Ramberg, Oxelösund
• Torsten Åkerman, Lomma

K
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korsordet

Om du inte vill 

klippa sönder din 

tidning går det bra att 

kopiera denna sida! 

Lösningar skickas  

senast 8 november 

till:  Bridge, Villa  

Cicero,  775 70 

Krylbo.  

Mail:

bridge@svenskbridge.se
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Förbundet Svensk Bridge Sida 1/4 Webapp för resultat i Spader 

Webapp för resultat i Spader 
Förbundets ITK-kommitté har under våren låtit utveckla en 
så kallad webapp, för att på ett enkelt sätt visa resultat i 
mobiltelefoner. Arbetet har utförts av Jan Sparud och 
Tomas Brenning. 

 

Vad är en webapp? 
En vanlig app är ett program som körs i mobilen. 
Problemet är att samma app inte fungerar i alla mobiler. 
Alltså måste olika appar tillverkas om stöd ska ges åt både 
iPhone, Android och Windows phone. 

En enklare väg att gå är att i stället skapa en så kallad 
webapp. Den körs som en hemsida i mobilen, men den ser 
precis ut som en vanlig app. Den är inte riktigt lika snabb 
och effektiv, men den stora fördelen är att samma webapp 
fungerar i mobiler av alla typer. 

 

Procent i stället för poäng 
En mobiltelefon har inte tillräckligt stor skärm för att visa 
all önskad information. Därför har kompromisser krävts 
här och var. 

Till exempel visas inte inspelade partävlingspoäng, utan i 
stället uppnådd procent. Tanken är att 85% alltid är en bra 
bricka, medan 10 poäng inte betyder något utan känd topp. 

 

Gör så här 
Du behöver alltså en smartphone med internet. Gå till 
följande adress i din internetläsare: 

m.svenskbridge.se 

Du kan logga in genom att klicka i övre högra hörnet. Det 
är bara nödvändigt om du avser att göra inlägg i forumet. 

Det är dock användbart att logga in om du söker via 
Tävlingskalender och därefter väljer en tävling. Då 
kommer din placering, procent och partner att visas överst 
så att du enkelt kommer till ditt privatprotokoll, oavsett din 
placering i tävlingen. 

m.svenskbridge.se 

 
Start-knappen i nedre högra hörnet finns på samtliga sidor. 
Den kan du alltid använda för att gå till första sidan. 

De flesta sidorna har en Tillbaka-knapp i övre vänstra 
hörnet och en Uppdatera-knapp i övre högra hörnet som 
gör precis som det låter. 

Om du klickar på Visa lagresultat kommer du till running 
scores från SWAN Games. Det är en helt separat webapp 
som beskrivs senare i denna artikel. 

Sök tävling 

 
För att visa tävlingsresultat i Spader klickar du på Sök 
tävling eller Tävlingskalender. I båda fallen kommer du till 
en sida som ser ut som ovan. 

Ange namn eller MID och klicka på Sök. Dina tävlingar 
visas med den senaste överst. 

Om du klickade på Tävlingskalender får du i stället ange 
klubb eller distrikt innan du klickar på Sök. 

Du kan förfina sökningen genom att klicka på Fler 
sökkriterier. Via Sök tävling får du följande alternativ: 

• Partner 
• Datumintervall (år och månad) 
• Tidsordning (senaste tävlingen överst eller nederst) 

Via Tävlingskalender får du följande alternativ: 

• Datumintervall (år och månad) 
• Tidsordning (senaste tävlingen överst eller nederst) 
• Endast rapporterade tävlingar, eller även kommande 

schemalagda tävlingar 

Samtliga alternativ är frivilliga, och du kan kombinera dem 
som du vill. 

Förbundet Svensk Bridge Sida 2/4 Webapp för resultat i Spader 

Visa tävlingar 

 
Listan med tävlingar ser ut så här. 

 

Välj tävling och visa ranking 

 
Leta reda på önskad tävling i listan. När du klickar på den 
visas ovanstående sida med rankingen i tävlingen. 

Här ser du placering, namn och procent för paren i 
tävlingen. 

 

Visa privatprotokoll, givar och scoretavlor 

 
Klicka på ett par för att visa privatprotokollet för paret. 

Färgkodning används på följande sätt: 

• Röd spelförare betyder att motståndarna har spelat 
kontraktet medan svart betyder att ni har gjort det. 

• Röd poäng betyder att motståndarna har fått in 
poängen medan svart betyder att ni har gjort det. 

Du kan göra på följande sätt för att se mer information: 

• Klicka på en bricka. Given visas. 

• Klicka på given. Scoretavlan visas med resultat, 
procent och antal resultat. 

• Klicka på ett resultat i scoretavlan. De detaljerade 
resultaten från övriga bord visas tillsammans med 
namn på Nord-Syd respektive Öst-Väst. 

Webapp för resultat i spader
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Förbundet Svensk Bridge Sida 3/4 Webapp för resultat i Spader 

Visa lagresultat 
I Spader finns en lagtävlingsmodul där spelschema, 
laguppställning och lagresultat kan matas in. De resultaten 
kan dock inte visas i webappen. 

Däremot finns en separat webapp för running scores från 
SWAN Games. Det är den som avses nedan. 

 

Gör så här 
Om du på första sidan i Spader-webappen klickar på Visa 
lagresultat kommer du till running scores från SWAN 
Games. 

Du kan också mata in adressen direkt i internetläsaren i din 
smartphone. Då är det följande adress som gäller: 

m.svenskbridge.se/lag 

 

m.svenskbridge.se/lag 
Först ska du välja tävling. När du har gjort det kommer du 
till rankingen för den valda tävlingen. 

 

Alltför många resultat? 

 
För att inte göra sidorna för långa, finns en begränsning på 
20 lag i rankingen och 10 matcher på match- och 
bricksidorna. 

För att visa mer information kan du använda knapparna 
längst ned på sidan. Det gör att du kan stega dig fram i 
listan med Next, eller gå tillbaka med Prev. Klicka på All 
om du vill se hela listan. 

Visa ranking 

 
Sidan visar ranking i den senast spelade ronden. Du ser 
aktuell rond mitt på raden under menyn. Om ronden pågår 
visas antal jämförda brickor längst till vänster på varje rad. 

På den här sidan finns följande alternativ: 

• Klicka på något av menyalternativen Rank, Match, 
Card (=Matchprotokoll), Board eller Butler för att 
visa sådan information. 

• Klicka på pilarna till höger och vänster om 
rondnumret för att byta rond. 

• Klicka på ett lag för att se motståndare och 
matchresultat i den aktuella ronden. Därefter kan du 
klicka på matchen för att se matchprotokollet. 

 

Visa alla matcher 

 
Klicka på Match i menyn för att visa alla matcher. 

På de blå linjerna visas bord och detaljerade matchresultat. 
Dessutom visas VP-resultaten i bubblorna till höger. 

Om ronden pågår visas bubblor med antal jämförelser på 
de blå linjerna. 

 

Förbundet Svensk Bridge Sida 4/4 Webapp för resultat i Spader 

Visa matchprotokoll 

 
Klicka på en match för att visa matchprotokollet ovan. 

Här visas lagjämförelsen på varje bricka med öppet rum på 
första raden och slutet rum på andra. 

Färgkodning används med svart för hemmalag och rött för 
bortalag. Det gör att du enkelt kan se vilket lag som har 
spelat kontraktet samt fått in poäng och IMP. 

Klicka på Line-up för att se laguppställningen. 

 

Visa giv 

 
Klicka på kontrakten i matchprotokollet för att se given på 
respektive bricka. 

Under given ser du dubbeldummyanalysen. Uppe till höger 
ser du parkontraktet. 

 

Visa resultat från övriga bord 

 
Klicka på den blå raden med bricknumret i 
matchprotokollet för att visa resultat från övriga bord. Det 
går också att klicka på Board i menyn. 

Här ser du given, följt av resultaten vid samtliga bord. 
Dessutom ser du ytterligare en menyrad som visar aktuell 
bricka. Använd pilarna för att byta bricka. 

Klicka på kontrakten i en match för att se 
laguppställningen. 
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tommys lagom svåra 
problem... lösningar
ProBlem 1

Ta utspelet. Fortsätt med ruter till 
mask. Hela given:

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

Öst vinner och fortsätter med hjärter-
kung och hjärter. Syd får nu inte falla 
för frestelsen att stjäla hjärtervändan 
på bordet. Istället ska han saka en klö-
ver. Motspelarna spelar nu bäst klöver 
till spelförarens ess. Ruter till ess och 
ruter till stöld (högt) godspelar färgen, 
när den sitter 3-3. Uttrumfning med 
bordet inne ger nu hemgång. Trumfen 
måste sitta 3-2, när ruterkung sitter 
fel.

ProBlem 2

Vinn sticket på bordet. Stjäl ome-
delbart en klöver och spela trumf till 
bordet.
 Hela given:

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

Ta en andra klöverstöld högt på han-
den. Därefter spelar du trumf till bor-
det och sakar dina röda förlorare på 
den godspelade klövern.
 Satsar man på att stjäla ruter på 
bordet, blir det straff, eftersom Väst 
kan stjäla den andra klövern.

ProBlem 3

Ta utspelet på bordet och starta ut-
trumfningen. På andra trumfronden 
sakar Öst. 
 Hela given:

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

När snedsitsen upptäcks avbryter du 
uttrumfningen och inkasserar istäl-
let bordets ruterhonnörer. Trumf till 
handen och ruteress med hjärtersak 
säkerställer sedan att du får stjäla en 
hjärter på bordet.
 Tar man utspelet på handen går det 
inte att administrera hjärterstölden.

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

Vad säger detta glada gäng, när de 
spelar bridge utanför Örebro slott? 
Den fyndigaste pratbubblan vinner ett 
present kort. För slag till pratbubbla 
vill vi ha senast den 8 november till 
adressen: Bridge, Villa Cicero,  
775 70  KRYLBO eller e-post till 
bridge@svenskbridge.se.

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

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

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

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

 PratBuBBlan

Sofia Ryman får visualisera att 
bridge ibland kan vara rejält prö-
vande. Vad säger hon? Boel Hall 
författade vinnarbubblan: Ständig 
bordsnärvaro är viktigt! Grattis! 
Pris kommer till Trelleborg med 
posten!

ständig  
bordsnärvaro 

är viktigt!



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 2013:  September: 2, 10, 18, 26, 30. Oktober: 8, 16, 24, 28. November: 5, 13, 21, 25. December: 3, 11. 
Speldagar 2014:  Januari: 9, 13, 21, 29. Februari: 6, 10, 18, 26. Mars: 6, 10, 18, 24, 25, 26, 27. April: 2, 10, 14, 22.

Maj: 7, 15, 19, 27.   
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 + 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)

 

 



POSTTIDNING B
Returer till: Förbundet Svensk Bridge
Hattmakargatan 17, 803 11  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 från ................................ 95:–
MjuKPLASTBRIcKOR •••
Högsta kvalitet. Set om 8 st. .......................140:–
Högsta kvalitet. Set om 16 st. ..................... 240:–
BId BuddY™ •••
Bid Buddy är en budlåda lätt att ställa i ordning 
för spel. Per bord .......................................375:–
BRIdGE PARTNER •••
Bridgepartner är en budlåda lätt att ställa i  
ordning för spel. Per bord  .......................... 375:–
SPELBORd SPEcIAL
Mycket stabil konstruktion som tål hårda bud. .....  
................. 81x81 cm 1.450–   91x91 cm 1.550:–
MIcROBRIdGE 13 ••• ny version!
Spelprogram. ........................................... 760:–
jAcK 5.0 – SPELPROGRAM
Sexfaldig världsmästare för bridgeprogram. Med 
Modern Standard. Windows på CD.... .......835:–
FAcIT-SPELKORT – kORtLEk MEd 48 GivAR
Med Facit-Spelkort kan ni spela hemmabridge 
och jämföra er med andra resultat, precis som på 
klubben eller andra större tävlingar.
Pris per lek inkl scorer och kommentarer ....... 90:–
LAGBOK •••
Senaste utgåvan: 2007 års lagar ................. 89:–
SPELA BRIdGE – kURSLittERAtUR •••
Förbundets nya grundkurs, nr 1-2-3-4.
Spela Bridge, styckepris för paket. ............. 300:–
Spela Bridge, 12-pack ............................3.120:–
Spela Bridge, Lärarhandledning. ................ 100:–
Spela Bridge, Overhead i färg............ 280–380:–
BudNYcKLAR
Modern Standard. ...................................... 70:–
Nordisk Standard •••. ................................ 70:–
Nya Bridgeskolan ....................................... 70:–
BRIdGEMATE – SCORiNGSYStEM
Bridgemate är ett tråd löst scoringsystem. 
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 .......................2.750:–
BRIcKLÄGGNINGSMASKIN – dUPLiMAtE 4.4®

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

HANdLA dIREKT I VÅR 

INTERNET-BuTIK! 

ÖPPEN dYGNET RuNT!

WWW.BRIdGEFORLAGET.SE

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

– 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 6 ute nu!

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:—

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

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

HANDYDUP
Handydup ger er samma möj-
ligheter som den mest avance-
rade brickläggningsmaskinen.
Handydup är visserligen inte lika 
snabb, men å andra sidan är den 
mycket billigare och lätt att tran s-
portera.

    SPECIALPRIS  
    till 30/11 2013:

  2.990:—
     Ord. pris 3.790:—


